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INFORMAŢII PERSONALE 
 
Nume  STAICU (CHIRILĂ) B.V. ANGELICA DANIELA 

Adresă  Str. Oltului nr. 41, bl. U, ap. 14, mun. Galaţi, jud. Galaţi, România 

Telefon  0749995867 

Fax  0236 -460038 

E-mail  chirila_angelica@yahoo.com; chirila_angelica@.univ-danubius.ro 

Naţionalitate  romana 
Data naşterii  16 SEPTEMBRIE 1977 

 
 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

• Perioada (de la – până la)  - Octombrie 2005- în prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  - Universitatea ,,Danubius’’ din Galaţi;B-dul Galaţi nr. 3, mun. Galaţi, jud. Galaţi 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 - Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  - Lector universitar doctor 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Perioada (de la – până la) 
• Numele şi adresa angajatorului 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 
• Funcţia sau postul ocupat 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - activităţi didactice de predare la disciplina Drept penal – partea generală, Etică și deontologie 
judiciară, Organizarea sistemului judiciar, Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii 
- activităţi didactice de seminar si lucrări practice la disciplinele Drept penal - partea generală şi 
Drept penal - partea specială, Etică și deontologie judiciară, Organizarea sistemului judiciar, , 
Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii, de instruire practică;                                                         
- activităţi de pregătire ştiinţifica, metodică; 
- activităţi de informare şi orientare profesională a studenţilor, precum şi activităţi de consiliere în 
carieră a acestora;  
- activităţi îndrumare lucrări de licenţă; alte activităţi in interesul învăţământului; 
 

2006-prezent 

Universitatea Danubius, Galați  http://www.univ-danubius.ro/ 

Învățământ Superior 
Activităţi ID- IFR 

Coordonator disciplina ID-IFR (Drept penal – partea generală, Etică și deontologie judiciară, 
Organizarea sistemului judiciar, Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii), responsabil 
seminarii IFR (Drept penal – partea generală, Etică și deontologie judiciară, Organizarea 
sistemului judiciar, Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii) si tutore (Drept penal – partea 
generală, Etică și deontologie judiciară, Organizarea sistemului judiciar, Dreptul comunicațiilor și 
al noilor tehnologii) 

mailto:chirila_angelica@yahoo.com
http://www.univ-danubius.ro/
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Elaborare manuale de studiu ID-IFR (Drept penal – partea generală, Etică și deontologie 
judiciară, Organizarea sistemului judiciar ), Coordonator program ID, Facultatea de Drept   

Instruiri IDFR : 23-28.09.2019, 24-29.09.2018, 25-30.09.2017 

26-30.09.2016 

22-26.09.2015 

22-26.09.2014 

23-26.09.2013 

22.09 – 01.10.2012 

22.09-01.10.2011 

29.09-1.10.2010 

 

• Perioada (de la – până la)  - aprilie  2010 - în prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  - Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr. 13, 

sector 5, Bucureşti 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 - Cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  - Cercetător ştiinţific asociat 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - activităţi de cercetare  în domeniul ştiinţelor penale 

  
• Perioada (de la – până la)  - Octombrie 2008  
• Numele şi adresa angajatorului  - Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, mun. Galaţi, jud. Galaţi 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 - Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  - Lector universitar doctorand 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - activităţi didactice de predare la disciplina ,,Relaţii publice în mediul internaţional” 
                                                                                                                                                                                                                             

• Perioada (de la – până la)  - Octombrie 2005-2007 
• Numele şi adresa angajatorului  - Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, mun. Galaţi, jud. Galaţi 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 - Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  - Lector universitar doctorand 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - activităţi didactice de predare la disciplina ,,Protocol instituţional’’ 
- activităţi didactice de seminar si lucrări practice la disciplina ,, Protocol instituţional’’                          

 
 
  
• Perioada (de la – până la)  - Octombrie 2005-octombrie 2002 
• Numele şi adresa angajatorului  - Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3,mun. Galaţi, jud. Galaţi 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 - Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  - Asistent universitar doctorand 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Activităţi didactice de seminar si lucrări practice la disciplinele Drept penal-partea generala si 
Drept penal-partea speciala, de instruire practica;                                                                                
- Activităţi de pregătire ştiinţifica, metodica, alte activităţi in interesul învăţământului; 

 
  
