
  
 

  

Curriculum 
vitae  

Europass  

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / 
Prenume 

Bulearcă Alexandru 

Adresă(e) București, bd. Gheorghe Șincai nr. 11, bl. 4, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 4 

Telefon(oane) 031 401 5634 Mobil: 0722 209 913 

Fax(uri) 031 78 00 373 

E-mail(uri) office@officeatlaw.ro 

Naţionalitate(-
tăţi) 

română 

Data naşterii 16 martie 1963 

Sex masculin 

Locul de 
muncă vizat / 

Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 
Funcţia sau 

postul ocupat 

➢ Perioada 25 august 1990 – 14 septembrie 1991 -  Ofiţer ordine publică, Direcţia Generală de 
Poliţie a municipiului Bucureşti, Sector 2 Poliţie, Secţia 7 Poliţie; 

➢ Perioada 15 septembrie 1991 – 19 iunie 1994 – Ofiţer cercetări penale, Direcţia Generală de 
Poliţie a municipiului Bucureşti, Sector 4 Poliţie, Secţia 14 Poliţie; Biroul cercetări Penale; 

➢ Perioada 20 iunie 1994 – 15 mai 1998 – Ofiţer cercetări penale, Inspectoratul General al Poliţiei 
- Direcţia Cercetări Penale, Adjunct Şef Serviciu pentru combaterea criminalităţii economico – 
financiar - bancare; 

➢ Perioada 16 mai 1998 – 15 noiembrie 1999 – Ofiţer cercetări penale, Inspectoratul General al 
Poliţiei - Direcţia Cercetări Penale, împuternicit la comanda Serviciului pentru combaterea 
criminalităţii economico-financiar-bancare; 

➢ Perioada 16 noiembrie 1999 – 13 decembrie 2001 – Director Departamentul Juridic şi Control, 
Societății Universal Trade Company SA Bucureşti; 

➢ Perioada 14 decembrie 2001 – 30 iunie 2005 – Vicepreşedinte al Consiliului de Administrație la 
Societatea Universal Trade Company SA Bucureşti; 

➢ Perioada 01 iulie 2005 – 30 septembrie 2012 – Uniunea Naţională a Barourilor din România – 
Baroul Bucureşti, Cabinet de Avocat „Alexandru Bulearcă”; 

➢ Perioada 01 octombrie 2011 – prezent – Asistent universitar, Universitatea „Athenaeum” 
București, Catedra de drept privat, Disciplina Dreptul afacerilor; 

➢ Perioada 01 octombrie 2012 – 21 martie 2013 consilier la Cancelaria Prefectului Județului Ilfov 
(perioada mandatului Prefectului); 

➢ Perioada 01 iulie 2013 – prezent, Uniunea Naţională a Barourilor din România – Baroul 
Bucureşti, Cabinet de Avocat „Alexandru Bulearcă”; 
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Ministerul de Interne. Verificarea actelor premergătoare efectuate de subordonaţi şi avizarea 
începerii urmării penale în cauzele respective sau recomandări în legătură cu soluţiile ce rezultau 
din analiza şi verificarea actelor premergătoare efectuate (neînceperea urmăririi penale sau 
clasare, după caz); 
➢ Efectuarea de acte premergătoare şi propuneri în conformitate cu concluziile rezultate din 

analiza acestora. În cazul era confirmată infracțiunea și identificat autorul acesteia era dispusă 
începerea urmăririi penale și continuarea cercetărilor, pentru tragerea la răspundere a acestuia și 
recuperarea prejudiciului. În urma probelor administrate în cauză, cu respectarea legalității și a 
dreptului la apărare, dosarul de cercetare penală era finalizat printr-un referat în care era propusă o 
soluție în concordanță cu probatoriul administrat (de trimitere în judecată, scoatere de sub 
urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale), care era înaintat procurorului care supraveghea 
urmărirea penală în cauză, pentru a dispune; 
➢ În perioada în care am îndeplinit funcția de adjunct al șefului serviciului, precum și pe cea de 

