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Nume Alexandru BLEOANCĂ
Adresă Galaţi, România

Telefon 0765.211.225

E-mail alexandru.bleoanca@just.ro, alexandru.bleoanca@ugal.ro
Naţionalitate română
Data naşterii

DOMENII DE COMPETENŢĂ

02.06.1979

 Judecător la Curtea de Apel Galaţi
 Lector la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii

„Dunărea de Jos” din Galaţi

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 01.07.2013 – prezent
 Judecător la Curtea de Apel Galaţi; preşedinte al Secției a II-a civilă a instanţei – al

doilea mandat începând cu 22.11.2016

01.06.2012 – 30.06.2013
 Judecător la Tribunalul Galaţi

17.01.2008 – 31.05.2012
 Judecător la Judecătoria Galaţi; între 16.12.2009 şi 31.05.2012, preşedinte al Secţiei

civile a instanţei

01.01.2009 – 15.12.2009
 Judecător delegat la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi

01.09.2006 – 16.01.2008
 Judecător stagiar la Judecătoria Moineşti (judeţul Bacău)

01.10.2004 – 30.06.2006
 Auditor de justiţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii

01.09.2003 – 27.07.2004
 Consilier juridic la societatea Ernst & Young Romania S.R.L. Bucureşti

01.10.2011 – prezent
 Lector universitar la „Departamentul de ştiinţe juridice” din cadrul „Facultăţii de Ştiinţe

Juridice, Sociale şi Politice” a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
o Titular de curs şi/sau seminar la materiile: Teoria generală a dreptului (curs

şi seminar), Dreptul proprietății intelectuale (curs), Dreptul transporturilor
(curs), Dematerializarea juridică şi răspunderea în mediul online (curs)

01.10.2010 – 30.09.2011
 Asistent universitar la Catedra de drept din cadrul „Facultăţii de Ştiinţe Juridice,

Sociale şi Politice” a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (cadru didactic asociat)
o Titular de activităţi tutoriale la disciplinele: Drept civil (partea generală şi

persoanele) şi Drept procesual civil

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAŢII PERSONALE
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• Numele şi adresa angajatorului Curtea de Apel Galaţi, cu sediul la Palatul de Justiţie, pe str. Brăilei, la nr.153
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, str. Domnească, nr.47 (a doua normă)

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

- înfăptuirea justiţiei
- activitate de coordonare, îndrumare şi control
- activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică

• Funcţia sau postul ocupat Judecător la Curtea de Apel Galaţi; preşedinte al Secţiei a II-a civile a instanţei
Lector universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice (Departamentul de
ştiinţe juridice) a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- activitate de judecată
- coordonare, îndrumare şi control a personalului secţiei
- activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică

LIMBA MATERNĂ Română
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleză Franceză
• Abilitatea de a citi foarte bine bine

• Abilitatea de a scrie foarte bine bine
• Abilitatea de a vorbi foarte bine bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

- muncesc într-un mediu competitiv, activităţile de magistrat şi profesor venind una în
completarea celeilalte;
- informarea şi comunicarea sunt repere fundamentale ale activităţii mele zilnice;
- între anii 2009-2012 am condus un colectiv de aproximativ 60 de oameni, personal în cadrul
Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi, iar împreună am reuşit să creăm o atmosferă de lucru
colegială în care disciplina, spiritul de echipă şi respectul reciproc au primat;
- în prezent, experienţa dobândită ca organizator şi coordonator este folosită în mod similar în
cadrul Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Galaţi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

29.10.2013 – prezent – Preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Galaţi (al doilea
mandat)
16.12.2009 – 31.05.2012 – Preşedinte al Secţiei civile din cadrul Judecătoriei Galaţi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

- cunoştinţe de analist-programator atestate prin diplomă eliberată de Ministerul Învăţământului
(în anul 1998)
- folosesc în mod uzual calculatorul pentru activităţile de magistrat şi didactică, incluzând aici
cercetare, documentare şi creare de informaţie

PERMIS DE CONDUCERE categoria B (autoturisme)

Informaţii actualizate la data de: 25 aprilie 2019

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

2006–2009 – Studii de doctorat cu specializarea „Drept civil” la Școala doctorală a Facultății de
Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti; titlul de „Doctor în drept” pentru teza cu titlul
„Contractul în formă electronică” (din anul 2010)
2005–2006 – Studii de masterat cu specializarea „Dreptul european al afacerilor” urmate la
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; titlul de „Master” pentru teza cu titlul „Comerţul
electronic” (din anul 2006)
2004–2006 – Cursurile pentru auditori de justiţiei ale Institutului Naţional al Magistraturii
1999–2003 – Cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

abilităţi de comunicare; echilibru psiho-emoţional; capacitate de organizare, coordonare şi
control; capacitate de a transmite eficient colaboratorilor sarcinile ce le revin; capacitate de a
evalua şi a lua decizii; asumarea responsabilităţii; disponibilitate la program prelungit de lucru;
capacitate de analiză şi sinteză; adaptabilitate, flexibilitate, perseverenţă


