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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Oprea, Răducan

Adresă Nr.2, str. Eremia Grigorescu, 800287, Galaţi, România
Telefoane Fix: +40336130100; +40336130165

Fix: +40236460908; +40236460479
Mobil: + 40722362522;

+ 40740554302
Fax + 40336130100

+ 40236460908
E-mail raducan.oprea@ugal.ro

raducan.oprea@gl.onrc.ro

Naţionalitate Română

Data naşterii 21.06.1954

Sex Masculin

Locul de muncă vizat /

Domeniul ocupaţional

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi
Politice
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi
Profesor universitar
Director

Experienţa profesională

Perioada 2018 februarie – Încetat activitatea de membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț
și Industrie Galați.

- Încetat c alitate de arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de
Comerț și Industrie Galați.

2012 – martie – încetat mandatul de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice –
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

01.10.2009 – 2012 - Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – Universitatea
„Dunărea de Jos” Galaţi

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi management academic
Titular cursuri la disciplinele:

- Dreptul şi administrarea afacerilor
- Dreptul european al afacerilor
- Drept bancar şi cambial
- Drept comercial
- Dreptul mediului înconjurător
- Dreptul muncii și securității sociale
- Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
Didactică şi de cercetare ştiinţifică

Perioada 2008 – reales Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
membru al Consiliului Profesoral

membru al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi
01.03.2006. – 01.10.2009

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Conferenţiar universitar la Catedra de Drept din cadrul Facultăţii de Drept – Universitatea „Dunărea
de Jos” Galaţi
Activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi management academic

Titular cursuri la disciplinele:
- Drept comercial
- Dreptul mediului înconjurător
- Legislaţie de protecţia mediului
- Dreptul munciiși securității sociale
- Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului

Universitatea „Dunărea de Jos– Facultatea de Drept

Didactică şi de cercetare ştiinţifică
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Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2006 – 2008 – Decan ales al Facultăţii de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
- membru al Consiliului Profesoral
- membru al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi

01.03.2001 – 01.03.2006
Lector universitar; titular la catedra „Drept şi Sociologie” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administrative
Activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi management academic

Titular cursuri la disciplinele:
- Drept comercial
- Dreptul concurenţei comerciale
- Dreptul transporturilor
- Dreptul afacerilor
- Legislaţie de protecţia mediului

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
Didactică şi de cercetare ştiinţifică

2002 şi în prezent – membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Galaţi
01.03.1999 – 01.03.2001
Asistent universitar
Activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi management academic

Seminarii la disciplinele:
- Elemente de drept civil
- Drept comercial
- Dreptul afacerilor

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
Didactică şi de cercetare ştiinţifică

1997 – 2018 februarie
Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial
Soluţionarea litigiilor comerciale
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

15.11.1995 – şi în prezent
Director
Activităţi de management, control şi îndrumare
Ministerul Justiţiei – ONRC – Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi
Activitate de conducere şi coordonare

08.05.1995-15.11.1995
Consilier juridic
Asistenţă juridică – Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi
Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi
Asistenţă juridică, redactare acte constitutive şi modificarea acestora
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1993-1995
Instructor Şef
Instruirea gardienilor  publici
Corpul Gardienilor Publici Galaţi
Activităţi de conducere şi  instruire

1979-1993
Ofiţer în cadrul Biroului de poliţie economică
Activităţi de cercetare penală şi investigarea fraudelor economico-financiare
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi – Poliţia municipiului Galaţi
Activităţi specifice în sectorul economic şi financiar

13-17 mai 2019 Program de instruire cu tema „Control intern managerial”
Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului,
a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală.

Asociația Șanse Egale pentru Persoanele cu Nevoi Speciale

6 – 10 iulie 2015
Curs general de instruire şi perfecţionare în comunicare, comportament şi atitudine

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Protecţia
Persoanelor cu handicap

2013 – Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în
Învăţământul la Distanţă - ID

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria -
România

06 – 12.05.2013 – Curs de formare continuă în mediere
Comunicare în mediere, cu durata de 40 de ore

HUMAN TOOLKIT, Galaţi, Uniunea Naţională a Mediatorilor din România – Filiala Galaţi

2010 –
Permis ECDL – modulele M.1 ÷ M7

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Galaţi
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

Internaţională

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
Internaţională

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
Internaţională

2008 - Cursuri de perfecţionare Postuniversitare – Managementul calităţii în învăţământul la distanţă
Dobândirea deprinderilor referitoare la managementul învăţământului universitar la distanţă

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

19-25 octombrie 2008 - Eficienţa în sectorul public – Comunicare organizaţională şi relaţii publice

TRANSPARENCY INTERNAŢIONAL ROMÂNIA, Sinaia-România

2006 – avocat (suspendat incompatibil)
2006 – Comunicare organizaţională şi relaţii publice - în cadrul Programului de Trainning „Buna
Guvernare”

Uniunea Naţională a Barourilor din România – Baroul Galaţi
TRANSPARENCY INTERNAŢIONAL ROMÂNIA, Braşov-România

