Curriculum vitae
Europass
INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume

ROȘU PETRE

Locul de muncă actual

INSPECȚIA JUDICIARĂ

Familia ocupațională /

JUSTIȚIE
Inspector judiciar / judecător cu grad profesional de judecător de curte de apel

Funcția / Gradul profesional

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Perioada
Funcţia ocupată
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele și sediul angajatorului
Tipul activităţii / sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1 mai 2018-27 decembrie 2018
Judecător
Activitate de judecată și atribuții administrativ-jurisdicționale de judecător responsabil cu practica
de control judiciar și de unificare a practicii judiciare
Curtea de Apel București
Palatul de Justiție din București, mun. București, Splaiul Independenței, nr. 5, sectorul 4
Materiile contencios administrativ, litigii fiscale, achiziții publice, fonduri europene ș.a./
Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal

1 mai 2012-30 aprilie 2018 (mandat de 6 ani)
Numit în funcția de Inspector judiciar; suspendat ope legis din activitatea de la instanță
Analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate judiciară; responsabil cu monitorizarea
riscurilor; coordonator la nivelul Direcției de Inspecție Judiciară pentru Judecători a activității de studiu
profesional și de unificare a practicii judiciare neunitare; membru al colectivului de redacției al revistei
Inspecției Judiciare
Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Direcția de Inspecție Judiciară pentru Judecători

1 mai 2009-30 aprilie 2012 (mandat de 3 ani)
Judecător detașat în funcția de inspector
Activitate de inspecție și membru al comisiilor de disciplină pentru judecători
Curtea de Apel București, cu detașare la Inspecția Judiciară de pe lângă Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii
Serviciul de Inspecție pentru Judecători; membru supleant și apoi titular (numit pentru două mandate)
la Comisia de disciplină pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia ocupată
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

15 februarie 2008-30 aprilie 2009
Judecător detașat în funcția de inspector
Activitate de inspecție
Curtea de Apel București, cu detașare la Inspecția Judiciară de pe lângă Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii
Serviciul de Inspecție pentru Judecători

1 decembrie 2006-14 februarie 2008
Judecător cu grad profesional de curte de apel
Activitate de judecată
Curtea de Apel București
Materie penală / Secția a II-a penală și pentru cauze cu minori și de familie a Curții de Apel București

1 august 2006-30 noiembrie 2006
Judecător cu grad profesional de curte de apel (examen de promovare pe loc de la 1 august 2006)
la Tribunalul București
Activitate de judecată
Curtea de Apel București
Materie penală / Secția a II-a penală a Tribunalului București

1 mai 2004-31 iulie 2006
Judecător
Activitate de judecată (judecător desemnat cu judecarea cauzelor de corupție) și atribuții manageriale
de înlocuitor al președintelui secției ori activități administrativ-jurisdicționale (responsabil
cu soluționarea petițiilor și delegat cu atribuții de purtător de cuvânt; responsabil cu formarea continuă
la nivel descentralizat ș.a.)
Tribunalul București
Materie penală / Secția a II-a penală a Tribunalului București

1 ianuarie 2004-30 aprilie 2004
Judecător cu grad de tribunal la Judecătoria sectorului 1 București
(promovat pe loc la 1 ianuarie 2004)
Activitate de judecată
Tribunalul București
Materie civilă, penală și contravențională

1 noiembrie 1997 (intrarea în magistratură)-31 decembrie 2003
Judecător

2|Pa g e

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele angajatorului ori al instituției
cu personalitate juridică ierarhic
superioare (ordonator de credite)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate de judecată și atribuții administrativ-jurisdicționale (judecător desemnat cu punerea
în executare a dispozițiilor din hotărârile penale / contravenționale; responsabil cu învățământul
profesional al personalului auxiliar de specialitate; responsabil cu activitatea compartimentului
de carte funciară; responsabil cu practica de control judiciar; responsabil cu atribuții privind
organizarea și funcționarea serviciului privind arhiva civilă; atribuții de evidență și documentare ș.a.)
Judecătoria sectorului 1 București
(Tribunalul București)
Materie civilă, penală și contravențională

EDUCAȚIE ȘI
FORMARE PROFESIONALĂ

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2015-2017
Absolvire cursuri, disertație în curs
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Domeniul Sociologie,
Învățământ cu Frecvență Redusă
Program de Master STUDII DE SECURITATE

2014 (noiembrie-decembrie 2014)
Certificat de atestare a competențelor profesionale (însoțit de supliment descriptiv) eliberat de către
Ministerul Educației Naționale
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii
şi apărării naţionale „Securitate şi bună guvernare” în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine
publică”

