CURRICULUM
VITAE

INFORMATII PERSONALE
Nume
Adresa
Telefon
E-mail
Nationalitate
Data si locul nasterii
DOMENIUL OCUPAȚIONAL

DURAC GHEORGHE
Iasi – 700399, Str.Rîndunica, Nr. 2
0766.102283; 0232.201267
gheorghe.durac@uaic.ro
română
24.01.1958, Adjud, jud. Vrancea
Drept procesual civil,
Dreptul mediului,
Drept european al mediului

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau Sector de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activitati si
responsabilitati
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii / Sector de activitate
• Functia sau postul ocupat

Sept.1990
PROCURATURA LOCALĂ BRĂILA
Magistratură
Procuror stagiar, prin repartiție guvernamentală

Oct. 1990 - prezent
UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IAŞI, B-DUL CAROL I, 11
Invăţământ universitar
Profesor univ.dr.: 20 febr.2006 – prezent;
Conferențiar univ.dr.: 1 oct.2001 - 19 febr. 2006;
Lector univ. dr.: 29 aprilie 1999 – 30 sept. 2001;
Lector univ. drd.: 16 febr. 1998 – 28 aprilie 1999;
Asist.univ.drd.: 15 febr. 1994 – 15 febr. 1998;
Preparator univ.drd.; 1 oct.1990 - 14 febr. 1994.
1998 – prezent
Coordonator la disciplinele: Drept procesual civil, Dreptul
mediului, Drept european al mediului
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• Principalele activitati si
responsabilitati

ACTIVITATE DIDACTICĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ:
- Cursuri şi seminarii la disciplinele:Drept procesual civil, Drept civil,
Dreptul mediului, Jurisdicţii speciale, Drept european al mediului.
- Şeful catedrei de Drept privat 2001 -2012 ;
- Membru în Consiliul facultății 2001-2016 ;
- Membru în Consiliul departamentului de Drept 2012-2018 ;
- Membru în Consiliul departamentului de Drept privat 2018- prezent ;
- Membru în Senatul Universității Al.I.Cuza din Iași : 2012 – 2016;
- Vicepreședinte al Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași : 30 mai 2013 – 18 febr. 2016;
- Expert evaluator - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS), Specialitatea Ştiinţe juridice (2018prezent) - Hotărârea Consiliului ARACIS nr.111/20.12.2018.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE:

- Autor şi coautor a 15 cărţi, monografii şi cursuri universitare,
publicate la edituri acreditate MEdC/CNCSIS;
- Peste 60 de articole publicate în literatura de specialitate
(juridică, economică, de protecția mediului), inclusiv studii, eseuri şi
recenzii de carte), din care 15 articole publicate în reviste cotate
ISI/Thompson Reuters/Clarivate Analitycs şi 16 studii publicate în
volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale – congrese,
conferinţe și simpozioane;
- Participant la peste 60 de sesiuni de comunicări ştiinţifice
(din care 27 la congrese, conferinţe și simpozioane internaţionale),
organizate de diverse foruri ştiinţifice şi academice din ţară şi
străinătate;
- Participant în colective de cercetare-dezvoltare în cadrul a
8 proiecte finanţate de organisme naţionale/internaţionale/mediu de
afaceri, obţinute prin competiţie deschisă;
- Refrent științific la volumul to the International Business
Information Management Conference (33 th IBIMA), 10-11 aprilie 2019,
Granada, Spania, ISBN: 978-0-9821489-8-3;
https://ibima.org/conference/33rd-ibima-conference/#ffs-tabbed-13

- Refrent științific la volumul Innovation Vision 2020:
Sustainable Growth, Entrepreneeurship and Economic Development,
Barcelona, Spania, 2012, ISBN: 978-0-9998551-2-6;
- Desemnat referent de senatele mai multor universităţi în
comisii naţionale de concurs pentru ocuparea posturilor
conferenţiar/profesor universitar;
- Referent științific la o serie de publicaţii apărute în ţară;
- Member of the Conference Advisory Committee, to the
International Business Information Management Conference
(19 th
IBIMA),
12-13
noiembrie
2012,
Barcelona,
Spania
http://www.ibima.org/spain2012/committee.html

Membru în asociaţii ştiinţifice şi profesionale:

- IUCN Academy of Environmental Law – din 2013;
- ISINI-International Society of Intercommunication of New Ideas – din 2007;
- Societatea Română de Drept European – din 2013;
- Asociaţia Ştiinţifică Română de Proprietate Intelectuală – din 2010;
- The Society of Romanian Authors and Editors of Scientific Works
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(PERGAM) - din 2010;
- Avocat în cadrul Baroului Iaşi;
- Membru (suspendat la cerere) în Colegiul Consilierilor Juridici Iaşi.
- Membru în Colegiul de redacţie al Analelor ştiinţifice ale Univerităţii
„Al.I.Cuza ” din Iaşi, seria Ştiinţe juridice .
ISINI

