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Curriculum Vitae 
Europass 

                                                                                                                                  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Goga Gina Livioara  
Adresa(e) Maramureş, nr. 5, Bl. CF3, Sc. 2, Ap. 39 

Galaţi (Galaţi)  
Mobil 0733180135  

Fax(uri)  

E-mail(uri) ginagoga@univ-danubius.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 06/08/1979 

Sex Femeiesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Învăţământ universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/10/2010 →  

Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor 

Activităţi si responsabilităţi principale -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” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 02/02/2010 →  

Funcţia sau postul ocupat Lector INPPA -conducător de atelier– Disciplina “Drept european” 

Activităţi si responsabilităţi principale Decizia nr. 2/16 februarie 2010 

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) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate pregătire continuă 
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Perioada 01/10/2009 →  

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar doctorand 

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

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi 
Bd. Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi (RO) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 01/10/2007 - 30/09/2008  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand 

Activităţi si responsabilităţi principale -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" 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Danubius” din Galaţi 
Bd. Galaţi, nr.3, 800654 Galaţi8 (RO) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 01/10/2005 - 30/09/2007  

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar doctorand 

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

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Danubius” din Galaţi 
Bd. Galaţi, 800654 Galaţi (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 01/02/2005 →  

Funcţia sau postul ocupat avocat 

Activităţi si responsabilităţi principale -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 ) 

Numele şi adresa angajatorului Baroul Galaţi 
Str.Brailei nr.155, Galaţi (Romănia) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate asistenţă juridică, reprezentare, consultanţă 
  

Perioada 01/10/2003 - 30/09/2005  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand 

Activităţi si responsabilităţi principale - Activităţi didactice de seminar şi lucrări practice la disciplina “Drept internaţional public” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Danubius" din Galaţi 
Bd. Galaţi, nr.3, 800654 Galaţi (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 11/2001 - 04/2002  

Funcţia sau postul ocupat Operator PC 

Activităţi si responsabilităţi principale Operator PC 
Asistenţă managerială 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ABC-SAB S.R.L. 
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Str. Gheorghe Doja, nr. 6, bl.3A, ap. 42, Galaţi (Romănia) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Plasare forţă de muncă în străinătate 
  

Perioada 01/03/1999 - 01/06/2001  

Funcţia sau postul ocupat Asistent cabinet de avocat 

Activităţi si responsabilităţi principale Asistenţă cabinet de avocat 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de Avocatură 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Avocatură 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 30 a lunii septembrie 2010 →  

Calificarea/diploma obţinută  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată "Coordonatele integrării administraţiei româneşti în 
spaţiul administrativ european" 
Calificativul "foarte bine" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada 27 a lunii iulie 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 04 a lunii decembrie 2009 - 05 a lunii decembrie 2009  

Calificarea/diploma obţinută 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  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

România 

  

Perioada 05 a lunii noiembrie 2009 - 08 a lunii noiembrie 2009  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire Manager de Proiect 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
 

  

Perioada 03 a lunii august 2009 - 11 a lunii august 2009  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de Proiectul european " Promote Yourself" 
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învăţământ/furnizorului de formare Ptuj (Slovenia) 
  

Perioada 03 a lunii aprilie 2009 - 04 a lunii aprilie 2009  

Calificarea/diploma obţinută 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 15 a lunii octombrie 2008 - 16 a lunii octombrie 2008  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire e - learning 

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) 

  

Perioada 01 a lunii octombrie 2003 - Iunie 2004  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire curs post-universitar 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Post-universitar de profesionalizare psihopedagogică şi metodică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea De Jos” Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Str. Domnească, nr. 47, 800008 Galaţi (Romănia) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 01 a lunii octombrie 2003 - Septembrie 2005  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Masterat 

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) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 01 a lunii octombrie 2003 →  

Calificarea/diploma obţinută Doctorand în drept 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Drept administrativ, Coordonator Prof.univ.dr. Ioan Alexandru 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept  “Nicolae Titulescu” 
str. A. I. Cuza nr.13, 200585 Craiova (RO) 

  

Perioada 01 a lunii octombrie 1998 - 30 a lunii iunie 2002  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Facultatea de Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

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

  

Perioada 01/09/1993 - 06/1997  
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Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat, Atestat analist programator ajutor 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Liceu teoretic - Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

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

  

Perioada 10/2006 - 11/2006  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Mediere antidiscriminare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

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

  

Perioada 05/2008 →  

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) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză  B2 
Utilizator 

independent  
C1 

Utilizator 
experimentat  

B1 
Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 
independent  

C1 
Utilizator 

experimentat  

franceză  A2 
Utilizator 

elementar  
B1 

Utilizator 
independent  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 
elementar  

A1 
Utilizator 

elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale 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 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilităţi organizatorice şi manageriale dobândite în cadrul exercitării profesiilor 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Permis de conducere – Categoria B 

Decembrie 2006 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Atestat Operator PC- Ajutor analist programator 

Utilizare PC – Office XP. Word, Excel, PowerPoint, internet etc. 
  

  

Permis de conducere B  
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Informaţii suplimentare 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 

Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din Chişinău, Republica Moldova, 2006 

Secretar de catedră, Faculatea de Drept, 2006 
Membru al Baroului de Avocaţi Galaţi, 2005. 

 


