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INFORMAŢII PERSONALE

Nume DAGHIE DRAGOŞ-MIHAIL
Adresă B-dul Siderurgiştilor, nr.15, Bl. SD10A, ap.1, Galaţi, România, cod 800479
Telefon 0723380385

Fax 0236/471876
E-mail dragosdaghie@daghiesiasociatii.ro; dragos.daghie@ugal.ro

Naţionalitate Română

Data naşterii 08.11.1981

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – până la) Ianuarie 2005 – avocat stagiar
Februarie 2007 – avocat definitiv
Octombrie 2004 – preparator universitar
Februarie 2007 - Septembrie 2013 – asistent universitar
Octombrie 2013 – lector universitar
Octombrie 2007 – doctorand Drept comercial român Prof.univ.dr. Stanciu Cărpenaru
Noiembrie 2012 – doctor Drept comercial român Prof.univ.dr. Stanciu Cărpenaru
Februarie 2009 – lector formator la disciplina Drept comercial român în cadrul CECCAR filiala
Galaţi
Martie 2010 – practician în insolvenţă
Octombrie 2013 – lector universitar
Decembrie 2015 – arbitru – Curtea de de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera
de Comerț și Industrie a României

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos Galaţi”, Facultatea de Drept – Str. Domnească, nr.112, cod
800201
U.N.B.R. Baroul Galaţi - Str. Brăilei, nr. 153, cod 800319
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România
Curtea de de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
României

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

Universitar didactic
Juridic
Insolvenţă
Arbitraj

• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Avocat
Practician în insolvenţă
Arbitru

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Conducere activităţi didactice de seminar la disciplinele Drept comercial român şi Drept
procesual civil
Asistenţă şi reprezentare clienţi în instanţă
Activităţi specifice procedurii insolvenţei
Activități arbitraj

C U R R I C U L U M  V I T A E
E U R O P E A N
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STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – până la) - 2011-2012 Cursul postuniversitar „Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă –
specializarea drept privat (reglementări cuprinse în Noul cod civil și în Noul cod de procedură civilă)”;

- Profesor Bolgna 2011;
- 27-28.05.2010 - Participare la seminarul „Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului” organizat de

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Inspectoratul General pentru
Informaţii Financiare din Republica Polonia.

- 14-15.05.2010 - Participare la Conferinţa internaţională „EUROPEAN INTEGRATION – REALITIES AND
PERSPECTIVES” organizată de către Universitatea Danubius Galaţi cu articolul „L’administrateur de l’entreprise -
les pouvoirs et les limites”.

- 23-24.04.2010 - Participare la Conferinţa internaţională „Exploration, education and progres in the third millenium”
organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul „Considérations sur la nomination des
administrateurs de la société commerciale”.

- 14.05.2009-16.05.2009 - Participare la Conferinţa internaţională „EUROPEAN INTEGRATION – REALITIES AND
PERSPECTIVES” organizată de către Universitatea Danubius Galaţi cu articolul „Principiul independenţei în
materia administrării societăţilor comerciale pe acţiuni. Studiu comparat al legislaţiilor europene”.

- 24.04.2009-25.04-2009 - Participare la Conferinţa internaţională „Exploration, education and progres in the third
millenium” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul „Le bénéfice - la vie de
l’entreprise commerciale, l’objectif principal des associés ou moyen de développement durable”.

- 29.10.2008-02.11.2008 – Partcipare în calitate de delegat cu drept de vot la al 52-lea Congres al Uniunii
Internaţionale a Avocaţilor, Palatul Parlamentului, Bucureşti, participând şi la cursuri de pregătire în materie
juridică aprobate şi recunoscute de către Consiliul Naţional al Barourilor din Franţa, Ordinul Barourilor Francofone
şi Germanofone şi Uniunea Naţională  a Barourilor din România;

- 29-30.08.2008 - Participare la Conferinţa internaţională „Politici şi strategii de dezvoltare locală şi regională -
implicaţii socio-economice şi educaţionale” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul
„Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale comerciale în lumina noilor reglementări comunitare europene”.

