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ANEXĂ 
 

Model de curriculum vitae destinat candidaților la funcția de judecător la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului 

 
 

I. Date personale 
Nume, prenume 
Sex 

Data și locul nașterii 
Cetăţenia(ii) 
 

II. Studii și diplome, calificări de altă natură 
 

III. Activități profesionale relevante 

a. Descrierea activităților judiciare 

b. Descrierea activităților juridice  non-judiciare 

c. Descrierea activităților profesionale non-juridice 

(Vă rugăm, subliniați postul ocupat in prezent) 
 

IV. Activități și experiență în domeniul drepturilor omului 
 

V. Activități publice 

a. Post într-o funcție publică 
b. Mandate elective 

c. Funcții exercitate în cadrul unui partid sau mișcare politică 
 

VI. Alte activități 
a. Domeniu 
b. Durata 

c. Funcția 

(Vă rugăm, subliniați postul/posturile ocupat/e în prezent) 
 

VII. Lucrări și publicații 

(Poate fi indicat numărul total de cărți și articole publicate, însă nu menționați 
decât titlurile celor mai importante - maxim 10) 
 

VIII. Limbi străine 

(Cunoștințe active ale unei limbi oficiale a Curții si cunoștințe pasive ale unei 
alte limbi) 

 

Limba Citit Scris Vobit 

Foarte Bine Satisfăcător Foarte Bine Satisfăcător Foarte Bine Satisfăcător 
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  bine bine bine 

a. Prima limbă:                   

............................. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

(Rog specificaţi)                   

b. Limbi oficiale:                   

– Engleză ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

– Franceză ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

c. Alte limbi:                   

............................. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

............................. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

............................. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 

IX. în ipoteza in care nu întruniți nivelul de cunoștințe in ceea ce privește limbile 

străine, rugăm sa confirmați intenția de a urma cursuri intensive a  limbii 

străine în discuție înainte de începerea mandatului, cât și, dacă este necesar, 
la începutul mandatului. 
 

X. Alte informații menționabile 
 

XI. Confirmați disponibilitatea stabilirii domiciliului la Strasbourg în eventualitatea în 

care veți fi ales ca judecător al Curții. 
 

 

Informaţii pentru uzul administrative exclusive al Adunării Parlamentare: 

 

Adresa completă (Număr, stradă, cod poştal, oraş, ţară ): 

Telefon: 

De serviciu: 

Personal (opţional): 

Mobil (opţional): 

 

E-mail: 

 

Fax (opţional): 

 
Variantele în limbile oficiale ale Consiliului Europei ale modelului de curriculum vitae de 
mai sus sunt disponibile la adresele internet:  
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc (pentru varianta în limba 
engleză) şi http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVFR.doc (pentru 
varianta în limba franceză).  

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVEN.doc
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2009/ModelCVFR.doc