împuternicit la comanda serviciului, pe lângă activitatea de instrumentare a dosarelor care îmi erau 
repartizate, conduceam și coordonam întreaga activitate a serviciului de combatere a criminalității 
economico-financiar-bancare; 
➢ Activitatea de coordonare a ofițerilor din subordine includea analiza concretă, săptămânală, a 

stadiului cercetărilor din dosarele care le erau repartizate acestora pentru instrumentare și stabilirea 
activităților ce trebuiau efectuate pentru finalizarea cercetărilor; 
➢ Totodată, la începutul fiecărui an efectuam analiza și evaluarea activității desfășurate de 

fiecare subaltern în anul precedent și întocmeam fișa de evaluare a acestuia, care era prezentată mai 
întâi ofițerului pentru însușirea calificativului acordat sau formularea de obiecțiuni și apoi era 
înaintată conducerii Direcției; 
➢ De asemenea, în perioada în care am îndeplinit funcția de adjunct al șefului serviciului sau 

împuternicit la comandă, am fost desemnat să efectuez cercetarea administrativă prealabilă a 
ofițerilor de poliție de la Inspectoratele Județene, împotriva cărora erau formulate diverse sesizări;  

Operator economic. Conducerea și coordonarea întregii activități a departamentului juridic și 
control intern al societății; 
➢ Participarea la negocieri, având ca obiect încheierea contractelor comerciale cu operatorii 

economici interesați; 
➢ Redactarea contractelor, actelor adiționale sau oricăror alte acte de natură juridică, inclusiv 

contracte colective de muncă şi Regulamente de Ordine Interioară;  
➢ urmărirea derulării contractelor din perspectiva îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate; 
➢ îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege pentru punerea în aplicare a hotărârilor 

Consiliului de Administraţie şi ale AGA; 
➢ colaborare cu serviciul Financiar - Contabil pentru recuperarea prejudiciilor aduse Societăţii 

de salariaţi sau promovarea acțiunilor judiciare sau arbitrale, potrivit convenției părților, pentru 
recuperarea creanțelor de la terți; 
➢ colaborare cu serviciul Resurse Umane şi Salarizare, în scopul respectării prevederilor legale 

în domeniul resurselor umane; 
➢ activități specifice pe linia încadrării personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea 

contractelor individuale de muncă, cum ar fi stabilirea criteriilor de pregătire profesională și a 
profilului moral al candidatului înscris pentru ocuparea posturilor vacante din organigrama 
societății, participarea la desfășurarea interviului, formularea unei opinii motivate în legătură cu 
îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de ocupare a posturilor vacante de către solicitanții 
participanți la interviu;  
➢ coordonarea întregii activități de natură juridică și control a operatorului economic, 

consiliere, asistență juridică și reprezentarea acesteia în raporturile cu terţii, în faţa organelor 
jurisdicţionale, a organelor administraţiei publice locale şi/sau centrale şi a organelor judiciare ori 
instanțelor judecătorești sau tribunalelor arbitrale; 

Avocatură. În această calitate am redactat acţiuni civile şi comerciale pentru clienţi, note de 
ședinţă, întâmpinări, contestaţii, am redactat motive de apel, de recurs, am susţinut în faţa instanţei 
interesele clienților persoane fizice şi juridice, am redactat concluzii scrise. În cauzele penale am 
formulat şi susţinut apărări ale clienţilor în faţa Parchetului şi Instanţelor de judecată; 
➢ În situaţia acordării de consultanţă juridică organelor de conducere ale entităților juridice, 

de drept public sau privat, am îndeplinit, activităţi similare cu cele menţionate la operatorul 
economic, cu deosebirea că de această dată am întocmit referate profesionale în care am expus 
prevederile dispozițiilor legale incidente în spețele respective; 
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Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Învățământul superior. În calitate de asistent universitar, pregătesc și predau cursuri, 
coordonez lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul cursului de drept comercial 
și de drept al afacerilor. Totodată, desfășor activități de cercetare științifică, redactez articole, 
lucrări cu caracter științific și colaborez la redactarea cursurilor universitare sau a altor lucrări de 
specialitate. 

Consilier Cancelaria Prefectului. În această calitate am acordat consultanță juridică 
Prefectului, pe segmentul de litigii aflate pe rolul organelor cu activitate jurisdicțională ori a 
organelor judiciare sau instanțelor judecătorești. 

Totodată, am acirdat consultanță Prefectului în ceea ce privește reorganizarea activității 
Compartimentelor Juridic și Fond Funciar, din structura Instituției Prefectului, pentru eficientizarea 
activității acestora. 

Activitatea de consultanță de specialitate desfășurată a inclus studiul dosarelor de fond funciar 
aflate pe rolul instanțelor și formularea, în scris, a punctelor de vedere cu privire la întreaga situație 
de fapt din dosar și apărările ce se impuneau în fiecare cauză. 

