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INFORMAŢII PERSONALE ROŞU GHE. ANGELICA 

 

  

 Nr. 29, Str. Nicolae Bălcescu, Cod poştal 800001, Galaţi, România 

0336. 401.492    0744.695.088 

 office@angelicarosu.ro 
rosuangelica@univ-danubius.ro 

Sexul feminin| Data naşterii 19/10/1971 | Naţionalitatea Român 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ          
 

2011 - prezent  

-Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, judeţul Galaţi, 800654; Website: www.univ-danubius.ro; 

Tel:0372.361.102; Fax: 0236.460.038 

▪ Membru evaluator în comitetul de redacţie al Revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica 

▪ Evaluarea articolelor în vederea publicării în Revista  Acta  Universitas Danubius. Juridica 

 

 -Învăţământ 
 

2011 – prezent   -conferenţiar universitar  doctor 

-Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, judeţul Galaţi, 800654; Website: www.univ-danubius.ro; 

Tel:0372.361.102; Fax: 0236.460.038 

▪ - activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept comercial’’; 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Drept comercial’’;       

▪ - activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept european al concurenţei’’ (2011-2013); 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept european al concurenţei” (2011 – 2013); 

▪ - activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept procesual civil’’ (2013 – prezent); 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept procesual civil” (2013 – prezent); 

▪  

-Învăţământ 
 

2010 - prezent  -Soluţionarea litigiilor prin arbitraj; 

-Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Palatul 
Camerei de Comerţ, B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3 Bucureşti 

▪ Arbitru 

  
 

 

2010 - 2011 

-Lector 

-Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor – Centrul Teritorial Galaţi, str. Brăilei nr. 155, mun. 
Galaţi, jud. Galaţi 

▪ Susţinerea unor prelegeri în materia dreptului afacerilor şi a arbitrajului comercial; 

-Instruirea avocaţilor stagiari şi definitivi 
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 2009 – 2011  -lector universitar  doctor  

- Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, judeţul Galaţi, 800654; Website: www.univ-danubius.ro; Tel: 
0372.361.102; Fax: 0236.460.038 

- activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept comercial’’; 

- activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Drept comercial’’;       

- activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept european al concurenţei’’; 

- activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept european al concurenţei”; 

- activităţi didactice de predare, seminar şi lucrări practice la disciplina „Procedura insolvenţei”, nivel Master, anul 
II; 

- activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept procesual civil – executarea silită”, Master, 
anul I; 

-  activităţi didactice de predare, seminar şi lucrări practice la disciplina „Sistemul jurisdicţional european de 
protecţie a drepturilor omului  ”, nivel Master, anul II. 

  

-Învăţământ 
 

 2008 - prezent -Mediator autorizat de către Consiliul de Mediere prin Hotărârea nr. 1121/06.09.2008 

-profesie liberală 

▪ soluţionarea conflictelor prin mediere; 

 -Activitate de interes public 

 

 

15-16 octombrie 2008 

 
-Universitatea „Danubius” din Galaţi  

-Prof.dr. Wolfgang Schumann, Director Agora Wissen 

▪ e-learning 2.0 – the state of the art of distance learning 

Training 

e-learning; Certificat absolvire training 

„e-learning 2.0 – the state of the art of distance learning” 
 

 2006 –  prezent -vicepreşedinte 

- Asociaţia „Centrul de Mediere Galaţi”, str. Brăilei, nr.153, Galaţi, România 

▪ - activităţi de promovare a medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor;  

▪ - soluţionarea conflictelor prin mediere; 

▪ - organizarea de manifestări în scopul conştientizării opiniei publice a avantajelor pe care acest mijloc le 
prezintă  

-Medierea conflictelor 
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20 februarie 2006 – 2009  -lector universitar doctorand  

- Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, judeţul Galaţi, 800654; Website: www.univ-danubius.ro; Tel: 
0372.361.102; Fax: 0236.460.038 

▪ - activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept comercial’’; 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Drept comercial’’;       

▪ - activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept european al concurenţei’’; 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept european al concurenţei”; 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Dreptul comerţului internaţional”; 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept civil”; 

▪ - activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina „Drept procesual civil”; 

▪ - activităţi de îndrumare lucrări de licenţă; 

▪ - activităţi de pregătire ştiinţifică, metodică, alte activităţi în interesul învăţământului;  

▪ - activităţi de îndrumare a practicii desfăşurate de studenţi la instanţele judecătoreşti.       

- Învăţământ 
 

 Octombrie 2002 – februarie 2006 -Asistent universitar; asistent universitar doctorand ( începand cu luna octombrie 2003) 

-- Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, judeţul Galaţi, 800654; Website: www.univ-danubius.ro; Tel: 
0372.361.102; Fax: 0236.460.038 

▪ activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept comercial;                                                                                                                                                                                                                                                            
- activităţi de pregătire ştiinţifică, metodică, alte activităţi în interesul învăţământului. 

