
CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII
PERSONALE
Nume / Prenume Buzea Monica
Adresă Galaţi, România
Telefon
E-mail monica.buzea@ugal.ro
Naţionalitate Română
Data naşterii 11.11.1974
EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Perioada Septembrie 2013- prezent- Procuror şef secţie judiciară, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  Galaţi
Septembrie 2013-prezent- Lector universitar, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de
Ştiinţe Juridice Sociale şi Politice, Departamentul Ştiinţe Juridice
2006- 2013 -Procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Secţia judiciară
2006- 2013- Asistent universitar, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice
Sociale şi Politice, Departamentul Ştiinţe Juridice
2005-2002- Procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi
2002-2000- Procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi
2000-1998- Procuror stagiar, Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila

Numele şi adresa
angajatorului

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Galaţi, strada Basarabiei, nr. 47
Universitatea “Dunarea de Jos” Galaţi, strada Domnească, nr.111

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Justiţie- activitate judiciară
Didactică şi cercetare ştiinţifică

Funcţia sau postul
ocupat

Procuror sef sectie judiciară
Lector universitar doctor

Activităţi şi
responsabilităţi

principale

Coordonarea compartimentului  judiciar, participarea la soluţionarea cauzelor în materie penală şi
civilă, promovarea şi motivarea căilor de atac;
Responsabil cu formarea profesională a procurorilor si a personalului auxiliar de specialitate din cadrul
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi;
Membru în Colegiul de conducere constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi;
Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, susţinerea cursurilor si seminariilor la disciplinele   „Drept
procesual penal”, „Drept penal”, „Drept constituţional şi instituţii politice”,;

STUDII ŞI CURSURI
DE SPECIALITATE

Mai 2014- Noiembrie 2015- Studii postdoctorale în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Al. I.Cuza
Iaşi, Proiect cercetare postdoctorală POSDRU 159/1.5/S/141699 "Modernizarea legislaţiei naţionale în
contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului
administrativ”;
2007 – 2012 - Studii doctorale în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Al. I.Cuza Iaşi,, specializarea-
Drept penal, Doctor în Drept, conform Ordinului MECTS nr. 5743 din 12.09.2012; Titlul lucrării de
doctorat: „Protecţia penală a posesiei”;
Noiembrie 2008 - Iunie 2009 - Curs postuniversitar de studii psihopedagogice, Universitatea „Dunărea
de Jos” Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
Septembrie 2006 - prezent- Formator, Institutul Naţional al Magistraturii, domeniile: “Etică şi
deontologie profesională”; „Evaluarea profesională a magistraţilor”;
August - Septembrie 2006 - Şcoala de Vară cu tema „Protecţia europeană a drepturilor omului”,
Facultatea de Drept, Universitatea Al. I.Cuza Iaşi şi Institutul de Studii Europene din Strasbourg;
2005 – 2006 - Master, specializarea „Ştiinţe penale”, Facultatea de Drept, Universitatea Al. I.Cuza
Iaşi;
2005 - prezent- Formator, Şcoala Naţională de Grefieri, prelegeri susţinute în cadrul  programului de



formare continuă a personalului auxiliar de specialitate în domeniile: „Drept procesual penal”,
„Comunicare şi deontologie profesională” „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”;
2003 – 2004 - Studii postuniversitare de specializare, domeniul „Ştiinţe penale- Criminalistică”,
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti;
1997 – 1993 - Facultatea de Drept, Universitatea Al. I.Cuza Iaşi, licenţiat în ştiinţe juridice, şef de
promoţie, media generală  9,97, examene de licenţă promovate în sesiunea iunie 1997, cu media 10;

Participarea la multiple activităţi de pregătire profesională, selectiv:
Întâlnirea magistraților cu judecătorii Curții Constituționale, București, 27.11.2017;
Întâlnirile procurorilor şefi secţie urmărire penală şi judiciară de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetelor de pe lângă curţile de apel, Bucureşti, 26-27.05.2016; a
procurorilor şefi secţie judiciară din cadrul parchetelor de pe lângă Curţile de apel şi a preşedinţilor
secţiilor judiciare din cadrul curţilor de apel, Bucureşti, 21-22.11.2016;
Seminarii „Etică şi deontologie profesională”, septembrie- octombrie 2016, SNG, organizate in cadrul
proiectului „Intarirea capacitatii sistemului judiciar romanesc de a raspunde provocarilor noilor
schimbari legislative si institutionale”,  Brasov, Barlad, participare in calitate de expert;
Seminarii desfasurate in perioada martie-octombrie 2012, in cadrul proiectului de „Asistenta tehnica
pentru perfectionarea tehnicilor de predare in invatamantul la distanta(e-learning)”organizate de
Institutul National al Magistraturii;
Seminar „Modificări aduse Codului de procedură penală prin Legea 202/2010”, perioada 06
decembrie-07 decembrie 2010, Bucureşti;
Seminar „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, perioada 31 mai-01iunie
2010, Iaşi;
Seminar „Evaluarea activităţii profesionale a procurorilor”- participare în calitate de formator,
30.09.2009, Galaţi;
Seminar „Perspective practice în activitatea de formare descentralizată a procurorilor”- participare în
calitate de expert, perioada 14-15  mai 2009, Braşov;
Participarea în perioada 2006-2018, în calitate de membru, în comisiile de elaborare, examinare,
corectare la concursurile organizate de Institutului Naţional al Magistraturii, Scoala Nationala de
Grefieri;

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE

Seriozitate, perseverentă, abilităţi de comunicare, dorintă de perfectionare si afirmare profesională,
capacitatea de analiză şi sinteză a informatiilor, obiectivitate

Limba străină cunoscută Limba franceză

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Franceză C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat B2
Utilizator
independ

ent
B2

Utilizator
independ

ent
B1

Utilizator
independ

ent
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

SOCIALE

Competenţe de comunicare şi relaţionare, dobândite ca urmare a susţinerii de cursuri de formare, în
cadrul colaborărilor cu Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi în
activitatea didactică
Competenţe de muncă în echipă, dobândite prin natura funcţiei exercitate şi ca urmare a participării
începând cu anul 2006, în calitate de membru, în comisiile de examinare la concursurile organizate de
Institutului Naţional al Magistraturii

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

ORGANIZATORICE

Competenţe de organizare dobândite ca urmare a coordonării activităţilor de formare profesională a
procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, precum şi a personalului auxiliar
de specialitate, din cadrul aceleeaşi instituţii, a coordonării seminariilor de pregătire profesională în
calitate de formator  al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

Competenţe de utilizare a calculatorului ( MS Office: Word & Excel, Power Point), dobândite la
cursurile de profil (absolvirea cursului “Competenţă comună. Utilizare calculator. Prelucrare informaţii”



TEHNICE organizat de Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti– iulie 2007) şi prin autoinstruire;
PERMIS DE

CONDUCERE
Deţin permis de conducere categoria B;

Data
01.10..2018