Totodată, am acordat consultanță de specialitate personalului Serviciul Juridic de la nivelul 
Instituției Prefectului la activitățile specifice litigiilor aflate pe rolul organelor judiciare (redactare 
acțiuni sau apărări ori reprezentare judiciară), în care erau părți Comisia Județeană Ilfov Pentru 
Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor sau Instituția Prefectului. 

În calitate de student doctorand, am participat la sesiuni de comunicări științifice 
internaționale, unde am susținut/prezentat o serie de articole de cercetare științifică, care au fost 
publicate în volumele aferente sesiunii, în reviste și/sau baze de date ISBN/ISSN: 

 (1)Serviciile de plată pe piața internă a UE și a SEE, în perioada actualei crize economice, 
susținut la sesiunea de comunicări științifice internaționale din aprilie 2011 organizată de Academia 
de Studii Economice din București;  

(2)Modificările aduse de Camera Internațională de Comerț standardului de codificare a 
condițiilor și termenilor comerciali în materie de vânzare la revizuirea din 2010, prezentat la 
sesiunea de comunicări științifice organizată de Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice 
în martie 2012;  

(3)Regimul juridic matrimonial în concepția noului cod civil, prezentat la sesiunea de comunicări 
științifice internaționale, organizată de Universitatea Athenaeum din București, în perioada 09-10 
martie 2012;  

(4)Moneda electronică, mijloc de plată în schimburile economice interne și internaționale, la 
nivel UE și SEE, susținut la sesiunea de comunicări științifice internaționale organizată de Academia 
de Studii Economice din București în noiembrie 2012;  

(5)Scurte considerații cu privire la regimul juridic al instrumentelor de plată în dreptul 
comerțului internațional, prezentat la sesiunea de comunicări științifice internaționale din 16-18 mai 
2013, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara;  

(6)Stingerea obligațiilor pecuniare prin titluri de credit, în perioada actualei crize economice, 
susținut în 30-31 mai 2013 la sesiunea de comunicări științifice internaționale organizată de 
Universitatea Athenaeum din București;  

(7)Subiectele plăților pecuniare, analiză comparativă între reglementările din vechiul și noul cod 
civil, prezentat la sesiunea de comunicări științifice internaționale din iunie 2013, organizată de 
Universitatea Valahia din Târgoviște;  

(8)Scurte considerații cu privire la warant, ca titlu reprezentativ al mărfurilor aflate în depozit, 
analizat din perspectiva funcției sale de instrument de plată, în lumina reglementărilor speciale și a 
prevederilor noului cod civil, prezentat la sesiunea de comunicări științifice internaționale organizată 
de Academia de Studii Economice din București în noiembrie 2013;  

(9)Cecul, Instrument de plată în raporturile comerciale interne și internaționale. Scurte 
considerații în lumina modificărilor aduse Legii nr. 59/1934 de OUG 38/2008, prezentat la sesiunea 
de comunicări științifice internaționale organizată de de Universitatea Athenaeum din București în 
mai 2014;  

(10) Scurte considerații cu privire la noua reglementare europeană în materia serviciilor de 
plată, a fost susținut la sesiunea de comunicări științifice organizată de Academia de Studii 
Economice din București în perioada 28-29 noiembrie 2014.  

(11) Scurte considerații cu privire la tichetele de masă, de vacanță, de cadou și de creșă, în 
perioada crizei actuale, a fost prezentat la sesiunea de comunicări științifice internaționale Criza 
contemporană – riscuri şi provocări; Contemporary crisis – risks and challenges, organizată de 
Universitatea Athenaeum din București în perioada 23-24 noiembrie 2016. 

 
Cabinet de avocat ”Alexandru Bulearcă”, București, bd. Gheorghe Șincai nr. 11. 
Universitatea „Athenaeum”, București, str. Giuseppe Garibaldi nr. 2 A. 
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Tipul activităţii 
sau sectorul de 
activitate 

Activitate juridică 
Activitate didactică  

Educaţie şi 
formare 
Perioada 

Calificarea / 
diploma 
obţinută 

Disciplinele 
principale studiate 
/ competenţe 
profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 
furnizorului de 
formare 

➢ Sunt absolvent al Institutului de Studii Doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice 
din București, titular al programului de cercetare ştiinţifică cu titlul „Regimul juridic al 
instrumentelor de plată în dreptul comerţului internaţional”. În prezent am redactat lucrarea 
de cercetare științifică și mă aflu în faza de actualizare a acesteia în raport de modificările 
aduse legislației în domeniu, atât la nivel european cât și național; 