• Perioada (de la – până la)  - Octombrie 2002 - octombrie 2000 
• Numele şi adresa angajatorului  - Universitatea ,,Danubius’’ Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, mun. Galaţi,jud. Galaţi 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 - Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  - Preparator universitar doctorand 
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Activităţi didactice de seminarizare si lucrări practice la disciplinele Drept penal - partea 
generala si Drept penal-partea speciala,                                                                                                                                            
de instruire practică;                                                                                                                                               
activităţi de pregătire ştiinţifica, metodică, alte activităţi in interesul învăţământului; 

 
  
• Perioada (de la – până la)  - Octombrie 2000- în prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  - Baroul Galaţi, str. Brăilei nr. 155, mun. Galaţi,jud. Galaţi 
• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 - asistenţă juridică 

• Funcţia sau postul ocupat  - Avocat 
• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  - Exercitarea de mijloace si căi proprii dreptului de apărare, in condiţiile legii (consultaţii, cereri 
cu caracter juridic, redactare acte juridice; apărarea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice 
a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autorităţile 
publice, instituţiile publice sau cu orice persoane romane/străine ) 
                                                                                                                                                                                                                              

• Numele şi adresa angajatorului  - Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - Centrul Teritorial 
Galaţi, str. Brăilei nr. 155, mun. Galaţi, jud. Galaţi 

• Funcţia sau postul ocupat  - lector I.N.P.P.A. – disciplina Drept  penal - 2008-2011; secretar I.N.P.P.A.- Centrului teritorial 
Galati  

  

• Numele şi adresa angajatorului  - Universitatea ,,Danubius’’ din Galaţi; B-dul Galaţi nr. 3, mun. Galaţi, jud. Galaţi; Proiectul ,, 
„Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi 
valorificarea competenţelor informale” POSDRU/ 86 /1.2/S/63252 

• Funcţia sau postul ocupat  - consultant juridic (avocat) - redactarea şi îndeplinirea actelor juridice, a cererilor cu caracter 
juridic, realizarea procedurilor de achiziţii publice;  

  

   

   
 

STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE 
 
• Perioada (de la – până la)  Februarie 2010 - noiembrie 2001 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Romane; coordonator: prof. univ. dr. 
cercetător ştiinţific George Antoniu; 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Studii doctorale   

• Numele calificării primite  Doctor in Ştiinţe penale cu teza ,,Relevanţa penală a plângerii prealabile” 

 
 
• Perioada (de la – până la)  Octombrie 2005 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea ,,Danubius’’ din  Galaţi 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 - studii de masterat in Ştiinţe penale 

• Numele calificării primite  - master  
   
 
• Perioada (de la – până la)  1996 -2000 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Facultatea de Drept din cadrul Universităţii ,,Danubius’’ din Galaţi, media generală 9,77;  
examen de licenţă susţinut la Universitatea ,,Al.I.Cuza’’ Iaşi, media 9,50 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Ştiinţe juridice 

• Numele calificării primite  Licenţiat in drept 
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• Perioada (de la – până la) 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Institutul Interact Training Constanţa

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 
• Numele calificării primite 

 
• Perioada (de la – până la) 

 noiembrie 2013 
Fundația Școala Română de Afaceri - filiala Galați, C.C.I.A. 
 
Curs expert achiziții publice   
 
Expert achiziții publice 
 
 
 
martie 2012 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Interact Training Constanţa 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs  formator 

• Numele calificării primite  Formator 

 

 

• Perioada (de la – până la)  Martie 2012 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institutul Interact Training Constanţa 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs evaluator competenţe profesionale 
 

• Numele calificării primite  Evaluator competenţe profesionale 

 

• Perioada (de la – până la)  Martie 2012 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs manager proiect 
 

• Numele calificării primite  Manager proiect 

 
 

• Perioada (de la – până la)  octombrie-noiembrie 2006 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Mediere antidiscriminare (cursuri  de formare) 
 

• Numele calificării primite  Mediator antidiscriminare 

 
• Perioada (de la – până la)  3 martie -3 iunie 2007 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 The Professional Training Labor and Technique Institute of Flensburg University, 
Germania  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Stagiu de pregătire în cadrul  proiectului Leonardo da Vinci de plasament ,,METODOLOGIA SI 
PRACTICA ELABORARII PROIECTELOR PENTRU FONDURI STRUCTURALE EUROPENE 
DESTINATE DEZVOLTARII ECONOMICE INOVATIVE LOCALE – ELPRO-SF(ELABORARE 
PROIECTE –FONDURI STRUCTURALE) ‘’ 
 

