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INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  MIHĂILESCU  MĂDĂLINA - ELENA  

Telefon  0722 637338 sau 0336. 130. 165 

E-mail  Madalina.Mihailescu@ugal.ro 

Adresa   Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Departamentul 

de Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale, Str. Domnească, nr. 111, Cod poştal: 800 201, 

Galaţi, România. 

 

Naţionalitate  Română 

 

                                       Data naşterii        8.12.1978 

 

 

 

 

 

 
EDUCAŢIE 

  

 Perioada  Octombrie 2008 - septembrie 2011 

Învăţământ superior - postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămâmânt: 

 

 

 

 

 

 

Disciplinele fundamentale studiate : 

  

Calificarea/diploma obţinută: 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, Şcoala Doctorală 

Doctorat -Drept, domeniul,specializare Drept administrativ, forma de învăţământ zi.  

Susţinere publică a tezei de doctorat în data de 19. 09. 2011, cu obţinerea titlului de doctor, 

calificativ „ Foarte bine.” 

Profesor coordonator profesor universitar dr. Dana Apostol Tofan. 

Titlul de doctor în drept obţinut prin Ordinul ministrului nr. 6468/7.12.2011. 

Diploma de doctor în drept eliberată de Universitatea din Bucureşti, 28.02.2012. 

Drept administrativ, Drept european al drepturilor omului, Drept internaţional privat, Dreptul 

Uniunii Europene, Contencios constituţional. 

Diploma  de Doctor în Drept. 

 Perioada :  Octombrie 2005- iunie 2006 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Curs –modul psiho-pedagogic, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi. 

Învăţământ superior - postuniversitar 

Perioada:  Octombrie 2004-iulie 2005 

Învăţământ superior – postuniversitar 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămâmânt : 

 

 

Calificarea/diploma obţinută : 

 Masterat în Administraţie Publică, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Administrative,forma de învăţământ zi. 

Teză de disertaţie susţinută în luna iulie 2005. 

Profesor coordonator : conferenţiar universitar dr. Edit Lukacs. 

Diplomă de masterat 

Perioada:  1998 - 2000 şi 2002-2004 

Învăţământ superior – universitar 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămâmânt: 

 

 

 

 

Disciplinele fundamentale studiate: 

 

 Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, specializarea Jurnalistică, profilul Ştiinţele 

comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, buget, forma de învăţământ zi. 

Teză de licenţă susţinută în iulie 2004, Universitatea „Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca. 

Profesor coordonator : conferenţiar universitar dr. Ilie Rad. 

Gramatică normativă, Intruducere în mass media, Atelier TV, Atelier Radio, Foto jurnalism, 

Genuri jurnalistice, Jurnalism on line, Etică şi deontologie profesională. 

Calificarea sau diploma obţinută  Licenţiat în jurnalism (diplomă) 

 

Perioada  1998-2002 

Învăţământ superior – universitar 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ: 

 

 

Disciplinele fundamentale studiate: 

 

 Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca, buget,forma de învăţământ zi. 

Teză de licenţă susţinută în iulie 2002, Universitatea „Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca. 

Profesor coordonator : conferenţiar universitar dr. Sorin Alămoreanu. 

Teoria generală a dreptului, Drept civil, Drept penal. Parte generală. Drept penal.Parte specială,  

Criminalistică, Dreptul familiei, Dreptul constituţional, Drept administrativ. 

Calificarea sau diploma obţinută :  Licenţiat în ştiinţe juridice (diplomă) 

 

Perioada:   1993-1997 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

 Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi, profil uman – bilingv 

Calificarea sau diploma obţinută 

  

 

 Diplomă de bacalaureat 

 

 

 

 

EXPERIENŢĂ   PROFESIONALĂ 

  

• Perioada 

  

 Octombrie 2017-prezent 

Învăţământ de stat 

Numele angajatorului : 

 

 

 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale : 

 Conferenţiar universitar doctor 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, 

Departamentul de Ştiinţe administrative şi studii regionale. 

Titular al disciplinelor Drept administrativ I, Instituţii administrative europene, Descentralizare şi 

bună guvernare, Tehnici si metode de adoptare a deciziilor publice la specializările Drept, 

Administraţie publică, Instituţii administrative europene, Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră 

în administraţia publică (masterat). 

Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, membru în comitetul de organizare a diverselor 

conferinte, manifestări ştiinţifice sau proiecte pentru studenţi (ex. onferinta DONARIS etc)sau 

alte simpozione conferinţe şi mese rotunde. 

Îndrumător lucrări de licenţă şi disertaţie. 
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• Perioada 

  

 Septembrie 2012- Octombrie 2017 

Învăţământ de stat 

 

Numele şi tipul instituţiei : 

Numele angajatorului : 

 

 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale : 

Lector universitar doctor 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, 

Departamentul de Ştiinţe administrative şi regionale. 

Titular, pe parcursul anilor, al materiilor Drept administrativ I, Ştiinţa administraţiei I şi II, 

Deontologia şi statutul funcţionarului public, Comunicare în administraţia publică, Instituţii 

administrative europene (nivel masterat). 

Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, membru în comiteul de organizare a diverselor 

manifestări ştiinţifice sau proiecte pentru studenţi (revista Ecce Juris, conferinta DONARIS 

etc)sau alte simpozione sau mese rotunde. 

Îndrumător lucrări de licenţă. 

Perioada 

 

 Ianuarie 2005 – septembrie 2012 

Învăţământ de stat 

Numele şi tipul instituţiei : 

Numele angajatorului : 

 

 

 

 

Asistent universitar 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, 

Departamentul de Ştiinţe administrative şi regionale. 

Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi de management. 

Principalele subiecte şi calificări 

însuşite : 

 Seminarii şi cursuri susţinute la următoarele materii:  

- Drept administrativ I şi II 

- Sisteme administrative europene 

- Analiza organizaţională şi ştiinţa administraţiei 

- Operaţiuni administrative  

- Deontologia şi statutul funcţionarului public 

- Ştiinţa administraţiei I şi II 

- Comunicare în administraţia publică 

 

Perioada :  Ianuarie 2007 – prezent  

Numele instituţiei sau al 

angajatorului : 

 Avocat definitiv în Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Galaţi, str. Brăilei, 
nr. 153, Galaţi. 

Principalele atribuţii şi 

responsabilităţi : 

 Activitate de consultanţă dar, în special, de avocat pledant în domeniile: 

Drept civil;  Drept penal; Drept contravenţional; Contencios administrativ, Dreptul 

construcţiilor/urbanismului. 

Redactare acţiuni, asistenţă şi reprezentare juridică clienţi în instanţă, asistenţă în faţa organelor 

de urmărire penală, redactare consultanţă juridică pentru diverşi clienţi, inclusiv autorităţi şi 

instituţii publice. 

 

Perioada  :  Februarie 2005 - ianuarie 2007  

Numele instituţiei sau al 

angajatorului :  

 Avocat stagiar, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Galaţi, str. Brăilei, nr. 
153, Galaţi. 

Redactare acţiuni, asistenţă şi reprezentare juridică clienţi în  faţa instanţelor de judecată, 

asistenţă în faţa organelor de urmărire penală. 

Perioada :  Februarie 2005- februarie 2007  

Învăţământ de stat 

   Preparator universitar 

Universitatea „Dunărea de Jos", Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, 

Catedra de Drept şi Sociologie, ulterior Catedra de Administraţie Publică, Str. Nicolae Bălcescu, 

nr. 59-61, Cod poştal: 800 001, Galaţi, România. 

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică. 

Principalele atribuţii şi 

responsabilităţi : 

   Seminarii la disciplinele:  

- Drept administrativ  I şi II 

- Drept internaţional public. 
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LIMBA MATERNĂ  LIMBA ROMÂNĂ  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  
  LIMBA ENGLEZĂ   

• Abilitatea de a citi  FOARTE BINE, UTILIZATOR EXPERIMENTAT 

• Abilitatea de a scrie  FOARTE BINE, UTILIZATOR EXPERIMENTAT 

• Abilitatea de a vorbi  FOARTE BINE , UTILIZATOR EXPERIMENTAT 
LIMBA FRANCEZĂ    

• Abilitatea de a citi  BINE  

 • Abilitatea de a scrie  BINE, UTILIZATOR INDIVIDUAL  

Abilitatea de a vorbi   BINE, UTILIZATOR INDIVIDUAL  

Aptitudini şi competenţe sociale   Lucrez în două medii care presupun contactul şi, implicit, colaborarea cu factorul uman. 

