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INFORMAŢII PERSONALE Mirela  Paula COSTACHE

Str. Domnească, nr. 47, Galaţi, 8000084, (Romania)

+40 723 931187

mirela.costache@ugal.ro
costache_mirrela@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 03/08/1976 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

15.02.2016 - prezent Lector universitar doctor (titular)
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
Departamentul Ştiinţe Juridice, Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galaţi, România,
http://www.ugal.ro/

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice (curs sau/şi seminar)
la disciplinele: Elemente de drept civil, Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele
Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi, Dreptul
familiei
▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică
▪ Membru în comisiile de susţinere a examenului de licenţă
▪ Îndrumător lucrări licenţă
▪ Membru în Consiliul Facultăţii
▪ Activităţi specifice în cadrul Comitetului de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre

didactice şi studenţi

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

03.12.2013 – 14.02.2016 Lector universitar doctor (titular)
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public şi Drept
Privat, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-danubius.ro

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice (curs sau/şi seminar)
la disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Teoria obligaţiilor, Drept civil. Contracte,
Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei;
▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică;
▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ;
▪ Membru în comisiile de susţinere a examenului de licenţă şi de disertaţie;
▪ Membru al Comisiei pentru evaluarea calităţii în cadrul Facultăţii de Drept;
▪ Îndrumător lucrări licenţă;
▪ Membru în Consiliul Facultăţii de Drept;
▪ Activităţi specifice în cadrul Comitetului de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre

didactice şi studenţi.

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

01.10.2015 – 14.02.2016 Cadru didactic asociat
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
Departamentul Ştiinţe Juridice, Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galaţi, România,
http://www.ugal.ro/
▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice (seminar) la

disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Contracte, Drept procesual civil

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior
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01.10.2012 – 06.10.2015 Redactor
Editura Universitară Danubius, Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi,
800654, România, www.univ-danubius.ro.

▪ Activităţi de editare a cursurilor şi articolelor revistelor universităţii;
▪ Înregistrarea documentelor editurii şi evidenţa materialelor publicate;
▪ Întocmirea contractelor editoriale cu autorii;
▪ Solicitare de ISSN, ISBN şi CIP de la Biblioteca Naţională a României şi remiterea numărului

de exemplare editate (cursuri, periodice), conform legislaţiei în vigoare.

01.10.2008 – 30.09.2012 Redactor-şef
Editura Universitară Danubius, Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi,
800654, România, www.univ-danubius.ro.

01.10.2014-07.10.2015 Expert pe termen lung / tutore în cadrul proiectului „Învestim în viitor!”
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-
danubius.ro
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenție: 2.1. Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă
Codul proiectului: POSDRU/161/2.1/G/139824
Beneficiar: Universitatea „Danubius” din Galaţi/ Universitatea ,,Tomis’’ din Constanţa
Resposabilităţi:

- realizează programa de practică în cadrul proiectului;
- iniţiază şi menţine relaţii cu membrii echipei de implementare;
- participă şa evaluarea studenţilor;
- stabileşte conţinutul ştiinţific şi a formatelor cadru etc.

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

01.10.2009 – 02.12.2013 Lector universitar doctorand
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public şi Drept
Privat, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-danubius.ro.

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice (curs sau/şi seminar)
la disciplinele: Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Drepturi reale,
Drept civil. Teoria obligaţiilor, Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei,
Drept internaţional privat;
▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică;
▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ;
▪ Membru în comisiile de susţinere a examenului de licenţă şi de disertaţie;
▪ Îndrumător lucrări licenţă;
▪ Din 2012 – membru în Consiliul Facultăţii de Drept;
▪ Activităţi specifice în cadrul Comitetului de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre

didactice şi studenţi.

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior

01.10.2008 – 30.09.2009 Asistent  universitar doctorand
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public şi Drept
Privat, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-danubius.ro.

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice de  seminar la
disciplinele: Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele;
▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică;
▪ Membru în comisiile de susţinere a examenului de licenţă şi de disertaţie.

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior
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▪ Urmărirea procesului de editare, colaborarea cu diverse departamente ale universităţii;
▪ Activităţi de editare a cursurilor şi articolelor revistelor universităţii;
▪ Înregistrarea documentelor editurii şi evidenţa materialelor publicate;
▪ Întocmirea contractelor editoriale cu autorii;
▪ Solicitare de ISSN; ISBN  şi CIP de la Biblioteca Naţională a României şi remiterea

numărului de exemplare editate (cursuri, periodice) conform legislaţiei în vigoare.
▪

01.10.2008 – 14.02.2016 Editor reviste de specialitate
Executive Editor al revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica, revistă inclusă în BDI;
Executive Editor al revistei Acta Universitatis Danubius. Administratio, revistă inclusă în BDI;
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Editura Universitară Danubius, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi,
800654, România, www.univ-danubius.ro

12.10.2006 – 30.09.2008 Bibliotecar
Biblioteca Universitară Danubius, Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi,
800654, România, www.univ-danubius.ro

01.09.2000 – 31.08.2002 Profesor Limba şi literatura română, Limba latină, Limba franceză
Şcoala Generală nr. 24, Galaţi, Str. Egalităţii, nr. 8, Galaţi, România

- Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice, efectuarea orelor de
curs, activităţi curriculare şi extracurriculare specifice orelor de dirigenţie, evaluarea elevilor
potrivit metodelor didactice etc.

