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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Sava, Alexandru 

Adresă(e) Str. Teodor Codrescu nr. 2, cod 700481, Iași, România 

Telefon(oane) 0332 408922   

Fax(uri) - 

E-mail(uri)  alexandru.sava@acadiasi.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 27.05.1964 

Sex Masculin 

 
 

Experienţa profesională  

 
 

Perioada 1991- prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent cercetare – cercetător științific - cercetător științific III 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Documentare, redactare şi publicare de articole și volume, în cadrul derulării de proiecte de 
cercetare în domeniul știinţelor juridice;  
Prezentare de comunicări la manifestări ştiinţifice naționale și internaționale; 
Organizare de manifestări ştiinţifice; 
Redactor la publicații ale institutului. 
  

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, filiala Iaşi - bd. Carol I, nr. 8, Iaşi; 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

COD CAEN 722 – Cercetare dezvoltare în ştiinţele sociale şi umaniste  
 

 

Perioada 1987-1990, 1995-2022 

Funcţia sau postul ocupat  Avocat 
  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Redactare şi susţinere acţiuni în instanţă; 
 

Numele şi adresa angajatorului Baroul Caraș-Seeverin – str. Horea, nr. 2-4, Reșița, jud. Caraş-Severin (1987-1989) 
Baroul Iaşi – str. Sf. Lazăr, nr. 2, Iaşi (1990-1991; 1995-2022; în perioada 2003-2022 nu am 
redactat/susținut acțiuni judiciare). 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

COD CAEN 691 – Activiţăţi  juridice  

 

Perioada 1991-2005 

LOCUL DE MUNCA 

ACADEMIA ROMÂNĂ FILALA IAȘI 
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane! 
Colectivul de Sociologie și Drept 
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Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate academica (cursuri, seminarii) Drept civil, Teoria generala a dreptului . 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Ştiinţé Economice   
Universitatea Ecologică „D. Cantemir” – str. V. Alecsandri, nr. 11, Iaşi; 
 Universitatea „Şt. Lupaşcu”, str. Ipsilanti, nr. 49, Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

COD CAEN  8542 – Invătământ superior universitar  

 

Educaţie şi formare  

  

Perioada  1993-2002 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de doctor 
   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept procesual penal – aprecierea probelor în procesul penal; 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invăţământ universitar, ciclul al III-lea (doctorat)  

 

Perioada 1994-1995; 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de ”Master of Laws” 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Criminal law, Criminal procedure, Evidence, International human rights, Jurispridence, Indian 
law, Introduction in the U.S.. legal system;  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Law, S.U.A. -  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invăţământ universitar, ciclul al II- lea (master) 

 

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil, Drept penal, Teoria generală a statului şi dreptului, Istoria dreptului, Drept 
procesual civil/penal, Drept constituţional, Drept administrativ, Drept financiar, Dreptul 
muncii, Drept internaţional public/privat, Drept roman, Filozofie, Etică. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invăţământ universitar, ciclul I (licenţă) 

 
Perioada 1974-1982, Diplomă de bacalaureat, Liceul „Costache Negruzzi”, Iași. 
 
Burse obținute: 
 
 Fulbright – LL.M Program at University of Illinois in Urbana-Champaign, College of Law, U.S.A., iulie 1994-iunie 1995. 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e)  Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză (TOEFL scor 620, aprilie 1994; GRE scor total 1620, aprilie 1994), Franceză  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de adaptare la medii ştiintifice multiculturale; 
- Foarte bună capacitate de comunicare, în scris şi oral în limbile engleză şi franceză 
obţinute atât pe parcursul programului de masterat la University of Illinois, cât şi prin formare 
individuală  
- Bună structurare a conceperii şi susţinerii ideilor - exersată în avocatură şi în domeniul 
academic. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Abilitate de a organiza şi coordona colectivităţi restrânse, în vederea atingerii unor scopuri 
comune; 
- Capacitate de organizare a evenimentelor formale (conferinţe, seminarii, workshop-uri) şi 
informale (reuniuni de promoţie, excursii);  
- Abilitate de a crea emulaţie în jurul unor idei şi iniţiative;  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice PC – nivel mediu/avansat 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (în special Word office), experienţă în 
utilizarea Internetului (din 1994 – ca masterand la UIUC) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Creativitate literară: 2 romane publicate: 
-  „Perfuzia” la Ed. Junimea, 2003 (publicat iniţial în „Contemporanul-Ideea europeană”, iulie-
august 1999) şi  
- „Rezumatul”, Ed. „Pan Europe”, 2003;  
- Nuvela „O dimineaţă ploioasă” în „Contemporanul-Ideea europeană”, aprilie 1999.  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Șah (categ. I, participare la 2 turnee internaţionale), fotografie, muzică simfonică, literatură. 

  

Permis(e) de conducere    Categoria B, din 1996. 

  

Activitate științifică  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Publicații 1. Volume: 
„Aprecierea probelor în procesul penal român”, Editura Junimea, Iași, 2002, 220 pag. 
„Componenta socială a actului de justiție”, Editura Junimea, Iași, 2004, 178 pag. 
„Către un sistem judiciar european unic”, Editura Junimea, iași, 2006, 166 pag. 
„Conștiința juridică – o componentă esențială a societății civile”, Editura Junimea, Iași, 2010, 
230 pag. 
 
2. Articole științifice : 

Peste 50 de articole publicate în reviste științifice. 
 
 
 

Proiecte 
 
 

 
 
 
 
 
 
Participări la manifestări științifice 

 

   
  
 
Organizare manifestări științifice 
 
   
Redacție 
 
  
Citări 

Finalizarea a 9 proiecte de cercetare cu finanțare națională, în cadrul Academiei Române. 
Un proiect cu finanțare națională în cadrul Academiei Române, aflat în derulare. Ultimele 5 
proiecte: „Justiția negociată – de la teorie la practică” (2021-2024), „Particularități și limite în 
înfăptuirea justiției” (2017-2020), „Relația etică-drept în formarea și exercitarea puterii 
sociale” (2014-2016), „Individualizarea pedepsei în context european – evoluție și 
perspective” (2011-2013) „Conștiința juridică – o componentă esențială a societății civile” 
(2007-2010). 
 
 
Peste 70 de comunicări prezentate la sesiuni științifice și simpozioane.naționale și 
internaționale 
 
Peste 20 simpozioane naționale organizate și  12 mese rotunde. 
 

 
 
Redactor la revista „Symposion” – Academia Română – filiala Iași, Institutul de Cercetări 
Economice și Sociale „Gh. Zane”, Iași (din 2014) 

 
 

11 citări în perioada 2017-2021  

 


