Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)

IORDACHE, Ion
Brasov, str.Popa Sapca, nr.7, bl.44, sc.D, ap 2, jud.Brasov, Romania

Telefon(-oane)

(40 – 268) 543.260

Fax(uri)

(40 – 268) 543.545

E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0722.252.978

avocat_jordache@yahoo.com
română
12.10.1957
masculin

Locul de muncă vizat / Conferențiar universitar
Domeniul ocupaţional didactic
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2004-prezent
lector universitar Facultatea de Drept Spiru Haret Brașov
lector universitar
Activități de predare-învățare, coordonare științifică și educațională specifică fișei postului
Facultatea de Științe juridice și administrative Spiru Haret Brașov, Universitatea Spiru Haret
Departamentul Drept, Strada Turnului nr. 7
e-mail: ushabv@spiruharet.ro
Didactic

Referințe

Prof. univ. dr. Petrescu Ioan (rector)
Conf. univ. dr. Tatu Cornelia (decan Facultatea de psihologie și pedagogie).

Perioada

1997-2004

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar(funcția de asistent universitar) Universitatea George Barițiu Brașov

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activități de predare-învățare, coordonare științifică și educațională specifică fișei postului

Numele şi adresa

Universitatea George Barițiu, Facultatea de drept, Strada Lunii nr. 6, Brașov, jud. Brașov

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactic

Referințe

Conf. univ. dr. Gheorghe Radu
Conf. univ. dr. Hărăstășanu Angela

Perioada

1992-prezent

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

avocat
Asistență juridică și reprezentare, potrivit legii 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat
Cabinet individual de avocat Baroul Bra șov
Juridic

Referințe Jecu Silviu-avocat
Cristina Gheorghe (decanul Baroului Brașov)
Perioada 1992-prezent
Funcţia sau postul ocupat Arbitru
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate juridică specifică procedurii arbitrale
Numele şi adresa Camera de comerț și industrie Brașov, Bdul Mihail Kogalniceanu nr. 18
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Juridic, activitate de arbitrare a litigiilor pentru care există convenție arbitrală
Referințe

Nicolae Țucunel (președintele Camerei de comerț și industrie)
Victor Babiuc (ex-președintele Camerei internaționale de comerț a României)

Perioada

1989—1992

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

Vice-președinte Judecătoria Brașov
Conducerea, organizarea administrativă și activitatea de judecată specifică postului
Judecătoria Brașov, str. 15 Noiembrie nr. 45, Braşov, jud. Braşov
Juridic

Referințe

Conf. univ. dr. Trif Roxana Curtea de apel Brașov
dr. Silviu Barbu

Perioada

1987-1992

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

Judecător
Activitate de judecată
Judecătoria Brașov, str. 15 Noiembrie nr. 45, Braşov, jud. Braşov
Juridic

Referințe Conf. univ. dr. Marius Cozma
Conf. Univ. Dr. Lohănel Mihai

Educație și formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2002-2010
Doctor în drept

Disciplinele principale studiate /
competenţe dobândite

- Drept civil
- Drept comercial
- Drept procesual civil
- Societăţile comerciale (Drept societar)
- Procedura insolvenţei (Dreptul falimentului)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Științe Economice – Facultatea de Cibernetica si Informatica de Gestiune București
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau ISCED 6
internațională
Perioada 1987-1992
Calificarea / diploma obţinută Definitivarea ca judecător, Gradul II Judecător
Disciplinele principale studiate / - Drept civil
competenţe dobândite - Drept procesual civil
- Drept penal
- Drept procesual penal
- Dreptul muncii
- Dreptul familiei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Justiției—Program de formare profesională corespunzător gradelor și treptelor specifice funcției
/ furnizorului de formare de Judecător
Perioada 1981-1985
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în drept
Disciplinele principale studiate /
competenţe dobândite

-

istoria statului si dreptului
drept civil si procedură civilă.
drept comercial
drept constituțional;
dreptul afacerilor.
drept internațional privat
dreptul comerțului internațional;
drept penal si procedură penală.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de drept, Universitatea Bucure ști
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau ISCED 6
internațională
Perioada 1972-1977
Calificarea / diploma obţinută Învățător
Disciplinele principale studiate /
competenţe dobândite

-

didactică
pedagogie
psihologia educației
metodica predării

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul pedagogic Câmpulung Muscel
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

română

Franceză, engleză
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B2

B2

B1

B1

B1

Limba engleză

A1

A2

A1

A1

A1

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Membru al Camerei de comerț și industrie a României
Arbitru pe lista Curții de arbitraj comercial de pe lângă Camera de comerț și industrie Brașov
Președintele Comisiei de Disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Practicienilor din România, filiala
Brașov
Membru în comisia de disciplină a Baroului Brașov din cadrul Uniunii naționale a Barourilor din
România
Membru în echipa de coordonare a programului POSDRU 8713—S—63211, 2007-2013, pe Axa
Prioritară I— „Educație și formare profesională în sprijinul cunoașterii economice și dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere”.
Membru fondator în Asociația pentru apărarea drepturilor omului din România (APADO Brașov)
Membru în Departamentul de cercetare științifică al Facultății de științe juridice și administrative din
cadrul Universității Spiru Haret 2007-2013
Avocat coordonator al Societății civile de avocați „Ion Iordache și asociații”
Coordonat proceduri de insolvență și faliment în SCPRL Judiciar Consulting
Specialist în procedura reorganizării judiciare.
Membru al Asociației române de științe penale
Membru fondator al Asociației Magistraților din România

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Cunoștințe operare PC: Microsoft Windows, Microsoft Office, internet.