• Numele calificării primite  Certificat de competenţă 
• Perioada (de la – până la)  15-16 octombrie 2008 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Danubius” din Galaţi  
-Prof.dr. Wolfgang Schumann, Director Agora Wissen 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 e-learning 2.0 – the state of the art of distance learning 

• Numele calificării primite  Training 
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e-learning; Certificat absolvire training 
„e-learning 2.0 – the state of the art of distance learning” 
 
 

• Perioada (de la – până la)  18-20 noiembrie 2008 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 U.E..-DG Educaţie şi cultură, Centrul de Asistenţă pentru Dezvoltare Durabilă şi Resurse Umane 
(CADDRU) 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 ,,Managemementul proiectelor în context Tineret în Acţiune” 

• Numele calificării primite  Curs de formare 
 
 

• Perioada (de la – până la)  21-23 noiembrie 2008 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 U.E..-DG Educaţie şi cultură, Centrul de Asistenţă pentru Dezvoltare Durabilă şi Resurse Umane 
(CADDRU) 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 ,,Scrierea proiectelor în context Tineret în Acţiune” 

• Numele calificării primite  Curs de formare 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

. 

 
LIMBA MATERNĂ  LIMBA ROMANA 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 
               • limba franceza  - citit , scris (foarte bine), vorbit (bine) 
               • limba engleza      - citit , scris (bine) , vorbit (bine) 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE 

 

 - capacitate de comunicare şi de colaborare, esenţiale în activitatea desfăşurată; 
- capacitate de muncă pe perioade lungi de timp; 
- capacitate de analiză şi sinteză; 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
. 

 - Abilitaţi organizatorice si manageriale (sesiuni, seminarii, simpozioane) 
- Excelente rezultate in activităţi desfăşurate în echipă 

- În calitate de cadru didactic, am contribuit la activitatea de pregătire a studenţilor , 
organizând seminarii pe diverse teme(Traficul de stupefiante, Traficul de persoane, 
Manipularea prin media, Oportunităţi în carieră: profesia de avocat, de consilier 
de probaţiune, etc.), în colaborare cu I.P.J. Galaţi,Inspectoratul Judeţean al Poliţiei 
de Frontieră Galaţi, Baroul Galaţi, Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul 
Galaţi etc.. 

- Membru în comitetul de organizare  al simpozionului ,,Rolul avocatului în înfăptuirea 
actului de justiţie”, organizat de Universitatea „Danubius” din Galaţi în colaborare cu 
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Baroul Galaţi, 
ediţiile I-IV, 2008-2009 

- Sesiuni ştiinţifice Universitatea „Danubius” din Galaţi 
- Reuniuni Ştiinţifice ale Asociaţiei Tinerilor Jurişti din România  

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
 

  - cunoştinţe operare PC (Word, Excel,  PowerPoint) 
 - internet 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 
  - pictura 

 - literatura 
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ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

. 
 - Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal 

- Membru în Consiliul director al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale - filiala Galaţi 
- Membru în Consiliul Juridic al  Universităţii ,,Danubius” din Galaţi 
- Membru  Asociația Experților în Achiziții – AEXA 

- Îndrumător Cercul ştiinţific studenţesc ,,N. Titulescu” al Facultăţii de Drept din cadrul 
Universităţii ,,Danubius” din Galaţi 
- Membru al Fundaţiei Universitare ,,Danubius” ” (desfăşurarea procedurii de dobândire a 
personalităţii juridice) 
- Membru fondator al Ligii studenţilor ,,Danubius” (desfăşurarea procedurii de dobândire a 
personalităţii juridice) 
- Membru fondator al Asociaţiei Alumni Danubius (Asociaţia absolvenţilor UDG),  
(desfăşurarea procedurii de dobândire a personalităţii juridice) 
 
- Interes pentru ştiinţele comunicării  
- Cursuri contabilitate 
- Articole în revistele de specialitate (Revista de Drept penal, Analele Universităţii, Acta 
Universitatis Danubius. Juridica  etc.) 
- Pentru prezentarea lucrării ,,Conceptul de cauze justificative”, Premiul Juriului în cadrul   
Reuniunii ştiinţifice naţionale a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti din România, desfăşurata 
la Galaţi, în anul 2004  
- Participări la conferinţe internaţionale, seminarii, sesiuni ştiinţifice etc.  
 
ANEXĂ – Lista lucrărilor publicate 
 

 


