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E-mail

Uluitu Aurelian Gabriel
Str. Dr. Niculae Staicovici nr. 12, Sector 5, Bucureşti, România
Mobil:
+40 722.24.34.17
avocat@uluitu.ro; gabi_uluitu@yahoo.com

Naţionalitate Română
Data naşterii 30 iulie 1975

Experienţă în muncă
Data 1999 – Prezent
Ocupaţia / Funcţia Cadru didactic universitar
Avocat – titular al Cabinetului de avocat Uluitu Aurelian Gabriel
Activităţi şi responsabilităţi Susţinere cursuri şi seminare
Îndrumare lucrări de diplomă şi lucrări de disertaţie
Asistenţă şi reprezentare juridică
Consultanţă juridică
Activitate publicistică
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2015 – Prezent
Preşedinte al Senatului Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
2009 – Prezent
Activitate didactică şi de pregătire profesională desfăşurată în cadrul Baroului
Bucureşti, conferinţe de stagiu şi conferinţe de formare profesională continuă
2008 – 2011
Activitate didactică desfăşurată în cadrul programelor de cursuri organizate de către
Leadermark Romania – Managementul Resurselor Umane
2006 – 2010
Activitate didactică desfăşurată în cadrul Centrului Regional de Formare Continuă
pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti – Cursuri de Management al
Resurselor Umane în Administraţia Publică
2004 – 2012
Activitate didactică în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Catedra de
Drept, titular de curs la disciplinele Teoria Generală a Dreptului, Drept civil, Dreptul
proprietăţii intelectuale
2002 – 2005
Consilier al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerul
Administraţiei şi Internelor
2000 – Prezent
Avocat în cadrul Baroului Bucureşti; consiliere, asistenţă şi reprezentare în cauze de
Drept civil, Drept comercial, Dreptul consumului, Dreptul proprietăţii intelectuale,
Dreptul muncii, Drept administrativ, Drept fiscal
În cadrul activităţii avocaţiale am asigurat şi asigur asistenţa şi reprezentarea
consumatorilor în relaţie cu instituţii de credit bancare şi nebancare, inclusiv în cadrul
procedurilor jurisdicţionale având ca obiect clauzele abuzive din contractele de credit
1999 – Prezent – Universitatea „Nicolae Titulescu”
Activitate didactică în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”, Catedra de Drept privat,
activitate de seminar la disciplinele Drept roman, Teoria Generală a Dreptului,
Dreptul Muncii, Drept civil, Dreptul concurenţei, Dreptul consumului
Educaţie şi Şcolarizări
Data / Instituţia / Calificarea
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2004
Academia de Studii Economice, Catedra de Drept
Doctor în drept, Diploma nr. 245 din 05.11.2004, profil : Drept
Teza “Greva – faza ultimă şi cea mai gravă a conflictelor de interese”
2003
Comisia de la Veneţia
Participant la seminarul “Reforma funcţiei publice în Europa”, Trieste, Italia
Diplomă de atestare a participării
1998
Universitatea „Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept
Licenţiat – Diploma licenţă
1994
Colegiul Naţional „Tudor Vianu”
Absolvent diplomă bacalaureat

Cursuri de perfecţionare

2010
Absolvent al cursului pentru obţinerea calităţii de Formator organizat de către S.C.
Formenerg S.A.
2010
Absolvent al cursului pentru obţinerea calităţii de Manager de proiect organizat de
către S.C. Formenerg S.A

Premii Decembrie 2008: Premiul special acordat de către Uniunea Juriştilor din România
pentru lucrarea „Greva”
Abilităţi si competente Gândire strategică şi de sinteză, responsabil şi dedicat lucrului în regim profesionist,
concentrare asupra îndeplinirii obiectivelor, orientare către detaliu, spirit de echipă,
abilitaţi deosebite în comunicare, adaptabil schimbărilor, spontaneitate, spirit ludic şi
inovativ
Limba maternă Română
Alte limbi cunoscute (1) Engleză, (2) Franceză, (3) Germană
Nivel de cunoaştere
Înţelegere
Vorbire
Ascultare
Citire
Vorbire
Vorbire proprie
Nivel European (*)
interactiva
Language 1
5
5
4
4
Language 2
4
4
3
3
Language

Scriere

4
2

3
3
4
2
3
2
(*) In conformitate cu cerinţele Normelor Europene şi al Asociaţiei Europene pentru
servicii Lingvistice de Calitate
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Competenţe şi abilităţi Foarte bun organizator, găsirea căilor optime de rezolvare a problemelor; bun
organizatorice organizator şi responsabil al activităţilor didactice şi avocaţiale; asigurarea unor
servicii de calitate; foarte bun mediator; asigură respectarea normelor de lucru la
nivel ridicat, deschis întotdeauna la optimizarea şi motivarea lucrului în echipă,
capacitate mare de lucru în condiţii de stres.
Competenţe şi abilităţi tehnice

Programe de consultanţă de
afaceri

Cunoştinţe activitate avocaţială
Cunoştinţe legislaţie la zi
Management, consultanţă, conciliere, mediere, îndrumare
Foarte bune cunoştinţe în negocierea contractelor şi a situaţiilor cu potenţial litigios

co-director al proiectului de cercetare având ca obiect efectuarea unor cercetări
ştiinţifice privind contractul încheiat de S.C. PERFECT DEAL INVEST S.R.L. cu
Universitatea Nicolae Titulescu, având tema: „Specificul contractului individual de
muncă. incidenţa şi limitele aplicării principiului libertăţii contractuale în materia
raporturilor juridice individuale de muncă. Elementele de conţinut al contractului
individual de muncă cu caracter specific. Specificul procedurilor judiciare în materia
litigiilor de muncă, având ca izvor contractul individual de muncă ”
co-director al proiectului de cercetare având ca obiect efectuarea unor cercetări
ştiinţifice privind contractul încheiat de S.C. FERMA NATURAE S.R.L. cu Universitatea
Nicolae Titulescu, având tema: „ Regimul juridic al terenurilor agricole în românia.
Modalităţi legale de schimbare a categoriei de folosinţă şi de exploatare a terenurilor
agricole. Proceduri judiciare de realizare a dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect terenuri
agricole„
membru al proiectului de cercetare având ca obiect efectuarea unor cercetări
ştiinţifice privind contractul încheiat de SC. NEW ORACLE S.R.L cu Universitatea
Nicolae Titulescu, având tema: „Leasing-ul, modalitate de finanţare a mediului de
afaceri ”

Competenţe în utilizare
computer
Alte abilităţi şi competente

MS Office (Power Point, Excel, Word, Outlook, Access ); Internet

Decizii rapide
Lucrul cu oameni diferiţi
Dispus pentru lucrul în condiţii grele, pentru perioade lungi
Dispus pentru deplasări

Stil personal Sport, călătorii, muzică, literatură, artă
Permis de conducere

Categoria - B
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Referinţe Persoane de Contact
- Ion Traian Ştefănescu (profesor universitar – Academia de Studii Economice)
- Nicolae Popa (fost preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)
- Ion Dragne (Decanul Baroului Bucureşti)
- Luminiţa Dima (Partener – „Nestor şi Asociaţii”)
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