2013 (Seria aprilie-noiembrie 2013)
Certificat de absolvire
Ministerul Afacerilor Externe-Institutul Diplomatic Român
Cursul de formare profesională privind programul Politică externă şi Diplomaţie

2008-2010
Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti
Cursuri de Masterat „Tehnici de comunicare şi influenţă socială”
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Perioada
Diploma / calificarea obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Diploma / calificarea obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1992-1996
Diplomă de licență eliberată de către Ministerul Învățământului / Titlul de Licențiat în Științe juridice
în profilul Științe juridice, specializarea Drept
Universitatea din București, Facultatea de Drept
Studii de 4 ani, învățământul de zi

1983-1987
Profilul Industria alimentară [chimie industrială, profesat apoi în domeniu (1990-1992)];
Liceul Industrial nr. 15 București;

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă

Română

Limba străină
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare
la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză
Limba engleză

B1

B2

B1

B1

B1

A1

A2

A1

A1

A2

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine

COMPETENȚE ŞI
ABILITĂŢI SOCIALE

Lucrul în echipă, capacitatea şi abilităţi de comunicare, negociere şi mediere; soluţionarea conflictelor;
sensibilitate şi probitate profesională; participare la seminar Comunicare interpersonală; Bucureşti,
28-29 octombrie 2010; urmat cursuri de master în domeniile psihologiei și sociologiei;
Deviză: „Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi
împreună este succesul!” (Henry David Thoreau);

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE DIDACTICE

Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii (mun. Bucureşti, Bd Regina Elisabeta nr. 53,
sectorul 5) în diferite materii, cum ar fi Etică și deontologie profesională, Organizarea judiciară,
Criminalitate economico-financiară, Lupta împotriva corupției ș.a.;
Competențele și aptitudinile au fost dobândite prin participarea, printre altele, la următoarele
activități teoretice și practice: a. seminariile de formare a formatorilor organizate în cadrul programului
PHARE RO/02/IB/JH/10 „Continuarea asistenţei pentru dezvoltarea Institutului Naţional la
Magistraturii şi a Şcolii Naţionale de Grefieri în domeniul „Cooperarea internaţională în lupta
împotriva criminalităţii organizate”; b. în 2006, participare la seminarul „Spălare de bani” – formarea
formatorilor la Institutul Naţional la Magistraturii; c. seminarul cu tema „Aptitudini didactice”,
din 4-6 mai 2006, în localitatea Bârlad, jud. Vaslui; d. susținere în calitate de formator al Institutului
Naţional la Magistraturii (INM) a unui seminar destinat pregătirii magistraţilor recrutaţi în condiţiile
art.33 din Legea nr. 303/2004; Bucureşti, 2-6 octombrie 2006; e. seminar cu tema „Criminalitatea
informatică” la INM, în perioada 25-26 mai 2006 şi participare la cel de formare a formatorilor în
domeniul criminalităţii informatice de la Bucureşti, 26-27 mai 2007; f. participare la seminarul
cu tema: „Formarea formatorilor”, Bucureşti, 10-11 decembrie 2015; g. susținere la Curtea de Apel
Alba Iulia, ca formator INM, a unui seminar cu tema Etică şi deontologie profesională (28 octombrie
2016); h. susținere la Curtea de Apel Cluj, în calitate de formator INM, a unui seminar cu tema Etică
şi deontologie profesională (10 mai 2017); i. prezentarea la Curtea de Apel Ploiești, în calitate
de formator INM, în cadrul unui seminar, a temei Etică și deontologie profesională – Interdicții
și Incompatibilități și Procedura disciplinară (18 iunie 2018); j. responsabil cu formarea continuă
la nivel descentralizat la nivelul instanței judecătorești ș.a.m.d.
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COMPETENŢE ŞI
APTITUDINI PROFESIONALE