Alte activităţi:
- Inclus în The Who’s Who in the World, original Publication,
(New Providence, NJ 07974-1218 USA) for the upcoming 2010
Edition, scheduled for publication in November 2009:
www.marquiswhoswho.com ;
- Inclus în Enciclopedia Personalităţilor din România, Ediţia
a V-a, 2010;
- Raportor/referent/examinator, în comisii de doctorat
organizate în cadrul unor universități din străinătate:
- Membru raportor în comisia internaţională de susţinere a tezei de
doctorat cu tema L`allocation des droits de propriete et d`usage sur
la foret: analyse economique et politique du cas des pays en
transition, prezentată de Laura Bouriaud la data de 25 nov.2002 la
Universitatea Nancy II, Franţa, în colaborare cu Laboratoire
d`Economie Forestiere Unite Mixte de Recherche ENGREF/INRA –
Franța;
- Membru examinator în comisia internaţională de susţinere a tezei
de doctor habilitat cu tema Aspectele teoretico-practice privind
procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti
străine în dreptul internaţional privat, susținută de Violeta Cojocaru
la data de 12 mai 2007 la Facultatea de Drept a Universității de Stat
din Chișinău, Republica Moldova;
- Referent în comisia internaţională de susţinere a tezei de doctorat
cu tema Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanței de
apel, susținută de Alexandru Munteanu la data de 8 decembrie 2007
la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Chișinău,
Republica Moldova;
- Referent în comisia internaţională de susţinere a tezei de doctorat
cu tema Probleme teoretico-practice ale revizuirii hotărârilor
judecătorești irevocabile în procesul civil, susținută de Igor Coban la
data de 2 noiembrie 2013 la Facultatea de Drept a Universității de
Stat din Chișinău, Republica Moldova;
- Membru examinator în comisia internaţională de susţinere a tezei
de doctor cu tema Conturarea naturii juridice a contractelor de
furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici, susținută de
Mariana Bordian la data de 24 iunie 2015 la Facultatea de Drept a
Universității de Stat din Chișinău, Republica Moldova;
- Referent oficial în comisia internaţională de susţinere a tezei de
doctorat cu tema Probleme teoretice și practice ale servituților
personale, susținută de Violeta Chisiliță la data de 24 iunie 2015 la
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Chișinău, Republica
Moldova.

- Referent (începând cu anul 2002) în peste 30 de comisii de
susținere a tezei de doctorat organizate în cadrul Universităţii
„Al.I.Cuza” Iaşi, al Universității „Lucian Blaga” Sibiu;
- Membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor în
cadrul Școlii doctorale a Facultății de Drept din cadrul
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Universității „Al.I.Cuza” din Iași, 2012 – prezent;
- Membru în peste 25 comisii de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice în învățământul universitar;
- Mi-am adus aportul la formarea de specialişti prin
participarea ca membru examinator în comisii naţionale,
organizate de : Ministerul Justiției, Consiliul Superior al
Magistraturii, Uniunea Națională a Barourilor și Uniunea
Națională a Notarilor :
- Membru în comisia de examinare (interviu) la concursul de
admitere la Institutul Național al Magistraturii organizat de Consiliul
Superior al Magistraturii (2011-2016);
- Membru în comisia de examinare (evaluare hotărâri judecătorești
și verificarea cunoștințelor de specialitate)
la concursul de
promovare a judecătorilor la Înalta Curte de Casație și Justiție,
organizat de Consiliul Superior al Magistraturii (2012-2014,
2016-2020);
- Membru/membru supleant în comisia de examinare (interviu) la
concursul de admitere în magistratură organizat de Consiliul
Superior al Magistraturii (2012-2014, 2016, 2018);
- Membru examinator în comisia de examinare la concursul de
admitere în profesia de notar public, organizat de Uniunea Națională
a Notarilor Publici: Camera Notarilor Publici București
(2005-2008); Camera Notarilor Publici Bacău (sept.2009);
- Membru în comisia de examinare la concursul de admitere în
avocatură, organizat de Uniunea Națională a Barourilor – Centrul
teritorial Iași (2008);
- Membru examinator în Comisia naţională pentru examenul de
definitivat în magistratură, organizat de Ministerul Justiţiei
(Bucureşti, noiembrie-decembrie, 2000);

- Formator, ca lector colaborator pentru susținerea de
conferințe/prelegeri în cadrul Institutului Notarial Român,
Centrul teritorial Iași (iunie 2011) și Uniunea Națională a
Barourilor din România, Baroul Bacău (decembrie 2010),
Baroul Suceava (noiembrie 2012);

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

2004
Academia Internaţională de Studii Comparate, Roma, Italia

Cursuri de strategii inovaţionale de afaceri şi managementul riscului
Diplomă de absolvire
Postuniversitar
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• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

1991 – 1999

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

Febr. – mai 1994

• Perioada
• Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
• Tipul calificarii/Diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

1986 – 1990
Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi

Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi
Studii doctorale în Drept
Doctor în Drept
Doctoral

l'Université de Poitiers, la Faculté de Droit et des Sciences Sociales
Bursă prin Programul „Thempus”
Certificat bursier

Studii universitare
Diploma de licenţă
Universitar

APTITUDINI SI COMPETENTE
PROFESIONALE
Dobandite in cursul vietii si carierei.
LIMBA MATERNA

Româna

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

Franceză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Utilizator experimentat
Utilizator experimentat
Utilizator experimentat

Engleză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

APTITUDINI SI COMPETENTE
SOCIALE

Utilizator elementar
Utilizator elementar
Utilizator elementar
Abilitate de lucru în echipă;
Abilităţi de comunicare;
Capacitate de adaptare la medii multiculturale.
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APTITUDINI SI COMPETENTE
ORGANIZATORICE

APTITUDINI SI COMPETENTE
TEHNICE

ALTE APTITUDINI SI
COMPETENTE

Aptitudini de mobilizare la nivel de grup;
Capacitate de lucru în condiţii de stres;
Spirit de echipă;
Spirit organizatoric.
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
Internet
Utilizator al software-ului Blackboard al Platformei MEDIAEC
Cunoaşterea procedurilor specifice spaţiului universitar
Permis de conducere Categoria B

15.07.2021
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