- 16-17.05.2008 – Participare la Conferinţa internaţională „Integrare europeană – Realităţi şi Perspective”
organizată de Universitatea „Danubius” Galaţi cu articolul „Capitalul social al societăţilor comerciale”;

- 03.03.2008 – 11.04.2008 Participare la cursul postuniversitar Managementul Calităţii în învăţământul la distanţă
organizat de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Departamentul DDIFR;

- 01 noiembrie 2007 membru în Centrul Interinstituţional de Consiliere şi Orientare Profesională din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi;

- 31 octombrie - 4 noiembrie 2007 participare la conferinţa Pathways of Human Dignity: From Cultural Traditions to
a New Paradigm” ce a avut loc în perioada  în Vadstena Klosterhotell, Vadstena Suedia sub egida ESF;

- 1 octombrie 2007 – admis la studiile de doctorat organizate de către Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae
Titulescu” Bucureşti – Drept comercial român – Prof.univ.dr Stanciu Cărpenaru;

- 2007-24-25 august Galaţi – Participare la Conferinţa internaţională „Role of ICT in Local and Regional Sustainable
Development” cu articolul „The Evidence in the Context of the Current Modern Means of Communication and their
Impact upon the Sustainable Commercial Development of the Companies - the remote entering of contracts, the
electronic signature, the electronic trade, the modern payment means”

- 2007-11iulie Bucureşti – Participare la Seminarul „How to write a competitive proposal from Framework 7 (FP7)”
organizat de RARMA (Romanian Association of Research Managers and Administration) în colaborare cu
Hyperion Ltd. Irlanda

- 2005-2006 – Masterat în Dreptul Afacerilor
- 29 mai 2005 – Certificat de absolvire al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic
- 2000-2004 – Facultatea de Drept
- 1996-2000 – Studii liceale
- 20 iunie 2000 – Atestat profesional pentru meseria de interpret de limba engleza cu studii medii
- 24 octombrie – 6 noiembrie 1999 – Certificat de stagiu – perfecţionare limba franceză şi informatică
- 1999 Iunie – Atestat de limba engleză – Certificate in Advanced English (CAE)
- 1988-1996 – Studii primare şi gimnaziale

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea București, Facultatea de Drept
Universitatea „Danubius” Galaţi
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Palatul Parlamentului, Bucureşti
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Universitatea „Danubius” Galaţi
Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti
European Science Foundation
Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, Facultatea de Drept
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, Facultatea de Drept
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi
Liceul Sainte -Therese – 76150 Maromme , Franţa
Universitatea Cambridge
Şcoala nr. 13 Galaţi
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• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

Vezi anexe

• Numele calificării primite Vezi anexe

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

- Consultant în proiectul de binefacere Bucuria Crăciunului 2007 organizat de către studenţii Facultăţii de
Drept din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;

- Consultant în proiectul de binefacere O rază de speranţă 2008 organizat de către studenţii Facultăţii de
Drept din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;

- Din data de 01 noiembrie 2007 sunt membru al Centrul Interinstituţional de Consiliere şi Orientare
Profesională din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, potrivit deciziei nr. 157 din data de 15.02.2006

- Din anul 2008 sunt membru al CENTRULUI DE CERCETARI JURIDICE SI ADMINISTRATIVE din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Drept

- Membru în echipa Universităţii Dunărea de Jos Galaţi. Studii de competitivitate ale sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici economico-

financiare – Proiect nr. 4141/2008 – Coordonator Universitatea Danubius – Galaţi
- În anul 2012 mi-a fost solicitată biografia pentru a fi introdus în Enciclopedia Personalităților din România

(Enciclopediile seriei Hübners Who is Who)
- În anul 2012 am reprezentat Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității

„Dunărea de Jos” Galați la întâlnirile organizate anual de INM cu reprezentanții facultăților de drept din țară
- În anul 2013 am reprezentat Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității

„Dunărea de Jos” Galați la întâlnirile organizate anual de INM cu reprezentanții facultăților de drept din țară
- În anul 2014 am reprezentat Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității

„Dunărea de Jos” Galați la întâlnirile organizate anual de INM cu reprezentanții facultăților de drept din țară
- În anul 2016 am reprezentat Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității

„Dunărea de Jos” Galați la întâlnirile organizate anual de INM cu reprezentanții facultăților de drept din țară

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

ENGLEZĂ, FRANCEZĂ
• Abilitatea de a citi EXCELENT, BINE

• Abilitatea de a scrie EXCELENT, BINE
• Abilitatea de a vorbi EXCELENT, BINE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
într-un mediu multicultural, ocupaţi o

poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate

în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)

Activez ca avocat în Baroul Galaţi, modalitate prin care se dezvoltă atât calităţile oratorice şi
spontaneitatea cât şi uşurinţa desfăşurării de activităţi în domeniul relaţiilor cu oamenii, atribute necesare
unui viitor diplomat, politician dar mai ales unui cadru didactic. Prin intermediul avocaturii se dezvoltă
fantastic calităţi native de comunicare şi de lucrul cu oamenii, trăsături fundamentale domeniului universitar
didactic care mă ajută să desfăşor seminariile mult mai constructiv pentru a reuşi să explic pe înţelesul
studenţilor acest domeniu dificil, care este juridicul.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea plan profesional în care activez, domeniul academic, poziţia în care
mă aflu în timpul seminarului, aceea de moderator al discuţiilor şi de iniţiator de subiecte de dezbatere sau
de corector al părerilor exprimate de către studenţi, presupune putere de convingere, vocabular amplu,
exprimare fluentă, valenţe social-umane, corectitudine, intransigenţă, verticalitate.

În ultimul rând, menţionez că îmi extind activitatea şi în domeniul cercetării ştiinţifice unde am
colaborat la redactarea unor lucrări de specialitate, cursuri universitare şi articole, potrivit listei de lucrări
anexate.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAORICE

De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,

în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la

domiciliu.

Desfăşurarea seminariilor din cadrul Facultăţii de Drept, presupune calităţi organizatorice deosebite,
gestionarea eficientă a timpului şi atingerea unui randament maxim în ceea ce priveşte pregătirea
studenţilor.

Mai mult decât atât am activat ca secretar al comisiei de licenţă pentru sesiunea de licenţă din iunie
2006, 2007, 2009, 2010 și 2011 calitate ce implică controlul unor ample activităţi de organizare, planificare
şi structurare a elementelor organizatorice pe care le implică un astfel de examen.

De asemenea am îndrumat cercul ştiinţific de Teoria generală a dreptului organizat împreună cu
studenţii din anul I ai Facultăţii de Drept din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi.

Am participat la desfăşurarea sesiunilor de admitere, fiind implicat în îndrumarea viitorilor studenţi. Am
elaborat orarele didactice pentru mai mulţi ani de studii.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat

printr-un certificat sau o diplomă.



Pagina 4 - Curriculum vitae al
[ DAGHIE Dragoş-Mihail ]

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini, etc.

Utilizez calculatorul în mod curent în elaborarea lucrărilor necesare domeniilor profesionale unde activez.
Cunosc programele Word, Exel, Power Point. De asemenea navighez pe internet pentru a mă documenta
şi studia diferite probleme.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISITICE

Muzică, desen, pictură, literatură, etc.

[ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
Competenţe care nu au mai fost

menţionate anterior.

[Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]

PERMIS(E) DE CONDUCERE Categoria B obţinut în 1999

INFORMAŢII SUPLIMENTARE [Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate,
de exemplu persoane de contact, referinţe, etc. ]

01.10.2019


