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CURRICULUM VITAE 

 

 

      Informații personale    

              Nume/prenume              OPREA MARIA 

                            Adresa               Buzău, Cartier Broșteni, Bloc P 8A, ap. 6, etaj 2, cod poștal  

                                                      120124 

                           Telefon              0741103628 

                             e-mail               moprea_just@yahoo.com sau mopreajust@gmail.com 

                  Data nașterii               28.09.1960 

                  Naționalitate               română 

 

    Locul de muncă vizat             Educație – învățământ superior 

   Domeniul ocupațional             Drept penal, drept procesual penal 

 

Experiența profesională             

                          Perioada            16.06.1997-22.08.2018 (eliberată din funcție prin 

                                                      pensionare) 

              Funcția ocupată             Judecător  

 Principalele activitați și             Judecător cu grad de curte de apel (din iulie 2003) 

               responsabilitați             în cadrul Secției penale; judecător delegat cu activitatea  

                                                      profesioanlă a grafierilor  și formarea profesională  

                                                      descentralizată a judecătorilor din cadrul Tribunalului 

                                                      Buzău; participare la ședințele de judecată ale Secției  

                                                      penale privind cauze de competența tribunalului;  

                                                      desfășurarea de ore de pregătire profesionala cu grefierii 
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                                                      și judecătorii; participare la seminarii si conferinţe în                                                                                                                                                     

                                                     domeniul dreptului penal, astfel cum rezultă din lista 

                                                     anexată 

 

                          Perioada            2003-2007  

                                                     Cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a  

                                                     Universitații G. Barițiu din Brașov, Centrul de studii  

                                                     Buzău, la disciplinele Drept penal, Drept procesual penal 

                                                     și Drept roman 

   Principalele activitați             Desfășurarea de activitați didactice 

                        Perioada              2002-2007 

                                                     Formator în cadrul Școlii Naționale de Grefieri, disciplina  

                                                     Drept procesual penal 

   Principalele activități             Desfășurarea de activități de pregătire profesională cu  

                                                     caracter teoretic și practic cu grefierii în funcție în cadrul 

                                                     programelor de pregătire profesională continuă  

                                                     organizate de Școala Naționala de Grefieri în centrele de  

                                                     pregătire de la București, Sovata și Barlad 

             Numele și adresa           Tribunalul Buzau, Bulevardul Nicolae 

                   angajatorului           Bălcescu, nr. 8, Buzău 

                           Perioada           1994-1997 

              Funcția ocupata            Judecător 

             Numele și adresa            Judecatoria Buzau, Bulevardul Nicolae 

                   angajatorului            Balcescu, nr. 8, Buzău 

      Principalele activitați            Participare  la ședințele de judecată în cauze de natură  

                                                       civilă, penală, comercială și administrativă  

                          Perioada              15.05.1993- oct. 1994  

     Principalele activități              Judecător stagiar la Judecătoria Râmnicu Sărat, județul  
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                                                        Buzău     

                         Perioada                1983-15.05.1993 

             Funcția ocupată               Cadru didactic în învățământul preuniversitar în  

                                                         școli din Județul Buzău și Tulcea 

          Principalele activitți            Activități didactice – discipline sociale   

          Educație și formare     

                             Perioada            Din decembrie 2014  

             Calificare/diploma            Doctor în domeniul Drept cu teza de doctorat   

                              obținută             ,,Infracțiuni contra înfăptuirii justiției” 

      Disciplinele principale             Drept penal, drept procesual penal, teoria generală a  

                               studiate            dreptului 

                  Numele și tipul             Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din București 

  instituției de învățământ                                           

                            Perioada              Din 21iulie 2003                               

            Calificare/diploma             Judecător cu grad de curte de apel în urma promovării  

                              obținută             examenului organizat de Ministerul Justiției, sesiunea  

                                                          iulie 2003, conform Hotărârii nr. 24 /21.07.2003 a 

                                                          C. S. M. 

                            Perioada              Din  iunie 1995 

          Calificare obținută               Judecător definitiv ca urmare a susținerii examenului 

                                                         de definitivat în magistratură 

Numele și tipul instituției               Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași, Facultaea de Drept 

de învățământ/furnizorul 

                        de formare 

                            Perioada              1987-1993                                        

           Calificare/diploma               Diploma de licență 

                             obținută 

      Nivelul în clasificarea              Magistrat 
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                     națională sau  

                   internațională 

                           Perioada              1979-1983                                        

 Numele și tipul instituției              Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași, Facultaea de                               

 de învățământ/furnizorul             Istorie și filosofie 

                        de formare                                      

            Calificare/diploma               Diploma de licență 

                             obținută 

       Nivelul în clasificarea              Profesor -învățământ preuniversitar 

                     națională sau  

                    internațională 

                             Perioada             Din 1986 

             Calificare/diploma             Obținut definitivatul ca profesor  

                              obținută             în învățământul preuniversitar 

 

 Aptitudini și competențe  

                          personale 

                Limba maternă              Limba română  

                   Limbi străine               

                   Autoevaluare 

                Nivel european    

 

 

 

                              Engleză 

 

                          Francează 

 

