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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume CONSTANTIN TĂNASE 

Adresă Galaţi, Bd. Siderurgiştilor, nr. 33, bl. SD 5 B, sc. 4, apt. 143 

Telefon(oane) 0236-319099    Mobil: 0745667126  

E-mail constantin.tanase@univ-danubius.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 26 februarie1951 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada din octombrie 2007 şi în prezent 
Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, dezbateri, seminarizare, evaluare. 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                   Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                   Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                   Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                   Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                   Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Universitatea “Danubius” din Galaţi 
 
mai 2006 şi în prezent 
avocat  
Consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare la organele de urmărire penală, în instanţele de 
judecată, arbitraj, etc. 
Baroul Galaţi  
 
iunie 2005 – martie 2006 
şef al Poliţiei Municipiului Galaţi 
M.A.I., I.P.J. Galaţi 
Poliţia Municipiului Galaţi 

 
iulie 2003 – iunie 2005 
şef al Serviciului de Poliţie Transporturi Galaţi din cadrul Inspectoratului de Politie al Judeţului Galaţi 
M.A.I., I.P.J. Galaţi. 
Serviciul de Poliţie Transporturi Galaţi din cadrul Inspectoratului de Politie al Judeţului Galaţi 
 
aprilie 1996 – iulie 2003 
şef al Inspectoratului de Poliţie Transporturi Galaţi 
M.A.I. I.G.P.R. 
Inspectoratul de Poliţie Transporturi Galaţi. 

 
aprilie 1992 – aprilie 1996 
adjunct al şefului de inspectorat la Inspectoratul de Poliţie Transporturi Galaţi 
M.A.I.  
Inspectoratul de Poliţie Transporturi Galaţi 
 
1990-1992 
ofiţer de cercetare penală 
M.A.I. 
Poliţia Transporturi Galaţi 
 
august 1976 – decembrie 1989 
ofiţer de cercetare penală 
M.A.I. 
Miliţia Municipiului Tecuci, Miliţia Judeţului Galaţi şi Miliţia Transporturi Galaţi 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 

 
Educaţie şi formare 

   martie – septembrie 1973 
agent de port (funcţionar) 
Controlul siguranţei navigaţiei fluviale. 
Căpitănia Portului Galaţi 

Perioada 2001-2004 

Calificarea / diploma obţinută 
 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

doctorat în domeniul drept, la 22.10.2004 susţinerea tezei de doctorat intitulată “ Contrabanda pe căile 
maritime şi fluviale” 
Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti 
 

                                                   Perioada  
                   Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

   1990-1991 
cursuri postuniversitare, domeniul de specializare Ştiinţe penale 
Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti 
 
1980 
licenţiat, specializarea Drept 
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti  

 
1973-1976 
diplomă de ofiţer, specialitatea Miliţie 
Şcoala de Ofiţeri a Ministerului de Interne (actuala Academie de Poliţie “Al. I. Cuza”, Bucureşti) 
 
1966-1970 
diplomă de bacalaureat . 
Liceul “Vasile Alecsandri” din Galaţi 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba rusă  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: dispun de experienţa muncii în echipă; am participat la activităţi de investigare, în 
echipă, a împrejurărilor în care au avut loc evenimente deosebite cum ar fi: dezastrul navei de 
pasageri „Mogoşoaia;”fapte de contrabandă cu navele „Gloria,” „Sveta Anastasia,” infracţiuni de omor 
cu autori iniţial neidentificaţi, furtul unor cantităţi importante de mărfuri din vagoane C.F.R. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am exercitat funcţii de conducere la nivelurile de: şef birou, şef serviciu, şef unitate. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Urmărire penală, consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare, cercetare în domeniul ştiinţelor penale 
şi poliţieneşti, activitate didactică. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare S.O. Windows 95/98, navigare internet explorer; Microsoft Office. 

 
 
 
 
 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Literatură, istorie. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini Hobby: fotbal 
  

Permis(e) de conducere Categoria B. 
  

Informaţii suplimentare Participare la efectuarea cercetărilor şi soluţionarea unor cauze penale de notorietate în 
judeţul Galaţi şi la nivel naţional, precum: Cazul “Bustul”, trafic de droguri cu nava 
“Tasia”(pavilion grec), dezastrul navei “Mogoşoaia”, actele de contrabandă săvârşite cu 
navele “Gloria” şi “Sveta Anastasia” (pavilion ucrainean şi, respectiv, bulgar), înstrăinarea 
navei “Libertatea” ş.a. 
Participare la instruiri ID – FR  - 24-29.09.2018  și  23-28.09.2019. 

  

  

 
 
 
 
                                   30.09.2019                                                                 Lect. univ. dr.  Constantin Tănase 
 
 
 
                    


