
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Alin-Sorin Nicolescu 

str. Poenari nr. 1, bl. 13, sc. B, et. 8, ap. 69, Sector 4, Bucure ti (România) ș

 0763267910    

 nicolescualinsorin@yahoo.com 

Sexul Masculin | Data naşterii 03/06/1973 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

21/10/1996–01/02/1998
RENEL 

Consilier juridic;

01/02/1998–01/12/1998
Judecător stagiar la Judecătoria Darabani, judeţul Botoşani;

01/12/1998–15/07/2009
Judecător la Judecătoria Tg-Jiu (aprilie – iunie 2006; martie - iulie 2009Vicepreşedinte cu delegaţie la 
Judecătoria Tg-Jiu; 2008 – judecător delegat la Penitenciarul Tg-Jiu); 

15/07/2009–15/02/2010
Judecător la Tribunalul Mehedinţi;

15/02/2010–01/06/2015
Judecător la Tribunalul Gorj;

Martie 2012 – Iunie 2015– preşedinte secţia penală a Tribunalului Gorj;

2015–2016
Asistent universitar in cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” Bucureşti;

01/06/2015–Prezent 
Curtea de Apel Bucure ti ș

Judecător

- Asigurarea, prin activitatea desfăşurată, a respectării legii şi independenţei puterii judecătoreşti;

- Respectarea normelor de deontologie profesională, a obligaţiilor statutare şi a celor ce rezultă din 
regulamente;

- Perfec ionarea continuă a pregătirii profesionale;ț

- Participarea la şedinţele de judecată;

- Respectarea secretul deliberării;

- Soluţionarea, într-un termen rezonabil, a cauzelor deduse judecăţii şi pronunţarea de hotărâri 
temeinice şi legale;

- Îndeplinirea, în limitele funcţiei, a oricărei dispoziţie administrativă stabilită, în conformitate cu legea 
de conducerea instanţei.

2016–Prezent 
Speaker Juridice.ro
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1992–1996
Absolvent al Universităţii din Craiova – Facultatea de Drept;

2005–2007
Absolvent Masterat – Drept Public din cadrul Universităţii Constantin Brâncuşi – Facultatea de Ştiinţe 
Juridice;

2014–Prezent 
Doctorand în Drept Penal al Universităţii „Nicolae Titulescu” Bucureşti;

- participarea la toate seminariile organizate de I.N.M., Tribunalul Gorj şi Curtea de Apel Craiova la 
care am fost convocat (ex.2008-Amara- Drept execuţional penal; 2009–Sovata-Individualizarea 
pedepselor; 2010-Bucureşti-Probleme de practică neunitară din dreptul administrativ; 2011-Craiova-
Aspecte jurisprudenţiale privind asigurătorul şi principiul ne bis in idem; 2012-Craiova-Noul Cod penal;
2013-Craiova-Noul Cod penal; 2014-Bucureşti-Cauzele justificative şi de neimputabilitate;Tg-Jiu-
2009-2014-Criminalitatea informatică, Conferinta privind aspecte de practica neunitara intervenite de 
la intrarea in vigoare a noului cod penal si noului cod de procedura penala organizata la Bucuresti , in 
perioada 11-12 feb. 2016 de către C.S.M si I.N.M)

- participarea la Conferinta internationala Educatie si creativitata pentru o societate bazata pe 
cunoastere organizata de Universitatea Titu Maiorescu in perioada 19-21 nov.2015

- participarea la Conferinta internationala de drept, studii europene si relatii internationale organizata 
de Universitatea Titu Maiorescu in perioada 12-13 mai.2016

- participarea la CKS 2016 conferinta internationala organizata de Universitatea Nicolae Titulescu.

- participarea la Conferinta internationala Educatie si creativitata pentru o societate bazata pe 
cunoastere organizata de Universitatea Titu Maiorescu in perioada 17.11.2016

- participarea la CKS 2017 conferinta internationala organizata de Universitatea Nicolae Titulescu.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B1 B1 B1 B1 A2

franceză B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Fiind tată a trei copii (Flavia Maria, David Nicolae i Sorana) i judecător de 20 de ani, am în eles i ș ș ț ș
dezvoltat ce înseamnă răbdarea, empatia, importan a comunicării i grija fa ă de oameni.ț ș ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ aptitudini de coordonare a activităţii şi de organizare a colectivului

▪ aptitudini de comunicare dobândite prin activităţi sociale, seminarii, mese rotunde, etc

▪ aptitudini de cooperare, competenţe de relaţionare, rigoare şi spirit metodic cultivate în cursul 
experienţei profesionale;

▪ organizare de activităţi cultural-educative

▪ aptitudini de punere în lucru a proiectelor asumate,
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

aptitudini de folosire a pachetelor software Microsoft Office.

