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VLADU-CREVON MĂDĂLINA ELENA 
Judecător Tribunalul Gorj 

 

Curriculum vitae 

Informaţii personale  
Nume / Prenume VLADU-CREVON MĂDĂLINA ELENA 

Nume anterior căsătoriei LUNGĂNOIU 

Adresă Târgu-Jiu 

Telefon mobil 0723158292 
E-mail madalinalung@yahoo.com 

Naționalitatea Română 

Sex F 
Stare civilă căsătorită, un copil minor 

Data nașterii 18.09.1970 

Experiență profesională   
Perioada 1. Judecătoria Târgu-Jiu (1994-2002); 

2. Tribunalul Gorj 
a) Secţia civilă (2002-2004); 
b) Secţia comercială și de contencios 

administrativ (2004-2008); 
c) Secția a II-a Civilă (2008-prezent) 

3. Gradul profesional de Curte de Apel din 2006; 
4. Președinte secția a II-a civilă (2009-2015); 

Funcţia sau postul ocupat Judecător 

Activități și responsabilități                  
principale 

Judecător 

Numele și adresa angajatorului Tribunalul Gorj, Str,Tudor Vladimirescu nr.34 , 
jud.Gorj 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Magistrat – judecător 

  

mailto:madalinalung@yahoo.com


 

 
Pagina 2 din 8 
 

VLADU-CREVON MĂDĂLINA ELENA 
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Educație și formare  

Perioada 21 ani și 9 luni vechime în profesia de judecător 

Calificare/diplomă obținută 1. Diplomă de licență-Facultatea de Drept „Nicolae 
Titulescu” din cadrul Universităţii din Craiova, 
1990-1994; 

2. Diplomă de master în drept (2004-2006) - la 
facultatea de Științe Juridice și Administrative 
din cadrul Universității „Constantin Brâncuși”, 
Târgu-Jiu 

3. Diplomă de doctor (2013) - drept comercial - în 
cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” din 
Bucureşti; titlul tezei de doctorat: „Regimul 
juridic al hotărârilor adunărilor generale ale 
asociaților/acționarilor din societățile 
comerciale”; coordonator lucrare - profesor 
univ. dr. Smaranda Angheni 

Discipline principale 
studiate/competențe 

profesionale dobândite 

1. Specialitatea drept 
2. Instituții de drept privat român 
3. Drept societar și comercial 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorul de 

formare 

1. Universitatea Craiova 
2. Universității „Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu 
3. Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti 

  
Aptitudini și competențe 

personale 
 

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) Engleză 

Citit, Scris, Vorbit Certificat de absolvire (2007) – „Comunicare în 
limba engleză” - Nivel mediu – furnizor de formare 
profesională: „Școala Română de Afaceri” a 
Camerei de Comerț și Industrie, Târgu-Jiu 
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Competențe și abilități sociale Independență în gândirea și logica juridică, 
imparțialitate, integritate morală, receptivitate, 
credibilitate, profesionalism, rezistență la stres, 
spirit analitic, capacitate de analiză și sinteză, 
răbdare, echilibru moral și profesional, putere de 
muncă intensă și perfecționare profesională  
continuă. Posed abilități de lucru în echipă 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

1. Spirit de organizare pragmatic, capacitate de 
analiză şi sinteză;  

2. Capactitate organizatorică (Președinte Secția a 
II-a civilă, 2009-2015, Președinte Biroul Electoral 
Județean Gorj- noiembrie 2012, locțiitor al 
președintelui Biroului Electoral Județean Gorj 
noiembrie 2004 și iunie 2008, membru în 
Colegiul de conducere al Tribunalului Gorj - 
2012-prezent) 

3. Aptitudini oratorice; 
4. Abilităţi de comunicare şi mediere; 
5. Aptitudini oratorice; 
6. Abilităţi de lucru în echipă; 
7. Operativitate și pragmatism;   
8. Rezistenţă la stres şi efort prelungit; 
9. Capacitate de asumare a responsabilităţilor. 

