
 

 

  
 

  

Curriculum vitae  
Europass  

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roşca Dumitru Gabriel 
Adresă(e) Strada Bradului nr.16, cod poştal 210159, Tg-Jiu, judeţul Gorj, România 

Telefon(oane)    Mobil: +40 745 375 385;  +40 762 668 880 
Fax(uri) +40 253 / 22 38 22 
E-mail(uri) dumitru.rosca@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 3 iunie 1972 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

   Avocat 
 

  

Experienţa profesională  

Perioada Iunie 2012-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Administrator pensiune 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrare pensiune turistica  

Numele şi adresa angajatorului S.C. ALSATOUR S.R.L. Pensiunea Eden Rânca-Novaci Gorj 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Turism 

  

Perioada martie 2008 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Mediator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Medierea disputelor conform Legii 192/2006 

Numele şi adresa angajatorului   Societate Civila Profesionala de Mediatori Roşca, Dănău, Cepoi,Popescu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Profesie liberală 

Perioada decembrie 1999 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Avocat definitiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă juridică şi reprezentare 
Numele şi adresa angajatorului    Baroul Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Profesie liberală 

  
  

Educaţie şi formare  

Perioada februarie 2013 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Schimb de experienţă româno-spaniol-vizită de studii, acces la bune practici 
europene, afaceri turistice de succes  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri România 
Asociacion Agraria Jovenes Agricultures Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Asociaţia Naţionala de Turism Rural, Ecologic şi Cultural România 

Perioada Februarie 2012-februarie 2013 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de Educaţie Managerială desfăşurat în cadrul proiectului naţional 
strategic „Întreprinzatori în turism-Pensiuni în România” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri România 
Asociacion Agraria Jovenes Agricultures Spania 

mailto:dumitru.rosca@gmail.com


 

 

 

Asociaţia Naţionala de Turism Rural, Ecologic şi Cultural România 
 
 

Perioada 1 octombrie 1994 -iulie 1999 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Teoria generală a dreptului, drept roman, drept civil, drept penal general, drept 
constituţional şi instituţii politice, istoria dreptului românesc, sociologie, drept 
financiar, drept penal special, drept procesual civil, drept procesual penal, dreptul 
transporturilor, bazele contabilităţii, drept comercial, drept internaţional privat, 
drept internaţional public, criminalistică, drept diplomatic şi consular, drept 
administrativ, dreptul comerţului internaţional, drept fiscal comunitar, economie 
politică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Româno-Americană”, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
 

 
Participare la stagii de formare 
/perfectionare 

a) Programe cu credite transferabile 
 

    b) Stagii de formare 

 
Cursuri de formare: 
 
 
-Curs Manager proiect, perioada 28.11.2012-19.12.2012, 80 de ore 
(managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul 
comunicării în cadrul proiectului etc) 

  
  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă (am lucrat în diverse colective); capacitatea de adaptare; o 
bună capacitate de comunicare.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Posed aptitudini organizatorice ca urmare a desfasurarii unor activitati in 
calitate de organizator de proiecte, conferinţe, simpozioane în domeniul 
promovării medierii 

   
  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Microsoft Windows -  Word, Excel, Power Point,     
  Internet  

 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 1991 
  

  

  

  

 


