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 Curriculum vitae 

Europass 
  

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  DURET NICU 

   

    

Mobil  0786604071 

E-mail  duretnicu@yahoo.com  

 

Cetatenia  Română 

 

Data nasterii  15.01.1957 

 

 Sex  Masculin 

 
 

Experienta profesionala 
 

Perioda  Iunie 1998 până în prezent 
Functia sau postul ocupat  Lector univ.dr. la disciplina Drept Financiar şi Fiscal, Dreptul Comerţului 

Internaţional. 
Principalele activitati si 

responsabilitati 
 - Activităţi de îndrumare lucrări de licenţă; 

- Activităţi de examinare în comisiile de licenţă-desertaţie 

- Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplinele Drept 
Financiar şi Fiscal –partea generală şi Drept financiar şi Fiscal – partea 
specială, Dreptul Comerţului Internaţional;  

- Activităţi de pregătire ştiinţifică, metodică, alte activităţi în interesul 
învăţământului; 

- Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor 
semestriale şi a sesiunilor de examene ; 

- Coordonarea preparatorilor / asisteţilor seminarişti la disciplinele Drept 
Financiar şi Fiscal, Dreptul Comerţului Internaţional.  

 

Numele si adresa angajatorului  

  

Universitatea „Danubius” Galaţi, str. Bd.Galaţi nr.3 mun. Galaţi, jud. Galaţi 
2009  - in prezent   Activitati ID – IFR 

Universitatea Danubius 

Coordonator disciplina ID-IFR – Drept financiar si fiscal, Drept Procesual civil, Dr. 
Comertului international 

Responsabil seminarii  - Drept financiar si fiscal, Drept Procesual civil, Dr. 
Comertului international 

mailto:duretnicu@yahoo.com
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Elaborare manuale de studiu Drept financiar si fiscal, Drept Procesual civil, Dr. 
Comertului international 

 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat  
 

 

 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Perioada 
 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Principalele activităţi şi   
responsabilităţi 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 

 Facultatea de Drept, Catedra de Drept Public şi Privat 
 

Septembrie 1998 până în septembrie 2008 

 
         Lector universitar 
         Prodecan – Facultatea de Drept 

 
 
 

- Activităţi îndrumare lucrări de licenţă; 
- Activităţi de examinare în comisiile de licenţă/disertaţie, 
- Activităţi îndrumare lucrări de disertaţie; 
- Susţinerea prelegerilor la disciplina Drept Financiar şi Fiscal; 
- Activităţi didactice de predare la disciplinele Drept Comercial, Relaţii 

Publice, protocol, comunicare, Tehnici de secretariat şi asistenţă 
managerială.  

 
 Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Drept, str. Domnească nr.47   Galaţi 
 
Septembrie 1982 până în iunie 2004 
 
Ofiţer M.A.I.- Şef serviciu S.E.I.P. Galaţi 
 

- Activităţi de cercetare şi de  aplicare a ştiinţei dreptului precum şi a 
normelor juridice specifice în materie; 

- Activităţi de coordonare a subordonaţilor privind problemele de migrări şi 
străini; 

- Examinarea periodică a subordonaţilor şi acordarea acestora de 
calificative. 

-  
   Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată Bucureşti, str. N.Iorga nr.97 
 
   
 Mai 2005 până în prezent 
 
   
Avocat 
 
 
  Director executiv - Institutul Naţional pantru Pregătirea şi Perfecţionarea 
avocaţilor, Centrul    Teritorial Galaţi, Str. Brăilei nr.155 mun. Galaţi, jud. Galaţi  
 
 
Baroul Galaţi, str. Brăilei nr.155, mun. Galaţi jud. Galaţi  
 
 

- Exercitarea de mijloace şi căi proprii dreptului de apărare, în condiţiile legii; 
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activitate 
Perioada   

 
Funcţia sau postul ocupat 

- Reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor 
legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raport cu autorităţile publice,  

- instituţiile publice sau cu orice persoane române sau străine. 
-  

Asistenţă juridică 
 
Octombrie 2008 până în prezent 
Lector formator CECAR Galaţi 

   

 
 

Educatie si formare 
 

Perioda  1999-2004 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în drept  

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Drept Comercial 

Drept Financiar şi Fiscal 
Dreptul Comeţului Internaţional  

 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

  

 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Perioada 

Calificarea/ diplimă obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de  
         învăţământ/furnizorului de   
formare                        

Perioada 

Calificare/diplomă obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Participări la asociaţii şi comisii 
 

 Perioada 

 

Calificarea/Diploma obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei 
/furnizorul de formare 

Perioada 

 

Calificarea/diploma obţinută 

 

 1995-1996  

Curs postuniversitar, specializarea „drept internaţional public” 
 
Universitatea Bucureşti - Facultatea de Drept Bucureşti 
 
 
1982 – 1987 
Licenţiat în ştiinţe juridice 
 
Academia de Poliţie Al.I.Cuza Facultatea de Drept Bucureşti 
 
Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale 
DAAAM International Organization  
 
7-9 Noiembrie 2009 
 
 
Manager Proiect 
 
 
S.C.DOTIS TRAINING S.R.L. 
 
15-16 octombrie 2008 
 
 
Certificat de competenţă 
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Numele calificării primite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 

                                                       

 
Training, e-learning; Certificat de absolvire training 
„e-learning 2.0 – the state of the art of distance learning” 
 
  
Universitatea „Danubius” din Galaţi – Prof. dr. Wolfgang Schumann, Director Agora 
Wissen, e-learning 2.0 – the state of de art of distance learning. 
 

 

 
Aptitudini si competente             
personale 
 
 

 

Limba materna  Română 

 
 

Limba engleză   B.  B.  B.  B.  B. 

Limba germană   F.B.  F.B.  B.  B.  B. 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competente si abilitati sociale  Lucru în echipă, comunicare dobândită pe parcursul anilor din studiul cărţilor de 
specialitate, adaptabilitate la situaţii şi idei noi datorită schimbărilor legislative relativ 
dese. 

 
Competente si aptitudini 

organizatorice 
 Capacitate managerială: 

- 2004 -2008 Prodecan Facultatea de Drept Universitatea Dunb[rea de 
Jos Galați; 

- 2008 – în prezent Director executiv I.N.P.P.A. 
 

Competente  si aptitudini 
tehnice 

 Experienţa bună a managementului de proiect şi a echipei 

 
Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 
 Cunoştinţe Microsoft Windows 2000 Professional, M.St. Windows XP, MS Office 

dobândite prin studiul individual şi la locul de muncă 
 

   
 

Alte competente si aptitudini  Hobby-uri : cititul, călătoriille 
 

Permis de conducere  Categoria B din anul 1985 
 

Cursuri si specializari   Cursuri de instruire ȋn tehnologia ID-IFR, Universitatea Danubius: 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 
Cursuri de instruire ȋn tehnologia ID-IFR, Universitatea Danubius  24-29.09.2018 

Cursuri de instruire ȋn tehnologia ID-IFR, Universitatea Danubius  23-28.09.2019 
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Anexe   Listă lucrări ştiinţifice 
 


