Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Mobil
E-mail
Naţionalitate

GOGA Gina Livioara
Bd. Galati, nr. 3, Galati
0770578814
ginagoga@univ-danubius.ro
română

Experiență profesională
Activități și responsabilități principale
Tipul activității sau sectorul de activitate
Perioada
Activități și responsabilități principale
Tipul activității sau sectorul de activitate

Conferențiar universitar doctor
Universitatea Danubius din Galați
Activități de predare și seminar
IUNIE 2018
CONFERENTIAR UNIVERSITAR DOCTORAzrieli-Academic College of Engineering Jerusalem, Israel
Învățământ superior
Bursa Erasmus-staff mobility
MAI 2018

Perioada CONFERENTIAR UNIVERSITAR DOCTOR, activitate de predare
Activităţi şi responsabilităţi principalei University of Cassino and Southern Lazzio, Cassino, Italy
Învățământ superior
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de predare la disciplina “Drept administrativ European” – cursuri adresate

doctoranzilor- Bursa Erasmus
octombrie 2017 - prezent

CONFERENTIAR UNIVERSITAR DOCTOR

-Activităţi didactice de predare si seminar la disciplina ,,Dreptul European al concurenţei”
Perioada
-Activităţi didactice de predare si seminar la disciplina ,,Dreptul Administrativ european”
Activităţi şi responsabilităţi principalei
- Activităţi didactice de predare si seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Contractele de achizitii

publice. Implementarea contractelor”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Activitati de indrumare la disciplina Practica de specialitate
-Activitati de indrumare lucrari de licenta, disertatie, cercuri stiintifice si de cercetare

- Activităţi de consiliere si orientare in cariera, practica de specialitate(coordonator si indrumare
practica de specialitate studenti, inclusiv in cadrul cabinetului de avocat)
- Membru in comisiile de sustinere a examenului de admitere, de licenta sau de disertatie
-Membru in cadrul altor comisii de etica si evaluarea calitatii in invatamantul superior.

Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea "Danubius" din Galaţi
Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO)
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IUNIE 2016
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR, activitate de predare
Universitatea Cardinal Stefan Wyszyński, Varșovia, POLONIA
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Învățământ superior

Activități de predare la disciplina “Drept administrativ European”-Bursa Erasmus
Perioada IUNIE 2015
Activităţi şi responsabilităţi principalei Dreptul Uniunii Europene; procese simulate;
SELECȚIE AVOCAT - Activități specifice de formare professională, adresate judecatorilor si
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

procurorilor din statele membre ale Uniunii Europene, precum și altor profesioniști ai
dreptului din cadrul Uniunii Europene;

Proiectul“JUST/2013/JPEN/AG/4496 - Drepturi procedurale în dreptul penal al Uniunii Europene”,
coordonat de Consiliul Superior al Magistraturii, București, România
Institutul Naţional al Magistraturii (România); Şcoala Naţională de Grefieri (România); Academia de
Drept European (Germania); Institutul Naţional de Justiţie (Bulgaria); Institutul de Formare Judiciară
(Belgia); Şcoala Naţională de Magistratură (Polonia); Şcoala de Magistratură (Italia); Şcoala
Judiciară a Consiliului General al Puterii Judiciare (Spania)

Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principalei

MAI 2015

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Uni ersitatea Riga Stradins, Facultatea de Drept, Riga, LETONIA

Lector universitar doctor, activitate de predare
16 Dzirciema str., Block K,LV-1007, RIGA, LATVIA
Învățământ superior

Activități de predare la disciplina ,, Drept administrativ european "
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale MARTIE 2015
Dreptul Uniunii Europene; procese simulate;
Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii
Selecție avocat - Activități specifice de formare profesională, adresate judecatorilor si
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

procurorilor din statele membre ale Uniunii Europene, precum și altor profesioniști ai dreptului
din cadrul Uniunii Europene;

Proiectul Social reintegration of sentenced persons: a comprehensive European approach, Proiectul
JUST/2013/JPEN/AG/4495, coordonat de Consiliul Superior al Magistraturii, București, România
Proiect în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii și parteneri straini din Belgia, Italia, Polonia,
Franţa, Spania, ERA (Academia de Drept European)
Participanți: 4 judecatori, 3 procurori, 2 avocați, 2 specialiști din cadrul Ministerului Justiției.