➢ Octombrie 2011 participare la seminarul „Values, Vision, Action. Real leadership in 
education”; 

➢ Iulie 2010 am fost admis la Academia de Studii Economice – Institutul de Studii Doctorale, 
domeniul Ştiinţe Juridice, Specializarea Dreptul Comerţului Internaţional; 

➢ În anul 2010 am absolvit cursul Tehnici Informatice și de Comunicare în Afaceri, organizat 
în cadrul Proiectului Strategic Centrul Pilot Integrat pentru Inițierea și Sprijinirea 
Afacerilor în Scopul Creșterii Competitivității Economiei Românești în Condițiile Aderării 
la Uniunea Europeană, organizat de Academia de Studii Economice din București, în 
colaborare cu Guvernul României și Uniunea Europeană; 

➢ Februarie 1999 – participare la Conferinţa privind „Spălarea Banilor” organizată de U.S. 
Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development; 

➢ Noiembrie 1996 – participare la seminarul „Financial Crimes/Money Laudering”, organizat 
de U.S. Department of Justice, Federal Bureu of Investigation; 

➢ 1996 – am obţinut diploma de absolvire a cursurilor postuniversitare, cu tema „Regimul 
juridic al investiţiilor străine în România” organizate de  Universitatea din Bucureşti – 
Facultatea de Drept; 

➢ 1995 – 1996 cursuri postuniversitare, specializarea „Probleme de drept privat” la 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 

➢ 1993 – Am obţinut licenţa în ştiinţe juridice, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
Bucureşti, cu tema „Răspunderea în contractele comerciale internaţionale”; 

➢ 1990 - 1993 – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - Facultatea de Poliţie, 
Profilul Ştiinţe Juridice, Specializarea Drept; 

➢ 1990 Am obţinut diploma de absolvire a Şcolii Militare de Ofiţeri Activi a Ministerului de 
Interne; 

➢ 1987 – 1990 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne, cu durata de trei ani, 
Bucureşti; 
 

Nivelul în 
clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba(i) 
maternă(e) 

Precizaţi limba(ile) maternă(e): limba română 

  

 
Limba(i) 
străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 
(*) 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba  Fra satisfăcător  bine  bine  bine  satisfăcător 

Limba  Eng satisfăcător  satisfăcător  satisfăcător  satisfăcător  satisfăcător 
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Competenţe şi 
abilităţi sociale 

 
 

➢ Comunicativ. Acest aspect este absolut necesar oricare ar fi locul de muncă; îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu presupunând o permanenta colaborare cu toţi colegii.  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

➢ În activitatea desfășurată de la absolvirea Şcolii de Ofițeri până în prezent, am avut 
privilegiul să-mi desfăşor activitatea în instituţii de elită din societatea românească, fapt care 
a avut ca efect consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor mele pe tărâm juridic; 

➢ Spirit organizatoric, perseverent; 
➢ Rezistenţă la stres. 

Competenţe şi 
aptitudini 

tehnice 

 

Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 
calculatorului 

➢ Cunoştinţe operare PC; 
 

Competenţe şi 
aptitudini 

artistice 

 

Alte competenţe 
şi aptitudini 

➢ În perioada iulie 1995 – octombrie 1999 am colaborat cu Centrul de Perfecţionare a 
Cadrelor din Ministerul de Interne. În această calitate am conferenţiat la cursurile de drept 
comercial, punând accentul pe dispoziţiile Legii 31/1990; la cele de drept bancar, expunerile 
au vizat prevederile Legii bancare şi Regulamentului bancar, precum şi pe cele ale 
Regulamentului valutar; am conferenţiat de asemenea la cursurile de drept procesual-penal, 
pe aspectele legate de probatoriul ce trebuia administrat în cauzele care aveau ca obiect 
fraude economico-financiar-bancare, unde am pus accent pe dispunerea expertizelor tehnice 
și contabile judiciare; 

➢ Abilităţi de comunicare; 
➢ Disponibilitate de lucru în echipă. 

Permis(e) de 
conducere 

➢ Permis de conducere: Categoria B – 1989. 

Informaţii 
suplimentare 

➢ Apreciez că activitatea în sistemul judiciar, respectiv activitatea practică în domeniul 
științelor juridice împletită cu activitatea la catedră în învăţământul superior, este de natură 
să contribuie la perfecţionarea pregătirii mele profesionale continue, la care se adaugă 
absolvirea cursurilor Institutului de Studii Doctorale din cadrul Academiei de Studii 
Economice București. 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă) 

 