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

Internaţională

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

Internaţională

2000 – Doctor în drept

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept

1994 - Ştiinţe juridice – specializarea drept

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliţie

Aptitudini şi competenţe
personale

Abilităţi de comunicare; echilibru psiho-emoţional; capacitate de organizare, coordonare şi control;
capacitate de a delega competenţa; capacitate de a transmite eficient subordonaţilor săi sarcinile ce le
revin; capacitate de a evalua şi a lua decizii; asumarea responsabilităţii; bun cunoscător al
reglementărilor legale în domeniul de activitate specific instituţiei; disponibilitate la program prelungit de
lucru; capacitate de analiză şi sinteză; stabilitate, adaptabilitate, flexibilitate, perseverenţă; acuitate
auditivă, vizuală şi tactilkinestezică normală.
- Lector pentru cursurile de formare şi calificare organizate de CECAR

Limba maternă Precizaţi limba maternă - Română

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză A1 Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar
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Limba franceză A1 Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar A2 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

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

- Muncesc într-o universitate, unde comunicarea este extrem de importantă, iar munca de echipă este
esenţială. Atitudine tolerantă şi de detensionare a stărilor conflictuale în cele mai diverse situaţii.
- Din anul 1995 şi în prezent, îmi desfăşor activitatea într-o instituţie de interes public, Registrul

Comerţului şi conduc un colectiv de circa 45 salariaţi. În acest colectiv am reuşit  să impun un
mod de lucru adecvat, o atmosferă de lucru colegială în care disciplina,  spiritul de echipă şi
respectul reciproc primează astfel încât rezultatele profesionale obţinute de echipa ce o
conduc sunt dintre cele mai bune şi foarte apreciate de conducerea Oficiul Naţional al Registrului

Comerţului. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi s-a situat pe locul II în ierarhia
rezultatelor la nivel naţional.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

2019 – Sesiunea septembrie - Președinte comisia de licență - specializarea drept
2013 – Preşedinte comisie licenţă,  disertaţie Master D.E.A.,  specializarea Drept.
2012 – Preşedinte comisie licenţă, disertaţie Master D.E.A., specializarea Drept.
2011 – Membru în comitetul ştiinţific:

- Journal of legal studies, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi.
- Conferinţa legislativă în dreptul românesc, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi.

2011 – şi în prezent – Coordonatorul Biroului de Mediatori Oprea Răducan & Asociaţii Galaţi
2009-2011 – Preşedintele comisiei de licenţă – Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Galaţi
specializarea drept;

- Membru al Comitetului de organizare a Conferinţei Internaţionale „Educaţie, progres,
cercetare în mileniul III – organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Galaţi.
2008-2009 – Preşedinte comisie disertaţie – Politici Europene de Management al Ordinii Publice şi
Siguranţei Persoanei.
2008-2009 - Preşedinte comisie de licenţă Facultatea de Drept  specializarea Drept
2008-2013 – Membru în Comitetul de organizare a Colocviului naţional cu participare internaţională
ACVADEPOL.
2008-2009 - Preşedinte comisie de licenţă Facultatea de Drept  specializarea Administraţie Publică
2008-2011 – Director – Centrul de studii juridice şi administrative din cadrul Facultăţii de Drept –
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
- Redactor Şef la revista Public Administration & Regional Studies, nr. 1, Ed. University Press, Galaţi,
2008, ISSN 2065-1759
- Redactor Şef la revista Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula XXII – Ştiinţe Juridice,
Ed. University Press, Galaţi, 2007, 2008, ISSN 1843-8334
- Membru în Colegiul de redacţie al Publicaţiei „DONARIS”
- Membru în Colegiul de redacţie al revistei DREPT, ECONOMIE şi INFORMATICĂ
2007-2008
- Preşedinte comisie de licenţă/absolvire la Facultatea de Drept specializarea Administraţie publică.
- Preşedinte comisie examen de disertaţie la Facultatea de Drept – Master – APCL - PEMOPS
- Preşedinte comisie de evaluare a lucrărilor în cadrul Sesiunilor Ştiinţifice Studenţeşti –

Facultate de Drept.
2007
- Preşedinte comisie de licenţă specializarea Administraţie Publică – Universitatea „Andrei

Şaguna” – Facultatea de Drept Constanţa.
- Membru în comisia de doctorat a Facultăţii de Ştiinţe Economice Galaţi.

2004-2006
- Membru comisie de licenţă/absolvire la Facultatea de Drept – specializarea AP.
- Membru în comisiile de titularizare/promovare a cadrelor în învăţământul superior –

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative.
1997 şi în prezent

- Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi.

Competenţe şi aptitudini tehnice
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (Windows XP, WordTM, ExcelTM, Acces,

PowerPointTM , Internet Explorer)
- Utilizez, în mod curent, PC-ul atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cea de cercetare şi
documentare. Permis ECDL – pentru modulele M1 ÷ M7.

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere Categoria B (Autoturisme)

Informaţii suplimentare WHO'S WHO IN THE WORLD, ediţie aniversară 2013, publicată de MARQUIS WHO'S WHO LLC,
New Jersey, USA, publicaţie  care menţionează personalităţi marcante din întreaga lume.
Recunoaşterea activităţii ştiinţifice este menţionată la pag. 2800 a lucrării.

Anexe Lista lucrări publicate

08.10.2019


