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CURRICULUM VITAE 

 

Nume  Alexandru ATHANASIU 

Grad didactic Profesor universitar doctor, Catedra de drept privat 

Studii Licenţa în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1978) 

 Doctor în drept, specializarea dreptul muncii şi securităţii sociale, cu teza 

„Litigiul de muncă” (1989) 

Activitate 

didactică şi 

academică               

Predare în domeniile Dreptul muncii, dreptul securităţii sociale şi drept agrar şi 

funciar  

 Asistent universitar suplinitor, catedra de drept privat a Faculţăţii de Drept, 

Universitatea din Bucureşti, disciplinele dreptul muncii şi drept agrar şi funciar 

(1981) 

 Asitent universitar prin concurs, catedra de drept privat, disciplinele dreptul 

muncii şi drept agrar şi funciar, (1982-1990) 

  Lector universitar la aceeaşi catedră, predând cursul de dreptul muncii şi 

securităţii sociale şi cursul de Dreptul muncii comparat, primul de acest gen în 

România (1990-1993)  

 Conferenţiar universitar la aceeaşi catedră, am continuat ameliorarea 

conţinutului cursurilor de dreptul muncii şi a celui de securitate socială în 

cadrul aceleaşi Facultăţi (1993-1999) 

 Din 1999 până în prezent, profesor universitar, titular al cursurilor de dreptul 

muncii şi securităţii sociale la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

 Cadru didactic asociat - Facultatea de Drept, Universitatea ,,Nicolae Titulescu’’, 

Bucureşti  

Alte activităţi 

profesionale      

Judecător, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti (1978-1982) 

 Consilier ministerial, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (1990-1992) 

 Secretar Ştiinţific al Senatului Universităţii din Bucureşti (1990-1992) 

 Preşedintele Comisiei de Muncă şi Protecţie socială, Camera Deputaţilor, 

Parlamentul României (1992-1996) 

 Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale (1996-1999) 

 Senator, membru al Comisiei de Politică Externă şi de Integrare Europeană şi 

euro-observator la Parlamentul European (2000 -2007) 
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 Deputat în Parlamentul European (2007) 

 Ministru al Educaţiei şi Cercetării (2003-2004) 

 Din 2009 reprezentantul României la Comitetul European de Drepturi Sociale, 

Consiliul Europei, Strasbourg 

 Raportor naţional la Congresele mondiale de dreptul muncii şi securităţii sociale 

 Din 1990 Avocat, Baroul Bucureşti ( activitate suspendată) 

Organizatii 

profesionale 

Secretar general al Societăţii române de dreptul muncii şi membru al 

Comitetului Executiv al Societăţii Internaţionale de dreptul muncii si securităţii 

sociale (din 1990) 

Distincţii  Premiul ,,Uniunii Juriştilor Democraţi’’ acordat de Uniunea Juriştilor din 

România în 1997 

 Premiul ,,Simion Bărnuţiu” acordat de Academia Română în 1997 

Decoraţii Steaua României în rang de Cavaler în 2002 

 Ordre de Merit-Chevalier- Republique Francaise în 1999 

Limbi străine Engleză, Franceză, Italiană –scris şi vorbit- excelent 

Contact Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti bld.M.Kogălniceanu nr.36-46, 

Sector 5, Bucureşti, RO – 050107  

e-mail alexandru.athanasiu@drept.unibuc.ro 

 


