Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume/Prenume

Mihail Dragoş-Mihail

Adresă

-----------------

Telefon

-----------------

Fax

-

E-mail

-

Naţionalitate

română

Data naşterii

-----------------

Experienţa profesională
Perioada 1.01.2007-prezent
Funcţia sau postul ocupat Inspector judiciar
(decembrie 2011-februarie 2013 – Şef al Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători)
(aprilie 2009-aprilie 2011 – membru al Comisiei de disciplină pentru judecători)
Activităţi şi responsabilităţi Activitate de analiză, verificare şi control şi activitate de conducere
principale
Numele şi adresa angajatorului Inspecţia Judiciară – Consiliul Superior al Magistraturii
Mun. Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 40, sector 5
Sectorul de activitate Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători
- Director

Perioada 1.12.1998-1.01.2007
Funcţia sau postul ocupat Judecător la Judecătoria Ploieşti şi Tribunalul Prahova
(15.03.2004-1.06.2004, 1.09.2004-1.11.2004 şi 1.01.2006-1.01.2007 – vicepreşedinte al
Judecătoriei Ploieşti)
Activităţi şi responsabilităţi Activitate de judecată şi activitate de conducere
principale
Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Prahova
Mun. Ploieşti, str. Gheorghe Lazăr, nr. 6, jud. Prahova
Sectorul de activitate Secţiile penale din cadrul Judecătoriei Ploieşti, respectiv Tribunalului Prahova

Perioada 1.11.1997-1.12.1998
Funcţia sau postul ocupat Judecător la Judecătoria Râmnicu Sărat
Activităţi şi responsabilităţi Activitate de judecată
principale
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Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Buzău
Tipul activităţii Judecător stagiar

Educaţie şi formare
Perioada

aprilie 2013-noiembrie 2013

Numele şi tipul instituţiei de cursul postuniversitar „Politică externă şi diplomaţie” organizat de Ministerul Afacerilor
învăţământ Externe prin intermediul Institutului Diplomatic Român.

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2005
Diploma de absolvire a studiilor de masterat, specializarea Ştiinţe penale
Drept penal, drept procesual penal si criminalistica
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” Bucureşti,
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
invăţământ

2002
Studii postuniversitare:, specializarea Ştiinţe penale, promoţia 2002
Drept penal, drept procesual penal
Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Perioada 1993-1997
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta
Numele şi tipul Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
instituţiei de învăţământ

Cursuri de formare profesională - Seminarii, cursuri şi alte activităţi organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de alte
instituţii în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii, începând cu data numirii mele în
funcţia de inspector. În acest sens se exemplifică:
Seminariile cu temele Răspunderea disciplinară a magistraţilor şi noţiunile de reacredinţă şi gravă neglijenţă în administrarea justiţiei, Studii de caz comparat cu
privire la sancţionarea şi eliberarea din funcţie a magistraţilor, Apărarea reputaţiei
profesionale a magistraţilor, organizate în cadrul Proiectului PHARE „Asistenţă
Twinning pentru Consiliul Superior al Magistraturii (21 februarie 2007, 29-30 mai
2007, 27 iunie 2007 şi 22 octombrie 2007)”;
Seminarul cu tema Consolidarea eficienţei Inspecţiei Judiciare din România organizat
de Consiliul Superior al Magistraturii şi Consejo General del Poder Judicial din
Spania în perioada 10-11 mai 2010;
Seminarul cu tema Metodologia actului de justiţie în materie penală organizat de
Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2010;
Întâlnirea la sediul Inspecţiei Judiciare a Consiliul Superior al Magistraturii cu
delegaţia Înaltului Consiliu al Judecătorilor şi Procurorilor din Bosnia-Herţegovina –
2 iunie 2011;
Conferinţa româno-franceză privind Răspunderea magistraţilor – 16 mai 2011,
organizată de Ministerul Justiţiei, Association Franco-Roumaine de Juristes şi
Consiliul Superior al Magistraturii;
Norwegian Financial Mechanism, Seminar for improving the capacity of the Judicial
Inspection (București, 10-11 september 2015);
Seminar cu participarea Inspecției Judicira din Ukraina și vizita la sediul Inspecției Judiciare
– 22-23 februarie 2018: Ensuring Standardized and Transparent Judicial Discipline
Procedures through Improvement of Inspectors’ Professional Skills.
Lucrări publicate

-

Inspecția Judiciară și Mecanismul de Cooperare și Verificare – Analele Universității de Vest
din Timișoara, seria Drept, nr. 2/2015.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba romana
Limba(i) străină(e) Limba engleza
cunoscută(e) Limba franceza

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Ascultare
B1

Vorbire
Citire
B1

Participare la
conversaţie
B1

Scriere

Discurs oral
B1

Exprimare scrisă
B1
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Limba

B1

B1

B1

B1

B1

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de organizare in scris
- Capacitate de a lua decizii
- Capacitate de analiza si sinteza,
- Capacitate de asimilare de noi informaţii
- Disponibilitate pentru implicare in activităţi socio-culturale
- Aceste aptitudini au fost dobândite si îmbunătăţite in cadrul activităţilor specifice domeniului
în care profesez

Competenţe şi aptitudini - Capacitate de organizare, previzionare şi planificare
organizatorice - Capacitate de evaluare abilităţi profesionale ale colaboratorilor
- Spirit analitic
- Lucru în echipa
- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii)
- Aceste aptitudini au fost dobândite si îmbunătăţite in cadrul activităţilor specifice domeniului
în care profesez şi în cadrul seminariilor la care am participat

Competenţe şi aptitudini de - Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet Explorer
utilizare a calculatorului
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