
                               CURRICULUM VITAE

Nume şi prenume: ANGELA NICOLAE

Data şi locul naşterii: 26.09.1955, Bucureşti, România

Domiciliu ... 

Cetăţenie şi naţionalitate: Română  

Educaţie:

1974-1978 Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti

1985 Cursuri  postuniversitare  –  Drept  penal, 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept

1993 Absolventă a cursurilor în materia drepturilor 
omului  organizate  la  Bucureşti  de  către 
Institutul Internaţional  al  Drepturilor  Omului 
„Rene Cassin” - Strasbourg

1995 Absolventă  a  cursurilor  de  limba  engleză 
juridică organizate la Bucureşti de Ambasada 
SUA în cadrul Programului USIA

2006 Absolventă  a  cursurilor  privind  cooperarea 
internaţională  în  domeniul  combaterii 
terorismului  şi  a  finanţării  terorismului 
organizate de Universitatea din New York – 
Centrul  de  Drept  şi  Securitate  (Florenţa  şi 
New York)

2005-2007 A participat la mai multe cursuri de pregătire 
în Franţa,  Spania,  Italia,  Germania  având ca 
teme  dreptul  comunitar,  spaţiul  juridic 
european,  criminalitatea  economico-
financiară,  lupta  împotriva  corupţiei  şi 
criminalităţii  organizate,  combaterea 
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terorismului – cooperare internaţională
Titluri şi activităţi ştiinţifice:

1990 Membru  în  Asociaţia  Magistraţilor  din 
România

1993-1997 A predat  cursuri de drept procesual  penal  la 
Institutul  de  Drept  şi  Relaţii  Internaţionale 
“Nicolae Titulescu”, Bucureşti 

1995 A câştigat un concurs internaţional cu lucrarea 
„Teoria  Probaţiunii”  cu  care  a  participat  la 
Haga  la  lucrările  „Primei  conferinţe  privind 
noile  tendinţe  în  materie  de  probe  şi 
investigaţie penală”

1997 – şi în prezent Membru şi punct de contact al României în 
„Asociaţia Internaţională a  Procurorilor”

1998 A fost numită de către Directorul Direcţiei 
de Control financiar – Comisia Europeană, 
Preşedinta  Asociaţiei  Juriştilor  Europeni 
pentru România

1999 A obţinut  titlul  de doctor  în  drept  procesual 
penal

2000 A  primit  Diploma  de  Excelenţă  „Vocaţia 
pentru  justiţie”  din  partea  Revistei  Balcani, 
(unde  a  publicat  mai  multe  articole  de 
specialitate):  „Operaţiunea  Senegal”,  „Filiera 
asiatica a închis Moraviţa”, „S-a întâmplat în 
Balcani”, „Traficul de persoane”

A publicat  cartea  „Procedura  de  urmărire  şi 
judecare  a  infracţiunilor  flagrante”  (Editura 
Lumina Lex)

Septembrie 2000 Numită  de  către  Academia  de  Drept 
European  din  Trier  –  Germania,  expert 
naţional  pentru  România  participând  la 
elaborarea unor lucrări şi rapoarte care au 
stat  la  baza elaborării  proiectului  codului 
penal  european  împreună  cu  experţii 
Uniunii Europene

2001-2002 A participat la o serie de acţiuni organizate de 
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„Nu există pace fără justiţie” în campania de 
înfiinţare  a  Curţii  Penale  Internaţionale  şi 
aplicarea Statutului de la Roma
- a organizat Conferinţa Procurorilor Generali 
din Europa la Bucureşti (2001)

August 2001 – şi în prezent Membru  în  reţeaua  judiciară  română  în 
materie penală.

Decembrie 2001 Coordonator  al  Centrului  de  Pregătire 
Continuă  a  Procurorilor  (rezultat  al 
Programului Tempus) unde au fost organizate 
o  serie  de  cursuri  de  pregătire  pentru 
procurorii  români  cu  temele:  dreptul  de 
proprietate intelectuală, fraudele prin cecuri şi 
cărţi  de  credit,  metode  şi  mijloace  de 
investigare a crimelor.