Prin raportare la Profilul ocupaţional al funcţiei de inspector judiciar și la COR 261204 Inspector
judiciar, conform Ordinului MMFPSPV 150/2013 și Ordinului INS 132/2013: capacitate de a verifica
şi de a interpreta un volum mare de informaţii; evaluarea datelor şi informaţiilor pentru a determina
respectarea obligaţilor legale şi utilizarea informaţiilor relevante şi judecăţilor individuale pentru
a determina dacă actele sau procesele respectă legile, regulamentele şi standardele; analizarea
informaţiilor şi evaluarea rezultatelor pentru a alege soluţiile cele mai bune şi pentru a rezolva
problemele; gândire critică şi decizie strategică;
Competențele și aptitudinile specifice funcției de inspector judiciar au fost perfecționate și prin
participarea, de exemplu, la următoarele activități: a. seminarul cu tema „Consolidarea eficienţei
Inspecţiei Judiciare din România” organizat de către CSM şi Consejo General del Poder Judicial din
Spania în 10-11 mai 2010; b. participarea la activitatea din cadrul grupurilor de lucru constituite pentru
Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România, în baza Proiectului de înfrăţire
instituţională (PHARE RO 2007/IB/JH-01) existent la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, cu
participarea şi a experţilor internaţionali, proiect ce a fost finanţat prin programul PHARE de către
Uniunea Europeană; totodată, am participat la popularizarea, printr-o Campanie de conştientizare a
rezultatelor proiectului, ce a avut loc în perioada 22-29 iulie 2010, la nivelul Curţilor de Apel şi
Parchetelor Curţilor de Apel din Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca, Oradea, Alba-Iulia şi Piteşti; c. Seminar
pentru îmbunătăţirea capacităţii Inspecţiei Judiciare (19-20 februarie 2015); Norwegian Financial
Mechanism 2009- 2014, Programul RO 24 „Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare”, Proiectul
„Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi
instituţionale”; Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei; Norway Grants; d. participare în
calitate de specialist juridic la Londra, Anglia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, la
proiectul ,,Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, oferită prin intermediul
programului de finanţare RO24 ,,Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare”, în cadrul Mecanismului
Financiar Norvegian 2009-2014, al Ministerului Justiţiei, prin Direcţia Tehnologia Informaţiei (28-29
aprilie 2016); e. participare la Conferința finală ,,Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor
ECRIS”, Aria de program RO24 ,,Întărirea capacității judiciare și cooperare”, promotor Ministerul
Justiției, prin DTI, în parteneriat cu Administrația instanțelor din Norvegia și Consiliul Europei
(27 aprilie 2017, Hotel Minerva, București); f. participant din partea Inspecției Judiciare la Grupul de
lucru pentru implementarea și definitivarea proiectelor Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA) la nivelul CSM; INM, SNG și IJ cprivind Consolidarea capacității administrative
a Inspecției Judiciare în scopul responsabilizării sistemului judiciar și asigurării independenței justiției,
conform obietului specific 1.3. POCA (iunie 2017); g. participare ca membru al Grupului de lucru la
întâlniri în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru implementarea noii Strategii Naționale
Anticorupție (decembrie 2017); h. participare ca reprezentant al Inspecției Judiciare, în 22-23 februarie
2018, la întâlnirea de lucru (de la București) cu inspectori judiciari din cadrul Secretariatului Înaltului
Consiliu al Justiţiei din Ucraina, în cadrul programului Ensuring standardized and transparent judicial
discipline procedure through improvement of inspectors’ professional skills, program finanţat de către
World Learning şi desfăşurat de către Centru de Resurse Juridice etc.

CALIFICATIVUL OBŢINUT LA TOATE
EVALUĂRILE PROFESIONALE

Foarte bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

Capacitate de organizare, capacitate decizională; gestionarea informaţiilor (membru în numeroase
comisii referitoare la diferite examene din cadrul sistemului judiciar, inclusiv cu caracter organizatoric,
deținând funcții de președinte al comisiilor teritoriale de organizare a concursului sau funcția de
președinte de secție la Birourile electorale etc.; am coordonat numeroase controale în cadrul activității
Inspecției Judiciare), disponibilitate pentru deplasări în ţară, pentru lucrul în program prelungit
în anumite condiţii; rezistenţa la stres, capacitate de susţinere a efortului voluntar

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE DE
UTILIZARE A CALCULATORULUI

Module European Computer Driving Licence (Andreco International, 2005-2006); certificat Ministerul
Justiţiei pentru utilizarea calculatorului şi prelucrare informaţii (2007); utilizare tehnologii analitice
și tehnici structurate de analiză; competențe digitale privind procesarea informației, comunicare,
creare de conținut, securitate și rezolvarea de probleme

COMPETENŢE ŞI
APTITUDINI ARTISTICE
PERMIS DE CONDUCERE
STAGIU MILITAR

Atestat de absolvire a unui curs de managementul artei; IAMA (România), ianuarie 2014
Categoria B
1987-1989: MARINA GRĂNICERI

28 decembrie 2018/P.R./exemplar site
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