Alte competenţe şi aptitudini

Spirit de echipă, proiecte practice de cercetare în derulare, manager activitate juridică.
Hobby: tenis, înot, ski, fotbal.

Permis(e) de conducere

Categoria B.

Informaţii suplimentare Experiență practică în calitate de consilier juridic al unor întreprinderi specializate pe comerț

Experiență în activitatea de administrare a unităților din cadrul rețelei Ministerului sănătății
Experiență în mediul de afaceri român după 1990 în calitate de membru fondator al Camerei de
comerț și industrie Brașov
Referințele pot fi furnizate la cerere.

Lista selectivă a lucrărilor
științifice publicate sau
comunicate

Cărți, monografii -

Revizuirea în procesul civil, lucrare monografică sub coordonarea profesorului Saveli Zilberstein,
lucrare de licență
Fondul de comerț. Eseu asupra actualităţii conceptului şi necesităţii constituirii unui regim juridic
adecvat universalităţii de drepturi şi datorii specifice patrimoniului profesional şi patrimoniului de
afectaţiune. Editura Hamangiu 2012 (lucrare sub contract de editare, teză de doctorat a cărei
publicare a fost amânată datorită apari ției Noului Cod Civil)

-

Fiducia în dreptul român, editura Psihomedia, Sibiu, 2012 ((în curs de apari ție)
Drept constituțional comparat, editura Fundația România de mâine, 2012 (în curs de apariție)
Drept procesual civil, editura Psihomedia Sibiu, 2012 (în curs de apari ție)

-

Dreptul persoanelor, editura Psihomedia, Sibiu, 2012 (în curs de apari ție)

Cursuri -

-

Comunicări științifice --

Caiete de drept civil—Persoana fizică, 2012
Caiete de drept civil—Persoana juridică, 2012
Elemente de drept civil—Dreptul bunurilor, 2012
Elemente de drept civil—Obligațiile, 2012
Note de curs—Dreptul proprietății intelectuale, Universitatea George Barițiu, 2000
Note de curs—Dreptul concurenței comerciale, Universitatea George Barițiu, 2001
Note de curs—Drept procesual civil, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de științe juridice și
administrative Brașov
Present and perspective on justice and public administration-Second edition mai 2011
Sesiune internațională organizată de Universitatea Spiru Haret: Prezent și perspectivă în justiție
și administrație publică, mai 2010
Integrare și reformă în administrație și justiție, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de științe
juridice și administrative, 2009
Strategii post-aderare pentru dezvoltarea durabilă a României în context european și mondial,
Simpozionul internațional al cadrelor didactice și experților cu tema, 2008
Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și a experților cu participare universitară,Academia
„Spiru Haret”, Centrul universitar Brașov, 2007
Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și a experților cu participare universitară,Academia
„Spiru Haret”, Centrul universitar Brașov, 2006
Seminarul internațional Eficiență, legalitate și etică în economiile post-aderare, 2006
Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice și a experților cu participare universitară,Academia
„Spiru Haret”, Centrul universitar Brașov, 2005
Brevetul european, în cadrul Sesiunii științifice internaționale a Universității George Barițiu
Modificări aduse procedurii reorganizării judiciare și falimentului prin legea nr. 149/2004. Premise
pentru noi controverse în volumul XV Universitatea Spiru Haret, Centrul universitar Brașov,
Sesiune de comunicări științifice ale cadrelor didactice, 2004
Considerații teoretice și practice în legătură cu instituția „completării hotărârii judecătorești” în
cadrul sesiunii de comunicări științifice a cadrelor universitare, 2004
Modificări aduse prin ordonanța de urgență nr. 58/2003 dispozițiilor procesuale civile în volumul
XIII, Universitatea Spiru Haret, Centrul Universitar Bra șov, Sesiunea de comunicări științifice a
cadrelor universitare 2003
Medierea, arbitrajul, concilierea directă ca modalită ți de soluționare a conflictelor, dezbatere
publică organizată de Consiliul jude țean Brașov

Studii și articole -

-

-

23 septembrie 2013

Aspecte teoretice și practice privind regimul juridic al asociațiilor composesorale,în cadrul Sesiuni
internaționale organizate de Universitatea Spiru Haret: Prezent și perspectivă în justiție și
administrație publică, mai 2010
Tendințe actuale în dreptul afacerilor, reglementarea profesiilor liberale și independente cu
organizare autonomă reglementată în volumul „Sesiuni de comunicări științifice ale cadrelor
universitare”, Academia de studii economice, 2007
Integrare și reformă în administrație și justiție, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de științe
juridice și administrative, 2009 Patrimoniul juridic al particularilor în noua ordine juridică a
societății românești, vol. XVI publicat de Academia română, Institutul na țional de cercetări
economice și Universitatea Spiru Haret, Centrul universitar Brașov, mai 2006
Necesitatea unei ierarhii a normelor și a repartizării competențelor, consecința aderării României
la Uniunea europeană. Considerații asupra raportului între norma națională și norma europeană,
în volumul „Sesiuni de comunicări științifice ale cadrelor universitare”, Academia de studii
economice, 2005
Intervenția legislativă în dreptul român al falimentului. Considerații teoretice și practice date de
modificarea și completarea legii 64/1995, în volumul sesiunii „Dreptul românesc în anul 2003”,
Academia de studii economice, 2003
Modificare categoriilor și drepturilor creditorilor garantați în lucrarea Uniunii naționale a
practicienilor în reorganizare și lichidare. Probleme actuale ale legislației insolvenței. UNPRL,
2003
Considerații asupra neconstituționalității art. III din OG 38/2002. Congresul Uniunii naționale a
practicienilor în reorganizare judiciară și lichidare. Revista Pheonix UNPRL, 2002
Ion IORDACHE