Permis de conducere A, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii 1. Retragerea plangerii prealabile. Comparatie vechiul si noul cod penal. Probleme de drept 
comparat. 

Autor: Alin-Sorin Nicolescu; Titlul revistei: CKS Journal 2015; ISSN: 2359-9227; eISSN: 2068-
7796;Volumul: Volumul conferintei "CKS Journal 2015"; Numărul: Editia a IX-a; Interval pagini: 102-
113; Pagina web: cks.univnt.ro/download/138_cks_2015.pdf; Indexata; EBSCO, CEEOL

2. Scurte consideratii despre infractiunea de conflict de interese

Autori: Alin-Sorin Nicolescu, Maria Georgiana Teodorescu; Denumirea conferinţei: Educatie si 
creativitate pentru o societate bazata pe cunoastere;Locul desfăşurării: Bucuresti, Romania; Data 
desfăşurării: 2015-11-19; Titlul volumului: Educatie si creativitate pentru o societate bazata pe 
cunoastere; ISSN: DA; 2248-0064; ISBN: DA; 978-3-9503145;Editura: Titu Maiorescu; Locul apariţiei:
Bucuresti, Romania; Interval pagini: 241-246; Pagina web: http://www.utm.ro/wp-
content/uploads/2016/01/program_conferinta_2015.pdf; Denumire BDI: SSRN

3. Considera ii teoretice si practice privitoare la săvâr irea infrac iunii de conducere a unui ț ș ț
vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Aspecte de drept comparat

Autor: Alin-Sorin Nicolescu; Titlul revistei: Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 20th - 21st
May 2016, 10th Edition; ISSN: 2359-9227; eISSN: 2068-7796; Volumul: Volumul conferintei "CKS 
Journal 2016"; Numărul: Edi ia a X-a;Interval pagini: 96-109; Pagina web: ț
http://cks.univnt.ro/cks_2016_archive/cks_2016_articles.html; Indexata; EBSCO, ProQuest

4. Scurte considera ii despre conflictul dintre aplicarea principiului legalită ii i principiul non ț ț ș
reformatio in pejus

Autori: Nicolescu Alin Sorin, Teodorescu Maria Georgiana; Denumirea conferinţei: Perspectivele 
dreptului na ional i european în contextul provocărilor complexe ale societă ii contemporane; Locul ț ș ț
desfăşurării: Bucure ti; Data desfăşurării: 2016-05-12; Titlul volumului: Conferin a interna ională de ș ț ț
drept, studii europene i rela ii interna ionale ed. a III-a; ISBN: DA; 978-606-27-0607-4; Editura: ș ț ț
Hamangiu; Locul apariţiei: Bucure ti; Interval pagini: 355-359; Pagina web: ș
http://www.utm.ro/facultatea-de-drept-bucuresti/conferinta-internationala-de-drept-studii-europene-si-
relatii-internationale-2016/

5. Considera ii privitoare la eroarea de drept în reglementarea Noului cod penalț

Autori: Nicolescu Alin-Sorin, Teodorescu Maria Georgiana; Denumirea conferinţei: Educa ie i ț ș
creativitate pentru o societate bazată pe cunoa tere; Locul desfăşurării: Bucure ti, Românie; Data ș ș
desfăşurării: 2016-11-17; Titlul volumului: Edi ia a X-a; ISSN: DA; 2248-0064; ISBN: DA; 978-3-ț
9503145; Editura: UTM; Locul apariţiei: Bucure ti, România; Interval pagini: 90-95; Pagina web: ș
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http://www.utm.ro/conferinta/index.htm

6. Consideraţii teoretice şi practice privitoare la săvârşirea infracţiunii de punerea în circula ie ț
sau conducerea unui vehicul neînmatriculat (art. 334 Cp) 

Autori: Alin-Sorin Nicolescu; Denumirea conferinţei: CKS Journal 2017; Locul desfăşurării: Bucure ti, ș
România; Data desfăşurării: 12-13.05.2017; Titlul volumului: Edi ia a XI-a; ISSN: 2359-9227; ISSN-L ț
2068-7796; Locul apariţiei: Bucure ti, p.117-124ș

7. Drept procesual penal. Partea generală

Coordonator: Paraschiv Carmen-Silvia; Autori: Nicolescu Alin-Sorin, Teodorescu Maria Georgiana

Editura:Hamangiu;

Localitatea:Bucure tiș

Anul apariţiei:2016; Număr de pagini: 326; ISBN: 978-606-27-0713-2

8. Drept procesual penal. Partea specială

Coordonator: Paraschiv Carmen-Silvia; Autori: Nicolescu Alin-Sorin, Teodorescu Maria Georgiana,

Editura:Hamangiu; Localitatea: Bucure ti; ș

Anul apariţiei: 2017; Număr de pagini: 299; ISBN: 978-606-27-0855-9
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