Aprilie 2002 şi în prezent Punct  de  contact  pentru  România  în 
Reţeaua  Judiciară  Europeană  şi  în 
Eurojust (noul  organism  european  al 
magistraţilor  care  coordonează  lupta 
împotriva  formelor  grave  de  criminalitate 
organizată şi terorism)
A  iniţiat  o  serie  de  programe  de  cooperare 
judiciară  internaţională  ca:  PHARE Tempus, 
Octopus, Leondardo da Vinci, Enfopol, Agis

2002 A primit Diploma Meritul Judiciar clasa a II-a

2003

2004

A  primit  diploma  de  onoare  privind 
cooperarea cu poliţia română şi Interpolul

A  publicat  în  Revista  de  Criminalistică 
nr.3/2004  articolul  „Despre  activitatea 
Eurojust  şi  cooperarea  acestui  organism  cu 
România prin punctul său de contact”.

2005 A fost selecţionată pentru Ghidul Mondial al 
Profesioniştilor (Ghid înfiinţat la Washington 
în 1928 ce cuprinde recunoaşterea rezultatelor 
deosebite  obţinute  la  nivel  internaţional) 
pentru activitatea de cooperare internaţională 
desfăşurată până la această dată
A  iniţiat  şi  participat  la  negocierile  cu 
Eurojust-ul  privind  Protocolul  de  cooperare 
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între România şi Eurojust. 

A iniţiat, participat la negocieri şi la semnarea 
Protocolului  de  cooperare  între  Ministerul 
Public  Român  şi  Procuratura  Generală  a 
Moldovei

A iniţiat, participat la negocieri şi la semnarea 
Protocolului  de  cooperare  între  Ministerul 
Public  Român  şi  Procuratura  Generală  a 
Republicii Ungaria.

2006

2007

Membru  în  Asociaţia  Procurorilor  din 
România 

A iniţiat, participat la negocieri şi la semnarea 
Protocolului  de  cooperare  între  Ministerul 
Public  Român  şi  Procuratura  Generală  a 
Republicii Cipru

A iniţiat, participat la negocieri şi la semnarea 
Protocolului  de  cooperare  între  Ministerul 
Public  Român  şi  Procuratura  Generală  a 
Republicii  Moldova  şi  Ucrainei,  precum  şi 
Acordul privind echipele comune de anchetă 
româno-franceze

A  participat  la  cursurile  de  pregătire 
organizate  împreună  cu  Biroul  TAIEX 
(Comisia  Europeană)  la  Bucureşti  (25-27 
iunie 2007) cu tema „Cooperarea judiciară în 
materie penală în România şi cu România”

A  participat  la  cursurile  de  perfecţionare  a 
cunoştinţelor  de  operare  pe  calculator 
(utilizare calculator, prelucrare informaţii)

Activitate profesională:

Octombrie 1978 - Martie 1990 Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sector 4 Bucureşti

1990-1994 Procuror  la  Secţia  judiciară  penală  a 
Parchetului  de  pe  lângă  Curtea  Supremă  de 
Justiţie a României
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1995 – 1998 Procuror  şef  al  Biroului  de  Presă  şi  Relaţii 
Internaţionale

1998 - 2000 Procuror şef al Serviciului de reprezentare şi 
cooperare internaţională 

2000 – februarie 2007 

februarie 2007 – februarie 2008

februarie 2008 – septembrie 
2008 

Septembrie  2008  –  septembrie 
2013

Procuror  şef  al  Secţiei  de  cooperare 
internaţională, integrare europeană, informare 
publică şi relaţii cu presa 

Procuror  şef  al  Serviciului  de  cooperare 
judiciară  internaţională,  relaţii  internaţionale 
şi programe

Procuror  în  cadrul  Serviciului  de  cooperare 
judiciară  internaţională,  relaţii  internaţionale 
şi programe

Procuror  şef  al  Biroului  de   relaţii 
internaţionale  şi  programe,  altele  decât 
programele PHARE, din cadrul Serviciului  de 
cooperare  judiciară  internaţională,  relaţii 
internaţionale şi programe

Limbi străine: Engleză  (diplomă  emisă  de  US  Information 
Service)
Franceză
Italiană
Spaniolă 

Cunoştinţe  de  operare  pe 
calculator

Windows XP Proffesional
Lex
ECRIS

Calificative Numai  calificativul  „Foarte  bine”   de  la 
începutul activităţii de procuror
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