Conf. univ. dr. Aurelian GHERGHE
Discipline predate: Drept internațional privat, Dreptul
familiei, Drept internațional privat aprofundat.
Absolvent al Facultății de Drept a Universității Ecologice
București (1995) este licențiat în ştiințe juridice al Universității
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de drept (sesiunea
februarie 1996 ); avocat în Baroul Bucureşti, din anul 1996, titular
al cabinetului individual de avocat „Gherghe Aurelian”.
Titlul de doctor în drept l-a obținut în anul 2009 la
Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”
al Academiei Române cu teza de doctorat „Efectele neexecutării contractelor sinalagmatice”
( drept civil - drept comercial ).
Domenii de competenţă: asistenţă şi expertiză în domeniul dreptului privat, drept
civil, drept internațional, protecția drepturilor copilului, diplomație și securitate, mediere.
Cercetare ştiinţifică: Cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice
„Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, unde desfășoară activitatea de
cercetare şi publicare în departamentul de drept privat „Traian Ionașcu”. Activitatea de
cercetare ştiinţifică desfăşurată s-a materializat prin publicarea de cărţi (cursuri
universitare şi monografii), articole, studii, referate şi comunicări ştiinţifice în reviste de
specialitate și în volume ale unor conferințe, participarea la conferinţe, seminarii,
simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Experiența profesională: ultimii 19 ani și i-a dedicat învățământului universitar,
parcurgând numai în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative din Universitatea
Ecologică din București, toate etapele în realizarea unei cariere didactice. Astfel, în
perioada 1996-1998 a fost preparator universitar, în perioada 1998-2003 a fost asistent
universitar, în perioada 2003-2011 a fost lector universitar iar din anul 2011 până în prezent
conferențiar universitar. Întreaga activitate didactică în învățământul superior și, în special,
cea ulterioară acordării ultimului titlu didactic, s-a caracterizat printr-o preocupare
constantă pentru creșterea calității acesteia, acordând o atenție deosebită propriei pregătiri
științifice, pentru a putea transmite studenților cursuri de calitate și a-i forma pentru
activitatea lor profesională. Din anul 2013 este cadru didactic asociat la Universitatea de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și
Ingineria Mediului în cadrul masteratului “Managementul investițiilor pe ecosisteme.”
Limbi străine cunoscute: engleză, germană.
Date de contact: aurelian.gherghe@gmail.com