01.09.1999 – 31.08.2000 Profesor Limba şi literatura română, Limba latină, Limba franceză
Şcoala “Petre Ţuţea”, Galaţi, Str. Lebedei, nr. 4, Galaţi, România
- Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice, efectuarea orelor de
curs, activităţi curriculare şi extracurriculare specifice orelor de dirigenţie, evaluarea elevilor
potrivit metodelor didactice etc.

01.09.1998 – 31.08.1999 Profesor Limba şi literatura română, Limba latină
Şcoala Generală nr. 24, Galaţi, Str. Egalităţii, nr. 8, Galaţi, România
- Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice, efectuarea orelor de
curs, evaluarea elevilor potrivit metodelor didactice etc.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01.10.2008 - septembrie 2013 Studii universitare de doctorat - Doctor în drept Nivelul 8 EQF

Academia de Poliţie “Alexandru  Ioan Cuza”, Bucureşti, Romania
Teza de doctorat a fost susţinută public pe 10 septembrie 2013, în domeniul Dreptului civil, cu
titlul: Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane.
Conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Barbu Vlad
Titlul de Doctor în drept a fost confirmat în baza Ordinului M.E.N. nr. 5581 din 03.12.2013.
Disciplinele studiate sunt în conformitate cu programul de studii doctorale.
Competenţe generale şi de specialitate: dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în
contexte diverse şi specifice; construcţie teoretică şi aplicare profesională; construcţii
discursive de tip academic pentru publicaţii de prestigiu în domeniu; asumarea
responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate.
Abilităţi cognitive: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare, imaginaţie
creativă şi combinativă, analiză critică şi interpretativă.

2006 - 2008 Master - specializarea Drept comunitar Nivelul 7 EQF

Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-
danubius.ro
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COMPETENΤE PERSONALE

Lucrarea de disertaţie a fost susţinută la disciplina Instituţii, surse şi proceduri ale dreptului
comunitar.
Discipline principale studiate: conform programului de studii (Spaţiul judiciar european, Drept
constituţional comparat,  Drept comunitar al afacerilor, Dreptul european al transporturilor,
Drept social comunitar, Dreptul european al mediului etc.).
Competenţe profesionale dobândite: aplicarea teoriei în situaţii noi specifice domeniului,
aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme, aptitudini în domeniul
cercetării interdisciplinare.

2002 - 2006 Licenţiat în Drept Nivelul 6 EQF

Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654,
România, www.univ-danubius.ro
Lucrarea de licenţă a fost susţinută la disciplina Drept roman.
Discipline principale studiate: conform programului de studii.
Competenţe profesionale dobândite: specifice ocupaţiilor juridice.

1994 - 1998 Licenţiat în Filologie Nivelul 6 EQF

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Str.
Domnească, nr. 47, 800008, Galaţi, România, http://www.ugal.ro/
Lucrarea de licenţă a fost susţinută la disciplina Folclor şi literatură română.
Discipline principale studiate: conform programului de studii

1990 - 1994 Diplomă de bacalaureat Nivelul 3 EQF

Şcoala Normală “Costache Negri”, Galaţi, România

17.10.2011-21.10.2011 Certificat de absolvire Manager Proiect
SC TTINI SMART IDEAS SRL, Bucureşti, sector 1 (România)
Competenţe profesionale dobândite: stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de
management integrat al proiectului, planificarea activităţilor proiectului, gestiunea utilizării
costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, managementul riscurilor, managementul
echipei de proiect etc.

15/10/2008 -16/10/2008 Certificat
Curs „E-learning 2.0 – the state of the art of distance learning”
Universitatea „Danubius” din Galaţi, cursuri susţinute de Prof.dr. Wolfgang Schumann, Director Agora
Wissen

1-15 octombrie 2007 Certificat de absolvire a Cursului de iniţiere profesională
pentru bibliotecari
Casa Corpului Didactic, Galaţi

2007 Atestat Mediator antidiscriminare
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Bucureşti (România)

2002 Curs operator PC
Utilizare programe Word, Excel, Power Point; utilizarea aplicaţiilor de comunicaţie în Internet.

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Franceza C2 C2 C2 C2 C2
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Engleză C1 C1 C1 C1 C1
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Octombrie 2016 Lect.univ.dr. Mirela Costache

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ Bune competenţe de comunicare orală şi scrisă dobândite din certificările profesionale
Competenţe

organizaţionale/manageriale
▪ Competenţe de a conduce echipe de lucru

Competenţe dobândite la
locul de muncă

▪ Responsabilitate, adaptabilitate, muncă în condiţii de stres

Competenţe informatice ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi Power-Point)
Permis de conducere ▪ Permis auto categoria B

Afilieri ▪ Membru Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, filiala Galaţi, din 2012
▪ Membru DAAAM International Organization, Viena din 2011
▪ Membru în Editorial Team al revistei International Law Research, Canada din 2016,

http://ccsenet.org/journal/index.php/ilr/about/editorialTeam
▪ Membru în Consiliul editorial al revistei Acta Universitatis Danubius.Juridica,
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
▪ Membru în Consiliul editorial al revistei Acta Universitatis Danubius.Administratio,

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio/pages/view/ebadministratio
▪ Membru în Editorial Board al revistei Journal of Danubian Studies and Research,

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/pages/view/ebresearch