-Învățământ 
 

Octombrie 2000 - prezent   --avocat 

-Baroul Galaţi, str. Brăilei nr.155 ,  judeţul Galaţi 

 -Exercitarea de mijloace şi căi proprii dreptului de apărare, în condiţiile legii (consultaţii, cereri cu caracter juridic, 
redactare acte juridice; apărarea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime 
ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile publice sau cu orice persoane 
române/străine). 

-asistenţă juridică, reprezentare, consultanţă 

 

Octombrie 1999 - octombrie 2002 -Preparator universitar – post ocupat prin concurs 

  Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, judeţul Galaţi, 800654; Website: www.univ-danubius.ro; Tel: 
0372.361.102; Fax: 0236.460.038 

- activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina Drept penal – partea specială;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- activităţi de pregătire ştiinţifică, metodică, alte activităţi în interesul învăţământului. 

- Învăţământ 
 

  1995 - 1999 -învăţător 

- Şcoala nr. 43 „D. Sturdza”, Str. Cetăţuia nr. 3,  Iaşi 

 - activităţi de predare şi evaluare a elevilor claselor I – IV; alte activităţi pedagogice. 

 -Învăţământ preuniversitar 
 

 1990 - 1995 -învăţător 

-  Grup Şcolar „Gh. Asachi” Galaţi, Str.  Milcov nr. 13, Galaţi 

- activităţi de predare şi evaluare a elevilor claselor I – IV; alte activităţi pedagogice. 
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 -Învăţământ preuniversitar 
 

 1989 - 1990 -învăţător 

-  Şcoala nr. 33 „Sf. Dumitru” Galaţi, Str. Ionel Fernic, Nr. 5, Galaţi 

-activităţi de predare şi evaluare a elevilor claselor I – IV; alte activităţi pedagogice.. 

 Învăţământ preuniversitar 
 
 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

August 2006- Septembrie 2006   Mediator  – certificat de absolvire   

Centrul Pilot de Mediere Craiova, România, în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii - Bucureşti şi 
Ministerul Justiţiei din România - Bucureşti 

▪ Absolvirea cursului de pregătire în profesia de mediator 
 

Octombrie 2003 - Octombrie 2009   Doctor în drept  

 -Academia de Studii Economice Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4, Bucureşti, România; coordonator: 
prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu 

▪ studii doctorale  -  elaborarea şi susţinerea  tezei de doctorat cu titlul „Modalităţi alternative de 
soluţionare a litigiilor de comerţ internaţional”  

 

1999 -2000  Studii postuniversitare  – diplomă de absolvire a studiilor  

postuniversitare 

  

Universitatea „Al. I. Cuza” - Iaşi, B-dul Carol I, Nr. 11, Iaşi, România  

▪ Studii postuniversitare – „Instituţii de drept public şi privat” 
 

1995 - 1999  Licenţiat în ştiinţe juridice -  media generala – 10   

Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Drept, Specializarea „Ştiinţe juridice” 

▪ Ştiinţe juridice - studii universitare, media de 
absolvire – 9,73 

 

Iulie 1993     

Grup Şcolar „Gh. Asachi” Galaţi, Str.  Milcov, nr. 13, Galaţi, România  

Obţinerea gradului didactic „Definitiv” în profesia învăţător 
 

1985-1989  Diplomă de bacalaureat  

Şcoala Normală „Costache Negri” Galaţi, Str. Brăilei, Nr. 134, Galaţi  

▪ Absolvirea profilului pedagogic, dobândire de cunoştinţe în materia pedagogiei şcolare şi preşcolare; studii 
liceale 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Limba(i) maternă(e) Limba Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba Franceză Foarte bine Foarte bine Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  

  

Limba Engleză Foarte bine Foarte bine  Foarte bine Foarte bine  Foarte bine 
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Competenţe de comunicare  

 

- Desfăşor activităţi didactico-educative în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi; 

- Interacţionez cu studenţii sau alte categorii de cursanţi, colegi, elevi din licee în cadrul acţiunilor de prezentare a 
universităţii; 

-Pentru desfăşurarea acestor activităţi  comunicarea este extrem de importantă, iar munca de echipă este 
esenţială. În plus, profesia de mediator presupune abilităţi de comunicare şi negociere, care nu sunt 
excluse nici de profesia de avocat 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- Abilitaţi organizatorice şi manageriale (sesiuni, seminarii, simpozioane); 

- Membru fondator al Asociaţei „Centrul de Mediere” Galaţi în cadrul căreia am funcţia de vicepreşedinte; 

- Membru al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România. 

- Membru în Asociaţia Română de Ştiinţe Penale. 

- Membru Al Asociaţiei de Europene de Drept Bancar şi Financiar 
 

Competenţe informatice  cunoştinţe operare PC(Word,Excel) 
 

Alte competenţe  design interior 

 -muzica 

 

Permis de conducere  Categoria B 
 
    
 

Anexe – Lista lucrărilor publicate 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conf. univ. dr. Angelica ROŞU  


