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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  MIHĂILĂ COSMIN - RĂZVAN  
Adresă  Galaţi 

 
E-mail  crmihaila@gmail.com 

 
Naţionalitate 

Stare civilă 
 Română 

Căsătorit 
 

Data naşterii  27.05.1982 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

• Aprilie 2016 – prezent 
    
 

   • Ianuarie 2016 – prezent 
 
 
    

    • August 2014 – prezent 
 
 

              • Septembrie 2013 – prezent 
 
 
     
 
 
         • Iunie 2012 – septembrie 2013 
 
 
              • Februarie 2010 – mai 2012 
 
 
         
 
 
          • August 2008 – februarie 2010 
 
 
        • Octombrie 2006 – august 2008 
 
 
    • Februarie 2006 – octombrie 2006 
 
 
    • Octombrie 2000 – februarie 2001 
 

 Preşedinte 
Curtea de Apel Galaţi 
 
Purtător de cuvânt 
Curtea de Apel Galaţi 
    - în cursul anului 2015, am fost înlocuitor al purtătorului de cuvânt 
 
Membru în colegiul de conducere 
Curtea de Apel Galaţi 
 
Judecător 
Curtea de Apel Galaţi – Secţia contencios administrativ şi fiscal 
Judecător desemnat pentru:  
      - controlul activităţii Judecătoriei Panciu 
      - selectarea deciziilor relevante pentru publicare în culegeri şi pe portalul instanţei 
 
Judecător şi purtător de cuvânt 
Tribunalul Galaţi – judecător în cadrul Secţiei I civile 
 
Judecător 
Judecătoria Galaţi – Secţia civilă 
Judecător desemnat pentru: 
    - ţinerea evidenţei practicii de casare şi a practicii instanţelor superioare 
    - coordonarea activităţii Biroului de executări civile şi contravenţionale 
 
Judecător stagiar 
Judecătoria Galaţi 
 
Auditor de justiţie 
Institutul Naţional al Magistraturii 
 
Avocat stagiar 
Baroul Galaţi 
 
Jurnalist 
Monitorul de Galaţi 



 
 
 

Atribuţii: - responsabil de domeniul economic 
- Identificarea subiectelor de interes (reporter) şi redactarea articolelor (redactor) 

 
 

ACTIVITATE ACADEMICĂ 
 

                 • 2017 – prezent 
 
 
 

 Lector universitar 
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – Departamentul Ştiinţe Juridice 
Disciplina: Drept civil 
 

 
STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• 2012 – 2016 
 
 
 
 
 

• 2006 – 2008 
 
 
 

• 2005 - 2007 
 
 
 

• 2001 – 2005 
 
 
 

• 1997 – 2001 

 Studii doctorale 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, Şcoala doctorală 
Teză de doctorat: „Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului” 
Domeniu de doctorat: drept civil 
Calificare: doctor în drept 
 
Cursuri de formare profesională ca magistrat 
Institutul Naţional al Magistraturii 
Calificare: judecător 
 
Studii de masterat 
Universitatea Danubius Galaţi, Facultatea de drept, specializarea Drept comunitar 
Calificare: absolvent master drept comunitar 
 
Studii universitare 
Universitatea Al. I .Cuza Iaşi, Facultatea de drept 
Calificare: licenţiat ştiinţe juridice 
 
Studii liceale 
Colegiul Vasile Alecsandri Galaţi, profil matematică – informatică 
Calificare: atestat de programator, recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 
 

Participări în asociaţii profesionale  2017 – prezent – membru în Asociaţia Europeană a Judecătorilor Administrativi (AEAJ), Trier, 
Germania 
 

Cărţi publicate  „Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană. Măsuri 
conservatorii”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 
 