Competențe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Certificat de absolvire (2007) – „Competență 
comună: Utilizare calculator; Prelucrare informații” 
– furnizor de formare profesională: „Centrul de 
pregătire în Informatică”, București; 
 
Cunoștințe utilizare pachet Microsoft Office 

  
Competențe și aptitudini 

artistice/științifice/culturale 
1. Asistent univ. Universitatea „Titu Maiorescu” - 
Facultatea de Drept  din Târgu-Jiu, Catedra de 
Drept - Teoria generală a dreptului (2004-2005); 
2. Asistent univ. Universitatea „Titu Maiorescu” - 
Facultatea de Drept din Târgu-Jiu, Catedra de 
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Drept,Drept Comercial (2006-2010);   
3. Asistent univ. Universitatea „Titu Maiorescu”- 
Facultatea de Ştiinţe Economice din Târgu-Jiu, 
Drept Comercial (2006-2010); 
 
Participare la seminarii naționale și internaționale: 
1. ”Suport pentru îmbunătățirea și implementarea 

legislației și jurisprudenței în materie de 
faliment”, finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul Phare 2002 în Sinaia, aprilie 2006 

 
2. ”Comunicare și relații publice”, organizat în 

cadrul proiectului Phare RO 2005- ”Transparența 
actului de justiție”, de Centre for European 
Constitutional Law-Grecia, în perteneriat cu 
Human Dynamics Austria și Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile-Romania; 

 
3. Seminar de pregătire profesională pe tema 

insolvenței, organizat de UNPIR Gorj-Vâlcea, 
Rânca 2007; 

 
4. Seminar de pregătire profesională pe tema 

insolvenței, organizat de UNPIR filiala Dolj, mai 
2008; 

 
5. Seminar de pregatire profesională privind 

insolvența- Olănești, organizat de UNPIR Gorj-
Vâlcea ,2008; 

 
6. Seminar de pregatire profesională privind 

insolvența – Tismana, organizat de UNPIR Gorj-
Vâlcea, noiembrie 2009; 

 
7. Seminar de pregătire profesională pe tema 

”Insolvența, o cale de trecere mai ușor prin 



 

 
Pagina 5 din 8 
 

VLADU-CREVON MĂDĂLINA ELENA 
Judecător Tribunalul Gorj 

 

recesiune?”, organizat de UNPIR Gorj-Vâlcea, 
noiembrie 2010 – Căciulata, susținere lucrare  
„Modificări aduse legii privind procedura 
insolvenţei prin Legea nr.169/2010 şi 
consecinţele acestora”; 

 
8. Conferinţa cu tema ”Medierea, modalitate 

alternativă de soluţionarea conflictelor” 
organizată de Centrul de mediere Craiova și 
Centrul de mediere Tg.Jiu, la data de 
14.10.2011, susținere lucrare ”Medierea versus 
conciliere prealabilă”; 

 
9. Seminarul de pregătire profesională  „Aspecte 

noi şi controversate în insolvenţă” organizat la 
Călimăneşti-Căciulata de filiala Gorj-Vâlcea a 
UNPIR, în perioada 28/30.10.2011, susținere 
lucrare ” Interferența în procedura insolvenței a 
ordinelor președintelui agenției naționale de 
administrare fiscală” 

 
10.  Seminar de pregătire profesională pe tema 

insolvenței,” Insolvența, încotro?” organizat de 
UNPIR Gorj-Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin 2013; 
susținere temă ”Aspecte controversate în 
materia insolvenței”; 

 
11.  Advanced Training in EU Antitrust Law, 

Bucharest,8-9 mai 2014, organizat de Academy 
of European Law; 

 
12.  Seminar de pregatire profesională "O lege nouă, 

noi provocari" organizat de UNPIR Gorj-Vâlcea, 
Târgu-Jiu, 2015; susținere temă "Aspecte de 
noutate prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind 
înscrierea creditorilor la masa credală şi 
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întocmirea tabelelor de creanţe"; 
 