Perioada Octombrie 2014 - septembrie 2015
Activităţi şi responsabilităţi principale

Expert achiziții publice

Tipul activităţii sau sectorul de activitate membru în echipa de management în cadrul Proiectului “Asigurarea succesului în carieră prin stagii de
practică”, POSDRU/161/2.1/G/135953, beneficiar - Universitatea "Danubius" din Galaţi

Perioada

IULIE 2014

Activităţi şi responsabilităţi principale Dreptul Uniunii Europene; sesiuni de procese simulate;

Activități specifice de formare profesională, adresate viitorilor judecatori si procurorilor din
statele membre ale Uniunii Europene, precum și altor profesioniști ai dreptului;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Selecţie Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul ŞCOLII DE VARĂ PENTRU MAGISTRAŢI,

PROCURORI ŞI ALŢI PROFESIONIŞTI AI DREPTULUI DIN CADRUL UNIUNII EUROPENE, Sinaia,
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România
Consiliul Superior al Magistraturii, Proiectul JUST/2011/JPEN/AG/2949 “Strengthening judicial
cooperation to protect victims of crimes”, în cooperare cu Institutul National al Magistraturii
Participanți: 10 auditori de justitie din cadrul INM, 13 viitori judecatori si procurori din Olanda, 14 viitori
magistrati din Spania, 4 avocati, 4 specialisti din cadrul Ministerului Justitiei (Directia Drept International
si Cooperare Judiciara si Directia de probatiune).

Loc de muncă vizat / lector universitar doctor, bursă de predare, programul Erasmus
Domeniu ocupaţional Universitatea Kadir Has, Facultatea de Drept, Istanbul, Turcia
Perioada

MAI 2014

Funcţia sau postul ocupat - LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR, activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept
Activităţi si responsabilităţi principale administrativ european”
Numele şi adresa angajatorului

UNIVERSITATEA KADIR HAS

Kadir Has Caddesi Cibali, Istanbul, TURCIA
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Loc de muncă vizat / Domeniu
ocupaţional

Perioada

Învăţământ superior

Universitatea "Danubius" din Galaţi, Facultatea de Drept, CURS POST-UNIVERSITAR “Mecanisme
juridice pentru o administraţie performantă”

29/03/2014 → prezent

Funcţia sau postul ocupat - LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR, activităţi de predare curs post universitar
Activităţi si responsabilităţi principale - activităţi de predare la disciplina ,,Administraţia publică la nivel european”
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi, Curs post-universitar “Mecanisme juridice pentru o administraţie
performantă”
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea "Danubius" din Galaţi
Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO)
Curs post-universitar

Loc de muncă vizat / Universitatea "Danubius" din Galaţi, Facultatea de Drept, Studii universitare de
Domeniu ocupaţional MASTER - Drept şi administraţie publică europeană, Dreptul Uniunii Europene
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

01/10/2013 →30/09/2017
LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR
- Activităţi didactice de predare la disciplinele “Drept administrativ european” și ”Recunoașterea

și executarea hotărârilor în spațiul juridic al Uniunii Europene”

- Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept administrativ european”
Tipul activităţii sau sectorul de - Activităţi didactice de predare la disciplina ,,Dreptul European al concurenţei”
activitate -Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Dreptul European al concurenţei”
- Activitati de indrumare la disciplina Practica de specialitate
- Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Drept procesual civil”
Activitati de indrumare lucrari de licenta, disertatie, cercuri stiintifice si de cercetare
- Activităţi de consiliere si orientare in cariera, practica de specialitate(coordonare si indrumare
practica de specialitate studenti, inclusiv in cadrul cabinetului de avocat)
- Membru in comisiile de sustinere a examenului de admitere, de licenta sau de disertatie
-Membru in cadrul altor comisii privind evaluarea calitatii in invatamantul superior.
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO)

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

avocat colaborator, SCA PUŞCĂ&Asociaţii
01/10/2013 → prezent

asistenţă juridică şi reprezentare persoane fizice şi juridice
Galați, Bd. Galați, nr. 3
Exercitarea de mijloace şi căi proprii dreptului de apărare, în condiţiile legii (consultaţii,cereri cu
caracter juridic ,redactare acte juridice;apărarea,reprezentarea cu mijloace juridice specifice
drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice în raporturile cu autorităţile
publice,instituţiile publice sau cu orice persoane romane/străine)

Perioada 01/10/2010 → 01.10.2013
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

lector universitar doctor, activităţi de predare
Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO)
- Activităţi didactice de predare la disciplina “Drept administrativ european”
- Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept administrativ european”
Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Dreptul Uniunii Europene”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Drept administrativ”
- Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Drept procesual civil”
- Activitati de indrumare la disciplina Practica de specialitate

Activităţi si responsabilităţi principale

Activitati de indrumare lucrari de licenta, disertatie, cercuri stiintifice si de cercetare
- Activităţi de consiliere si orientare in cariera, practica de specialitate(coordonare si indrumare
practica de specialitate studenti, inclusiv in cadrul cabinetului de avocat)
- Membru in comisiile de sustinere a examenului de admitere, de licenta sau de disertatie
-Membru in cadrul altor comisii privind evaluarea calitatii in invatamantul superior.