Publicaţii în reviste de specialitate  - „Consideraţii asupra măsurătorilor efectuate cu aparatul radar în cazul contravenţiilor rutiere 
legate de depăşirea vitezei regulamentare”, articol publicat în revista Dreptul nr. 1/2009 
- articolul de mai sus a fost prezentat şi în cadrul Conferinţei Internaţionale “Exploration, 
Education and Progress in the Third Millennium”, organizată de Universitatea Dunărea de Jos 
Galaţi în luna aprilie 2009 
- „Despre posibilitatea instanţei de contencios administrativ de a pronunţa o hotărâre care să 
ţină loc de act administrativ”, articol publicat în revista Dreptul nr. 3/2010 
- „Discuţie privind ieşirea unui bun pe calea rezoluţiunii din patrimoniul dobânditorului său atunci 
când asupra acestui patrimoniu s-a înfiinţat sechestrul asigurător”, articol publicat în revista 
Dreptul nr. 1/2012 
- „Natura juridică şi efectele acţiunii pauliene în Codul civil actual şi în cel anterior”, articol 
publicat în revista Dreptul nr. 1/2014 
- „Domeniul de aplicare a acţiunii oblice şi a acţiunii pauliene în Codul civil actual şi în cel 
anterior”, articol publicat în revista Dreptul nr. 4/2015 
- Jurisprudență de drept civil prezentată și publicată în cadrul volumului Conferinţei 
Internaţionale “Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”, ed. a 10-a, 
organizată de Universitatea Dunărea de Jos Galaţi în luna mai 2018 
- „Jurisprudență de drept civil 2016-2017 cu comentariu”, articol publicat în Analele Universității 



Dunărea de Jos Galați. Științe juridice. Fasciculul XXV, nr. 1/2018 
 
 

Participări la conferinţe de 
specialitate 

 - „Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, mai 2010, Giroc, jud. Timiş, 
organizator: INM 
- „Aplicarea în România a Regulamentului CE nr.2201/2003”, noiembrie 2010, Galaţi, 
organizator: INM 
- „Probele şi informaţiile din ţara de origine în practica instanţelor europene în materia azilului”, 
aprilie 2011, Budapesta, organizator: Comitetul Helsinki din Ungaria 
- „Evoluţii în procedura de determinare a unei forme de protecţie”, decembrie 2011, Bucureşti, 
Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) România 
- „Metodologia actului de justiţie”, mai 2012, Galaţi, INM 
- „Noul Cod civil”, iunie 2012, Galaţi, INM 
- „Noul Cod civil”, noiembrie 2012, Galaţi, INM 
- „Seminar-pilot - Dialog judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii de vârstă, sex, orientare 
sexuală, dizabilitate şi rasă”, aprilie 2014, Bucureşti, INM 
- „EU Gender Equality Law: seminar for members of the judiciary”, noiembrie 2014, Trier, 
Germania, organizator: ERA 
- „Access to Court in Environmental Law Matters”, decembrie 2014, Bucureşti, EJTN şi INM 
- „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters”, martie 2015, Varşovia, 
Polonia, ERA 
- „Întâlnirea anuală a preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale ÎCCJ şi 
curţilor de apel”, martie 2015, Bucureşti, INM 
- „Access to administrative justice in order to seek fundamental rights”, iunie 2015, Bucureşti, 
INM şi AEAJ 
- „Programul de schimb între autorităţile judiciare”, noiembrie 2015, stagiu de 14 zile în 
instanţele administrative din Graz şi Viena, Austria, organizator: EJTN 
- „Noul Cod fiscal. Noul Cod de procedură fiscală”, decembrie 2015, Bucureşti, INM 
- „Introduction to EU Environmental Law”, aprilie 2016, Bucureşti, INM şi AEAJ 
- „Noile Coduri fiscale”, noiembrie 2016, Galaţi, INM 
- „Întâlnirea preşedinţilor curţilor de apel cu membrii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii”, martie 2017, Bucureşti, CSM 
- „Stagiu multilateral de pregătire pentru judecători în domeniul dreptului administrativ”, mai 
2017, Germania, Fundaţia IRZ 
- „Necesitatea modificării Codului penal şi a Codului de procedură penală la trei ani de la 
intrarea acestora în vigoare”, mai 2017, Galaţi, Universitatea Dunărea de Jos 
- „Advantages and disadvantages of the existing administrative judicial systems in Europe”, 
septembrie 2017, Belgrad, Serbia, OSCE 
- „Dreptul UE. Procedura trimiterii preliminare”, octombrie 2017, Galaţi, Curtea de Apel Galaţi 
- „Impreviziunea”, noiembrie 2017, Galaţi, prof.univ.dr. Valeriu Stoica şi Curtea de Apel Galaţi 
- „Management judiciar”, noiembrie 2017, Bucureşti, INM 
- „Dialogul Curţii Constituţionale a României cu magistraţii”, noiembrie 2017, Bucureşti, Curtea 
Constituţională 
- „Conflicts of Norms/Multi-level protection in the Application of Fundamental Rights”, martie 
2018, Salonic, Grecia, EJTN şi AEAJ 
- „Programul de schimb între autorităţile judiciare”, mai 2018, stagiu de 14 zile în Curtea 
administrativă din Potsdam, Germania, organizator: EJTN 
- „Întâlnirea preşedinţilor curţilor de apel”, iunie 2018, Bucureşti, organizator: Curtea de Apel 
București 
- „Întâlnirea preşedinţilor curţilor de apel cu membrii CSM și reprezentanții Ministerului Justiției”, 
septembrie 2018, Suceava, organizator: Curtea de Apel Suceava 
- „Un secol de la înfăptuirea României. 140 de ani de la revenirea Dobrogei în spațiul juridic 
românesc”, octombrie 2018, Constanţa, organizator: Universitatea „Ovidius” Constanţa 
- „Conferinţa Centenarul Marii Uniri”, noiembrie 2018, Alba-Iulia, organizator: CSM 
- „Procedura de scoatere din ţară a străinilor cu şedere ilegală”, decembrie 2018, Galaţi, 
organizatori: Curtea de Apel Galaţi şi Jesuit Refugee Service (JRS) 
- „Conferinţa de  deschidere a proiectului TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie 
juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, ianuarie 2019, 
Bucureşti, organizator: CSM 
- „Întâlnirea preşedinţilor curţilor de apel cu membrii CSM”, aprilie 2019, Bucureşti, organizator: 
CSM 
- „Programul de schimb între autorităţile judiciare pentru președinții de instanțe”, iulie 2019, 



