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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NICOLAE CORINA 
Adresă(e) Str. Alexandru Vlahuță, nr. 13, ap. 6, Focșani 

Telefon(oane)    0722940472   

Fax(uri)    0239/670220 

E-mail(uri) corina.nicolae@univ-danubius.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 14.08.1980 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcția sau postul  ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada 

Funcția sau postul  ocupat 
 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 

   2012-prezent 

Lector universitar doctor 
 
Activități didactice de predare la disciplina Organizarea sistemului judiciar. 
Activități didactice de predare la disciplina Dreptul proprietății intelectuale. 
Activități didactice de seminar și lucrări practice la disciplina Drept administrativ al bunurilor. 
Activități didactice de seminar și lucrări practice la disciplina Organizarea sistemului judiciar. 
Activități didactice de seminar și lucrări practice la disciplina Dreptul proprietății intelectuale. 
Universitatea „Danubiusi” din Galați, Bulevardul Galați, nr. 3, Galați 800654, România 
 
Învățământ universitar (studii universitare de licență și masterat) 
 
 
2012-prezent 

Notar public 
Redactarea de înscrisuri cu conținut juridic, la solicitarea părților; autentificarea înscrisurilor redactate de 
notarul public, de parte personal sau de avocat, soluționarea procedurilor succesorale, certificarea unor 
fapte, în cazurile prevăzute de lege, legalizarea de semnături de pe înscrisuri, specimene de semnătură și 
sigilii, darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părți, legalizarea de copii de pe înscrisuri, ducerea la 
îndeplinire a oricăror alte operațiuni prevăzute de lege. 
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Biroul Notarial “ Corina Nicolae”, Brăila, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 109.  

Juridic 
 

  

Perioada 2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice de predare la disciplina Drept penal. 
Activități didactice de seminar și lucrări practice la disciplinele Drept penal.Partea specială și Drept 
procesual penal. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubiusi” din Galați, Bulevardul Galați, nr. 3, Galați 800654, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Învățământ universitar 

Perioada 2008-2010 

mailto:corina.nicolae@univ-danubius.ro
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Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Activități didactice de predare la disciplinele: Drept procesual penal, Drept execuțional penal, Drept    
   penal internațional. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „George Barițiu” din Focșani, str. Bulevardul Bucuresti 16, 620144 Focșani, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ universitar 

  

Perioada 2008-2010 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice de seminar și lucrări practice la disciplina Drept penal. Partea generală. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, str. Ghica-vodă nr.13 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Învățământ universitar 

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice de seminar și lucrări practice la disciplinele: Drept civil, Drept comercial 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, str. Ghica-vodă nr.13 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ universitar 
 
 

Perioada 2004-2012 

Funcţia sau postul ocupat Avocat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi juridice în domeniul dreptului penal. 
Numele şi adresa angajatorului Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Vrancea, Cabinet de avocat „ Corina Nicolae” 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Juridic 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2005-2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept, cu calificativul “Foarte bine” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept penal, Drept procesual penal, Drept internațional privat, Dreptul comerțului internațional, Drept 
comercial 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Drept, Conducător științific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

 
Perioada 

 
2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate în specializarea “ Științe penale și criminalistică” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Drept penal, Drept procesual penal, Criminalistică, Criminologie, Drept execuțional penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii postuniversitare 
 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat ştiinţe juridice 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite    

Numele şi tipul instituţiei de        
învăţământ / furnizorului de formare 

 Drept civil, Drept comercial, Drept procesual civil,Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul 
concurenţei, Dreptul proprietăţii intelectuale 
 
Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Matematică, Fizică, Chimie, Literatura română, Istorie, Geografie, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Colegiul „ Al. I. Cuza” Focșani 

  

Perioada    2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Cursuri de pregătire psihopedagogică, psihologică și metodică a personalului din 
învățământ 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea “ Petre Andrei” din Iași, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
 

  

Perioada    28 august-6 septembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Protecția europeană a drepturilor omului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea “ Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Drept și Institutul Internațional al Drepturilor Omului,                                                 
  Strasbourg, Franța 

  

Perioada    martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul european al concurenţei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  prof.univ. Davide Galotti de la Universitatea din Perugia, Italia ;  
  organizator: Facultatea de Drept a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi 

  

Perioada    23 aprilie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Reforma legislativă penală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Universitatea  „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept 

  

Perioada    mai 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Law&Interpretation:Constitutional Interpretation 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  prof.univ. Frank S. Ravitch-College of Law, Michigan State University, USA 
organizator: Facultatea de Drept a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi 

  

  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european  
 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  B2 mediu B2 mediu B2 Mediu B2 mediu B1 mediu 

Engleză  B1 mediu B1 mediu A2 Mediu A2 mediu A1 mediu 

 (*)  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate ridicată de socializare şi interacţiune umană dobândită graţie implicării în evenimente 
profesionale şi sociale, în campanii umanitare.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Conducerea propriilor întreprinderi în domeniul avocaturii, notariatului au condus la dobândirea capacităţii 
de a coordona activităţi, resurse umane şi materiale. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Word, Excel, Power Point, Internet 

  

  

Informații suplimentare Membru al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România ( din 2012) 
Membru al Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România ( din 2004) 
Membru al Asociației Române de Științe Penale, București, 2010 
Diplomă de excelență acordată de către Biblioteca Județeană “GH. Asachi” Iași pentru comunicările 
susținute în cadrul Simpozionului “ Gheorghe Asachi – ctitor de cultură românească”. 
Diplomă de excelență acordată de către Biblioteca Județeană “GH. Asachi” Iași pentru comunicările 
susținute în cadrul Sesiunii omagiale “”125 de ani de la dezvelirea monumentului Ștefan cel Mare din Iași” 
Diplomă de excelență acordată de către Biblioteca Județeană “GH. Asachi” Iași pentru întreaga activitate 
cultural-științifică 

  

Permis de conducere Permis categoria B 

  

  

  

   