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Invatamant superior

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Barourilor din
România, Baroul Galaţi
Str. Brailei, nr. 153, Galaţi (România)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

02/02/2010 → noiembrie 2011

LECTOR INPPA - conducător de atelier – Disciplina “Drept european”
Decizia nr. 2/16 februarie 2010

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitati didactice si de seminar la disciplina Drept european
- Activităţi de coordonare si indrumare practica avocati stagiari
- Membru in comisiile de sustinere a examenului de admitere avocati stagiari
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Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Uniunea Naţională a
Barourilor din România, Baroul Galaţi
Str. Brailei, nr. 153, Galaţi (România)

Învăţământ superior

Învăţământ universitar

Universitatea "Danubius" din Galaţi, Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Administrative –
Specializarea Poliţie Comunitară

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
01/10/2010 → 01/10/2011

Perioada LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR
Funcţia sau postul ocupat

-Activităţi didactice de predare la disciplina ,,Drept administrativ european”
-Activităţi didactice de predare la disciplina “Dreptul Uniunii Europene”
-Activităţi didactice de predare la disciplina ,,Controlul administrativ”
-Activităţi didactice de predare la disciplina “Tehnici si metode ale adoptarii deciziei publice”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept administrativ european”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Controlul administrativ”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Tehnici si metode ale adoptarii
deciziei
publice”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ,,Drept administrativ”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Dreptul Uniunii Europene”

Activităţi si responsabilităţi principale - Activitati de indrumare lucrari de licenta, disertatie, cercuri stiintifice si de cercetare
- Activităţi de consiliere si orientare in cariera, practica de specialitate(coordonare si indrumare
practica de specialitate studenti)
- Membru in comisiile de sustinere a examenului de admitere, de licenta sau de disertatie
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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01/10/2007 - 30/09/2011

ASISTENT UNIVERSITAR (delegație de lector)
-Activităţi didactice de predare la disciplina ”Controlul administrativ”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ”Controlul administrativ”
-Activităţi didactice de predare la disciplina ”Tehnici și metode ale adoptării deciziei publice”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina ”Tehnici și metode ale adoptării
deciziei publice”
Facultatea de Ştiinţe Administrative, Specializarea Poliţie Comunitară,
Universitatea “Danubius” din Galaţi
Bd. Galaţi, nr.3, 800654 Galaţi8 (RO)
Învăţământ superior
01/10/2007 - 30/09/2008

ASISTENT UNIVERSITAR DOCTORAND (delegație de lector)

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

-Activităţi didactice de predare la disciplina “Sisteme administrative europene”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Sisteme administrative
europene”
- Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept comunitar”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Dreptul mediului"

Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Danubius” din Galaţi
Bd. Galaţi, nr.3, 800654 Galaţi8 (RO)
Învăţământ superior
01/10/2007 - 30/09/2013

ASISTENT UNIVERSITAR DOCTORAND
-Activităţi didactice de predare la disciplina “Drept procesual civil”
-Activităţi didactice de predare la disciplina ”Drept comunitar”
-Activităţi didactice de predare la disciplina ”Dreptul Uniunii Europene”
Universitatea “Danubius” din Galaţi
Bd. Galaţi, nr.3, 800654 Galaţi8 (RO)
Învăţământ superior
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
01/10/2005 - 30/09/2007
Perioada

ASISTENT UNIVERSITAR DOCTORAND
Funcţia sau postul ocupat

-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept penal general”
-Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept penal special”
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Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea “Danubius” din Galaţi
Bd. Galaţi, 800654 Galaţi (România)
Învăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

01/02/2005 → prezent

AVOCAT, Baroul Galați

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

-Exercitarea de mijloace şi căi proprii dreptului de apărare, în condiţiile legii (consultaţii,cereri cu
caracter juridic ,redactare acte juridice;apărarea,reprezentarea cu mijloace juridice specifice
drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice în raporturile cu autorităţile
publice,instituţiile publice sau cu orice persoane romane/străine )
BAROUL GALAŢI
Str.Brailei nr.155, Galaţi (Romănia)
asistenţă juridică, reprezentare, consultanţă