stagiu de 5 zile la Judecătoria din Oberhausen, Germania, organizator: EJTN 
- „Conferința organizată cu prilejul acordării de către Universitatea Dunărea de Jos Galați a 
titlului academic de doctor honoris causa domnului profesor doctor Linos-Alexandre Sicilianos, 
președintele Curții Europene a Drepturilor Omului”, septembrie 2019, Galați, organizator: 
Universitatea Dunărea de Jos 
- „Întâlnirea preşedinţilor curţilor de apel cu membrii CSM și Ministrul Justiției”, septembrie 
2019, Bucureşti, organizator: CSM 
 

   
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 
 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  Engleză,   Germană,   Italiană,   Franceză 
• Abilitatea de a înţelege      C2              C1              C1             B2 

• Abilitatea de a scrie      C2              C1              B2             B1 
• Abilitatea de a vorbi      C2              C1              B2             B1 

 
- atestat lb. engleză TOEFL (283/290 pct.) 
- atestat SAT I (lb. engleză şi matematică) 
- certificat de lb. engleză Cambridge Studio School, Cambridge, Marea Britanie 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 - 2000 - 2001 – membru ONG Prietenii Pământului Galaţi 
- 2002 – 2003 – membru ONG Clubul de turism montan Lumea Verde Cluj-Napoca 
- 2002 – 2004 – membru ONG Asociaţia de Esperanto Cluj-Napoca 
 
- abilități de manager 
- o bună capacitate de comunicare 
- spiritul de echipă 
- capacitate de a lucra în condiţii de stres si peste program pentru îndeplinirea unor obiective 
urgente 
- aprecierea şi respectarea valorilor umane precum decenţa, simplitatea, loialitatea, credinţa 
 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
 

 - competenţe de lider pentru o instituţie cu peste 800 angajați 
- spirit organizatoric 
- experienţă bună a managementului de echipă 
- organizare de activităţi în cadrul ONG: Ziua fără trafic, excursii speologice, crearea site-ului 
Asociaţiei de Esperanto 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
 

 - competenţe IT: Windows, Office, internet 
- atestat de programator, recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 
- diplomă RPA (Robot Process Automation) Developer Level 3 Advanced Training acordată de 
UiPath 
- abilităţi excelente Windows, Office, internet 
- abilităţi foarte bune de depanare software şi hardware a calculatoarelor 
- abilităţi de programare (Visual Basic .NET, C/C++, Pascal) 

 
ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

 
 - pasiuni: turismul montan, rebus, tenis, lectura, pescuitul 

 
PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B din anul 2000 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 
 



ANEXE   
 