Lucrări publicate în reviste de specialitate : 
1. Consideraţii privind planul de reorganizare în 

lumina Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei – în lucrarea "EDUCAŢIE ŞI 
CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE 
CUNOAŞTERE"- Ediţia I”,Conferinţă 
internaţională Editura Universităţii Titu 
Maiorescu, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-569-
964-2; 
 

2. Procedura hotărârii preliminare – în  
„Implicaţiile jurisprudenţei şi doctrinei juridice 
europene asupra dreptului intern” - Editura 
Universitaria, Craiova, 2006 – simpozion 
internaţional, ISBN 973-742-401-8; 

 
 

3. Servitutea – dezmembrământ al dreptului de 
proprietate, în revista SCIENTIA  (revistă de 
studii, cercetări şi documentare), 2005,ISSN 
1582-5108; 
 

4. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii 
procedurii insolvenţei – în lucrarea "EDUCAŢIE ŞI 
CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE 
CUNOAŞTERE"- Ediţia a II-a – Conferinţă 
internaţională –Titu Maiorescu Publisching 
House University ISBN 978-973-569-964-2, 
Bucureşti, 2008; 
 

5. Particularităţile contractelor electronice –  în 
lucrarea „Admisibilitatea sau inadmisibilitatea 
acţiunii în revendicare formulată de un 
coproprietar raportat la practica judiciară 
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internă şi hotărâri CEDO „ seminar ştiinţific, 
Editura SITECH  , Craiova,2008, ISBN:978-973-
746-987-8 
 

6. Răspunderea administratorilor sociali şi a 
membrilor organelor de conducere în lumina 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei – 
în lucrarea "EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU 
O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE"- Ediţia a 
II-a, Conferinţă internaţională,Titu Maiorescu 
Publisching House University ISBN 978-973-569-
964-2,Bucureşti, 2008; 
 

7. Situaţia unor contracte ale debitorului în 
procedura insolvenţei – în lucrarea 
„Admisibilitatea sau inadmisibilitatea acţiunii în 
revendicare formulată de un coproprietar 
raportat la practica judiciară internă şi hotărâri 
CEDO„ seminar ştiinţific, Editura SITECH  , 
Craiova,2008, ISBN:978-973-746-987-8. 

  
8. „Consideraţii privind răspunderea 

administratorilor sociali din perspectiva legii nr. 
85/2006 referitoare la procedura insolvenţei”- 
pentru  Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu 
tema  ”Codul civil român. Noutăţi în materia 
dreptului privat”- în cadrul ASE-Bucureşti-CD cu 
ISBN, 2010 

 
9. „Opoziţia la hotărârile asociaţilor din societăţile 

comerciale” în lucrarea "EDUCAŢIE ŞI 
CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE 
CUNOAŞTERE"- Ediţia a IV-a, Conferinţă 
internaţională,Bucureşti 2010; 
 

10.  Curierul Judiciar nr. 11/2011 – C.A. Brașov, 
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Decizia nr. 51/2006. Acțiune în anularea 
hotărârii AGEA. Nulitatea hotararii adoptate cu 
încălcarea dispozițiilor legale referitoare la 
convocarea adunării generale. Interdicția 
folosirii în mod abuziv a poziției deținute de 
acționari în societate. Abuz de majoritate 
 

11.  Curierul Judiciar nr. 12/2011 – I.C.C.J., Decizia 
nr. 4199/02.12.2010. Societate comercială. Abuz 
de minoritate. Efecte. Sancțiunea aplicabilă 
 

12.  Curierul Judiciar nr.7/2013, Particularitățile 
deliberării în societățile cu răspundere limitată 
cu asociat unic 

 
13.  Curierul Judiciar nr.1/2013, ”Cererea de 

suspendare a executării hotărârii atacate cu 
acțiune în anulare/ constatare nulitate absolută 
sau cu opoziție”; 

 
 

  
Alte competențe și aptitudini Sociabilă ,comunicativă, receptivă 

  
Permis(e) de conducere Categoria B 

  
Informații suplimentare  

  
Anexe  

 

 