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
01/10/2003 - 30/09/2005
Perioada

PREPARATOR UNIVERSITAR DOCTORAND
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

- Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept internaţional public”
Universitatea "Danubius" din Galaţi
Bd. Galaţi, nr.3, 800654 Galaţi (România)
Învăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
11/2001 - 04/2002

Educaţie şi formare

Operator PC

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele predate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Operator PC
Asistenţă managerială
S.C. ABC-SAB S.R.L.
Str. Gheorghe Doja, nr. 6, bl.3A, ap. 42, Galaţi (Romănia)
Plasare forţă de muncă în străinătate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
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Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formar
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
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01/03/1999 - 01/06/2001
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Asistent cabinet de avocat

Asistenţă cabinet de avocat
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Cabinet Individual de Avocatură Lăcătuş Zina
Avocatură

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 20/10/2014 – 22/10/2014
învăţământ/furnizorului de formare Certificat de participare – curs de management proiecte europene
Proiectul „Îmbunătățirea capacitații beneficiarilor de a implementa operațiuni cofinanțate prin axele
prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, contract
POSDRU/7/7.1/AT/51
Raportare financiară. Audit; Monitorizarea și controlul la nivelul proiectului; Raportarea grupului
țintă; Raportarea indicatorilor Raportarea tehnico – financiară; Sustenabilitate. Contra ctul de
finanțare. Acordul de parteneriat; Actul adițional și notificarea.Ordonanța 34/2006 și Ordinul
1120/2013; Planificarea achizițiilor. Proceduri de atribuire;
Implementarea contractului de achiziții; Prefinanțarea. Planificarea bugetară. Fluxul de numerar;
Eligibilitatea cheltuielilor; Contabilitatea proiectelor POSDRU; Raportare financiară. Audit.
Consorţiul Lattanzio e Associati SpA, în parteneriat cu S.C. Magnum S.R.L.

02/06/ 2013 – 08/06/2013

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Certificat de absolvire curs post-universitar
Perioada Post-universitar de profesionalizare psihopedagogică şi metodică
Calificarea/diploma obţinută

Ministerul Educatiei Nationale
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara: 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii
societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie: 1.3 Dezvoltarea resurseior umane din educatie si formare
profesionala
Titlu! proiectuiui: .Calitate, lnovare, Cornunicare in slstemul de formare continua a didacticienilor din
invatamantul superior"
Cod Contract: POSDRU/8711. 3.1S153709
Iunie 2016
Formare profesională continuă în domeniul Psihologiei clinice
Diplomă de participare - ”Consiliere psihologică în victimo-traumă și adicții”,

Institutul de Psihologie Judiciară, prof. Tudorel Butoi;

Iunie 2015
Formare profesională continuă în domeniul Psihologiei clinice
Diplomă de participare - ”Comportamente violente și criminogene la delincvenții juvenili”,

Institutul de Psihologie Judiciară, prof. Tudorel Butoi;
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale

Iunie 2013
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dobândite

Coach Training
Certificate of Attendance, organizator: The Noble Manhattan

Februarie 2012
Marketing și comunicare
Workshop organizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului european de management al
calificărilor universitare și valorificarea competențelor informale”
Universitatea ”Danubius” din Galați;

Februarie 2012
Certificat de Participare
participare în cadrul Workshop-ului ”Orientare și tutoriat”, organizat în cadrul proiectului
”Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare și valorificarea
competențelor informale”
Ministerul Educației, Tineretului și Sportului;

Decembrie 2011
Diplomă de Participare
Participare în cadrul proiectului ”Dimensiunea calitativă și cantitativă a pieței muncii din perspectiva
managementului prin valoare”, Subprogramul Școli de Studii Avansate din cadrul Planului Național
de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013 PN II, Programul IDEI
Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

Septembrie 2010
Cursuri de perfecționare în tehnologia ID
Departamentul pentru Învățâmânt la Distanță și Frecvență Redusă,

Universitatea ”Danubius” din Galați

11

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada

30/10/2010

Calificarea/diploma obţinută

Doctor în drept

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată "Coordonatele integrării administraţiei româneşti
în spaţiul administrativ european"
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Craiova (România)
Studii doctorale

27/07/2010

Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Susţinerea în catedră a tezei de doctorat intitulată "Coordonatele integrării administraţiei
româneşti în spaţiul administrativ european"

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative (Studii doctorale)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