Calitatea de avocat pledant, dar şi cea de cadru didactic universitar presupun modelarea 

permanentă a personalităţii, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a toleranţei şi spiritului 

empatic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE  

 Timp de patru ani, din 2004 şi până în 2008, am coordonat activităţile de Învăţământ la distanţă 

din cadrul catedrei de Administraţie publică, în calitate de Director ID/ IFR , Facultatea de Drept 

(actuala Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice ), Universitatea ”Dunărea de Jos”, 

Galaţi. 

Membru al Consiliului facultăţii în perioada 2006-2012. 

Secretar de comisie, respectiv membru al comisiilor de licenţă la specializarea Administraţie 

publică, respectiv Administratie publica si integrare europeana (masterat), în perioada 2005-

prezent. 

Membru al comisiilor de concurs pentru promovare în învăţământul superior începând cu anul 

universitar 2014/2015 în cadrul Departamentului de Ştiinţe administrative şi Studii Regionale sau 

al celui de Ştiinţe Juridice. 

Membru în cadrul comisii grad II pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar propus 

de către Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice în cadrul Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic începând cu anul universitar 2014 -2015. 

Membru în comisiile de admitere din cadrul Facultatăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice 

începând cu anul 2007 ( nivel licenţă şi msterat). 

Îndrumător/profesor coordonator pratică studenţi, începând cu anul 2007 la specializarea 

Administraţie Publică, formele de învăţământ ID (2007-2010) şi zi (2010-prezent). 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE  Utilizator calculator, Word, Excel, PowerPoint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOBBY- URI ŞI PASIUNI   Literatură, muzică (pian) , călătorii 

MEMBRU ÎN DIVERSE ORGANIZAŢII  Membru în Institutul de Ştiinţe administrative « Paul Negulescu », Sibiu, din luna mai a anului 

2009. 

Membru al Centrului de Cercetări al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul 

Universităţii « Dunărea de Jos », Galaţi din anul 2014. 
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PERMIS(E) DE CONDUCERE  PERMIS CATEGORIA B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  - 

COMPETENŢE NEMENŢIONATE 

ANTERIOR 

 

 

 

 
CERTIFICATE 

  

2003, CERTIFICAT LIMBĂ ENGLEZĂ, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, NIVEL AVANSAT. 

2002, CERTIFICAT ALPHA–LIMBĂ ENGLEZĂ ELIBERAT ÎN VEDEREA SUSŢINERII LICENŢEI DE 

UNIVERSITATEA „BABEŞ BOYAI”, CLUJ-NAPOCA, FACULTATEA DE LITERE. 

1996, CERTIFICAT LIMBA ENGELZA OXFORD, UNIVERSITY OF OXFORD, NIVEL INCEPATOR. 

2008- Curs postuniversitar ,,Managementul calităţii în învăţământul la distanţă 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Informatică aplicată în 

învăţământul la distanţă; Managementul calităţii în învăţământul la distanţă; Procedee şi 

mecanisme de tutoriat educaţional; Tehnici de elaborare a materialelor didactice în tehnologie 

ID; Metodologii şi standarde în organizarea şi gestionarea învăţământului la distanţă .Numele şi 

tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi 

– Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, web: www.ugal.ro. 

Certificat de absolvire 

2017- Organizator masa rotundă cu tema „ Protejarea drepturilor fundamentale ale minorilor 

de principalele institutii si autoritati publice locale”, 21 martie 2017, Facultatea de Stiinte 

Juridice, Sociale si Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi. 

2018- Coorganizator si comoderator al mesei rotunde cu tema „Probleme jurisprudentiale 
actuale privind cauzele legate de minori si familie”, mai 2018, in cadrul conferintei 

Exploration, education and progress in the third millenium”, Facultatea de Stiinte Juridice, 

Sociale si Politice, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi. 

 

 

 1.10.2019 

http://www.ugal.ro/