înțelegere       vorbire  scriere 

ascultare citire participare 

la 

conversație 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

1 bine bine bine bine bine 

2 bine bine bine bine bine 
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Aptitudini și competențe             -experiență în domeniul juridic dobândită în cei  

                         personale              25 de ani de activitate neîntreruptă ca judecător, din care  

                                                       21 de ani numai în cadrul secției penale; 

                                                       -experiență în organizarea de cursuri și seminarii cu  

                                                      studenții, grefierii și magistrații; 

                                          - bune abilități de comunicare cu studenții dobândite cu  

                                          cu ocazia cursurilor, seminariilor și al stagiilor de  

                                          practică coordonate în cadrul instanței de judecată; 

                                         -capacitate de a identifica si defini obiectivele stiintifice in                  

                                         cadrul activității de cercetare dobândită în perioada sudiilor  

                                          doctorale; 

                                          -capacitatea de a transfera studenților cunoștințe juridice  

                                           prin îmbinarea noțiunilor teoretice cu cazurile practice  

                                           rezolvate; 

                                        -cunostinte avansate de utilizare a programelor Word,Excel,  

                                          Power Point. 

Permis de conducere                 Categoria B -obținut în 1994 

                         Anexă                 Lista selectivă a lucrărilor publicate  

                                                     Participare la seminarii si conferinţe în domeniul dreptului    

                                                     penal 
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Participare la seminarii si conferinţe în domeniul dreptului penal 

 

1. „Împreună împotriva traficului de persoane”. Traficul de personae și exploatarea 

umană în contextul crizei refugiaților. Provocăriși realitățI practice, 18 noiembrie 

2016, București. Eveniment organizat de Centrul European pentru Educație și 

Cercetare Juridică (ECLER) în colaborare cu Fundația Friederich Ebert România. 

2. Seminar cu tema„Cooperarea judiciară în materie penală -aspecte legate de îngheț

area activelor și de aplicarea principiului proporționalității în materia arestării 

preventive”,organizat de către I.N.M. în perioada 23-24 iunie 2016 la București. 

3. Seminar cu tema „Criminalitatea informatică”, București 6-8 mai 2015, organizat de 

Academia de Poliție „A. I. CUZA”, I.G.P.Rși M.A.I. 

4. Participarela Conferința „160 de ani de învățământ juridic ieșean”, Iași, 23-25 

octombrie 2015 prin susținerea lucrării „Continuitate șI discontinuitate în evoluția 

incriminărilor cu privire la înfăptuirea justiției (propuneride lege ferenda)”. 

5. Participare la Conferința „Procedural rights in EU criminal law”, 5-6 noiembrie 

2015, București, organizată de I. N.M., cu participarea experților din Spania, Italia, 

Bulgaria, Belgia și România. 

6. Conferința națională „Metode de prevenire a corupției, antifrauda și consolidarea 

integrității în sectorul public și privat”, 17 septembrie 2015, București, organizată de 

Revista de Achiziții Publice. 

7. Seminar cu tema „Aspecte teoretice și practice relativ la instituțiile juridice din noile 

Coduri penale”, organizat de I.N.M., proiect româno-elvețian, 23-24 octombrie 2014, 

București. 

8. Participare la Sesiunea de comunicări științifice a Institutului de Cercetări juridice, 

martie 2013 cu lucrarea „Infracțiunea de cercetare abuzivă între tradițieși 

reglementarea din noul Cod penal”. 

9. Conferinţa cu participare internaţională „Noua legislaţie penală: tradiţie, 

recodificare, reformă, progres juridic”, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. 

Andrei Rădulescu” în parteneriat cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, 26 

octombrie 2012. 

10. Participare la Conferința C.K.S. 15-16 aprilie 2011, Universitatea Nicolae Titulescu, 

București prin susținerea lucrării „Opinii cu privire la o nouă incriminare - 

compromiterea intereselor justiției”. 

11. Seminar cu tema „Tehnici de investigare a infracțiunilor economic -financiare”, 

organizat de către I.N.M. la București, în perioada 15-16 decembrie 2010. 

12. Participare la C.K.S. 2010, Conferință în domeniul dreptului penal, prin susținerea 

lucrării „Opinii privind Decizia în interesul legii nr. 59/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie”, în cadrul Universității Nicolae Titulescu București. 
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În perioada 1999-2009, participare la seminarii în țară cu următoarele teme: 

„Dreptul de proprietate intelectuală”- februarie 2008, Bucureşti; seminar în domeniul 

fraudei cu T.V.A., aprilie 2007- Iaşi; „Metode de investigare a diferitelor forme de 

criminalitate organizată” – în perioada 21-23.04.2003 la Bucureşti, organizat de I.N.M.; 

„Întărirea luptei împotriva corupţiei și criminalităţii organizate”, organizat de 

Ministerul Justiţieiși I.N.M. în perioada 3-4 octombrie 2001 la Braşov; Justiția pentru 

minori de la teorie la practică, Sinaia, 2002;„Aspecte teoretice și practice ale cooperării 

interinstituţionale și combaterea corupţiei” – organizat de către Ministerul Justiţiei în 

perioada 3-5 noiembrie 1999 la Braşov. 

 

 

 

 

          Data, 5 ian. 2020                                                                                         SEMNĂTURA, 

 