04/10/ 2009 -05/12/2009
Certificat de absolvire INPPA

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Drept civil, Drept penal, Dreptul muncii, Exercitarea profesiei de avocat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Barourilor din
România, Baroul Galaţi
Galaţi
România

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

05/11/ 2009 – 08/11/2009

Certificat de absolvire Manager de Proiect

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de management integrat proiectului, planificarea
activităţilor şi jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru
proiect, realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect, managementul riscurilor, managementul
echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calităţii
proiectului.
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

03/08/ 2009 – 11/08/2009
Certificat de participare

Youth exchange
Proiectul european " Promote Yourself"
Ptuj (Slovenia)
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Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

03/04/2009 -04/04/2009
Certificat de absolvire INPPA

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Drept civil, Drept penal, Dreptul muncii, Exercitarea profesiei de avocat
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Barourilor din
România, Baroul Galaţi
Galaţi (România)

15/10/2008 – 16/10/2008
Perioada

Certificat de absolvire e – learning

Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Curs „ e - learning 2.0 – the state of the art in distance learning”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Prof. Dr. Wolfgang Schumann – Gesellschaft Agora, Universitatea „Danubius” din GALAŢI
Galaţi (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
01/10/ 2003 – 30/06/2004
Perioada

Certificat de absolvire curs post-universitar

Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Post-universitar de profesionalizare psihopedagogică şi metodică
Universitatea “Dunărea De Jos” Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Domnească, nr. 47, 800008 Galaţi (Romănia)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
01/10/2003 – 30.09/2005
Diplomă de Masterat

Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Drept Comunitar

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea “Danubius“ din Galaţi, Facultatea de Drept
Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi (Romănia)
Studii postuniversitare

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

01/10/2003-01/10/2010
Doctorand în drept

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Drept administrativ, Coordonator Prof.univ.dr. Ioan Alexandru
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”
str. A. I. Cuza nr.13, 200585 Craiova (RO)

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

01/10/1998 – 30/06/2002

Diplomă de Licenţă

Facultatea de Drept
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Perioada

Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept
Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi (România)

Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

01/09/1993 – 30.06/1997

Diploma de Bacalaureat

Liceu teoretic – Informatică
Atestat ajutor analist programator
Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Liceul “Dunărea” Galaţi
Micro 19, Galaţi (România)

01/10/2006 – 30/11/2006
Mediere antidiscriminare

Limbi străine cunoscute

Universitatea “Danubius“ din Galaţi, Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării

Autoevaluare
Nivel european (*)
engleză

Mai 2008
Certificat de absolvire INPPA

Drept civil, Drept penal, Dreptul muncii, Exercitarea profesiei de avocat
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Barourilor din
România, Baroul Galaţi
Galaţi (România)
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Română
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Înţelegere
Ascultare

Permis de conducere
B2

Informaţii suplimentare

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
B1

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

Abilităţi de comunicare
Competenţe didactico-educative
Adaptabilitate la situaţii şi idei noi dobandite în cadrul exercitării profesiei de avocat şi de cadru
didactic
Muncă în echipă

PROIECTE
Proiect nr. 1
Funcţia ocupată

Proiect nr. 2 Abilităţi organizatorice şi manageriale dobândite în cadrul exercitării profesiilor
Funcţia ocupată
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Proiect nr. 3
Proiect nr. 4 Permis de conducere – Categoria B
Decembrie 2006

Proiect nr. 5
Proiect nr. 6

Atestat Operator PC- Ajutor analist programator
Utilizare PC – Office XP. Word, Excel, PowerPoint, internet etc.

Categoria B

Coordonator al GRUPULUI DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE, CSCD, 2017
Membru în COMISIA DE ETICĂ a Universității “Danubius”, 2016
Membru al CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI DANUBIENE, 2016
Membru în Consiliul Facultății de Drept, Universitatea “Danubius”, 2016
Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale – filiala Galaţi, 2012
Membru al Centrului de Excelenţă Academică, Bucureşti, 2011
Membru DAAAM International Organization, Viena 2011
Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, Bordeaux, 2009
Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale, Bucureşti, 2009
Responsabil ERASMUS, Facultatea de Ştiinţe Administrative, 2009
Coordonator program învăţământ cu frecvenţă redusă, Decizia Rectorului nr. 1203/1.10.2008
Secretar de catedră, Facultatea de Științe Administrative, Universitatea ”Danubius” din Galați, 2008
Membru al INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE din Chişinău, Republica Moldova, 2006
Secretar de catedră, Facultatea de Drept, Universitatea ”Danubius”, 2006
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