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COJOCARU DOINA TEODORA 
 
Strada Dacia nr 31, localitatea Ovidiu, judetul 
Constanta 
 
0730/812312              
 
- 
 
dteo_09@yahoo.com; 
 
 
Română 
 
17.04.1977 
 
2001 – prezent: consilier juridic în cadrul 
Companiei Naţionale ,,Administraţia Porturilor 
Maritime” S.A. Constanţa. 
 
2001–2005 Consilier juridic în cadrul Serviciului 

Juridic şi Contencios, desfăşurând activităţi de: 
- intocmire a proiectelor de acte 

normative; 
- consiliere a conducerii şi 

compartimentelor companiei cu privire 
la legalitatea actelor încheiate; 

- intocmire, negociere si avizare a 
contractelor companiei; 

- intocmire a actelor procesuale şi 
procedurale (de la proceduri prealabile 
pana la punerea in executare a 
sentintelor judecatoresti) şi reprezentarea 
intereselor companiei în faţa instanţelor 
de judecată, în toate stadiile de judecată; 

     
- utilizarea instrumentelor legale pentru 

recuperare a creanţelor companiei, pe 
cale amiabilă sau pe calea judecăţii – prin 
procedura de drept comun şi prin legi 
speciale (inclusiv procedura insolvenţei, 
legea 10/2001); 

 



 
- participare în cadrul Comisiilor de 

licitaţie, constituite în cadrul companiei; 
- participare în cadrul Consiliilor de 

Conducere a Sucursalor companiei 
- participare ca membru în cadrul 

Comisiilor întrunite pentru cercetarea 
disciplinara a angajatilor in situatia 
savarsirii de abateri disciplinare; 

- avizare pentru legalitate a 
documentatiilor de achizitii prin toate 
procedurile stabilite de legislatia 
achizitiilor; 

- participare ca membru in cadrul 
comisiilor de achizitii; 

 
2005 – 2009 Consilier Juridic în cadrul Biroului 

Strategie şi Integrare Europeană (transformat 
ulterior în biroul Relaţii Internaţionale şi 

Politici Comunitare) desfăşurând activităţi de:  
- reprezentare a intereselor companiei în 

cadrul asociaţiilor internaţionale unde 
aceasta este membra, identificare a 
avantajelor ce decurg din acestea, 
colaborarea cu membrii asociatiilor,  
urmarind transferul de experienta si 
aplicarea acestuia in porturile maritime 
romanesti, 

- promovarea porturilor maritime 
romanesti, cunoasterea mediului 
competitiv, a evolutiei mondiale in 
domeniul porturilor maritime,  

- consiliere juridica privind legislaţia 
europeană şi iniţiativele legislative ale 
U.E. aferente domeniului de activitate al 
companiei. 

- propunere, negociere şi elaborare a 
Acordurilor de colaborare între Portul 
Constanţa şi alte porturi internaţionale in 
domenii de interes pentru porturile 
maritime romanesti; 

- asigurare a armonizării activităţii 
portuare cu reglementările comunitare. 

 
 

- Coordonarea Comisiei de elaboare a 



Notei de Fundamentare si a proiectului 
de act normativ pentru transpunerea 
Directivei 65_2005 privind întărirea 
securităţii portuare; 

- coordonare a Grupului de Lucru pentru 
elaborarea Notei de Fundamentare si 
unui proiect de act normativ privind 
înfiinţarea unei unice Autoritati Portuare;  

- Supraveghere a relaţiilor companiei cu 
presa si gestionarea comunicarii in baza 
legii 544/2001 privind accesul la 
informatiile de interes public; 

 
 2009 –2014: am revenit în cadrul Serviciului 

Juridic şi Contencios, Biroul Consulanţă, unde 
am reluat activitatile desfasurate in anii 
precedenti, la care s-au adaugat: 

-  suport legal pentru toate compartimentele 
specializate ale companiei; 
- formulare opinii juridice pentru 
conducerea companiei; 
- participare şi consultanţă juridică  în cadrul 
comisiilor de licitaţii închiriere bunuri 
proprii ale companiei; 
- participare şi consultanta juridică în cadrul 
comisiilor de licitaţii pentru închirierea 
terenului portuar- domeniu public al 
statului; 
 
martie 2018 - martie 2019 consilier juridic in 
cadrul Departamentului Resurse Umane 
Administrativ: 
- consiliere legala pe probleme specifice: 

incheiere contract individual de munca, 
concediere, negociere contract colectiv de 
munca; 

- membru al comisiilor de selectie si 
recrutare personal; 

- membru al comisiilor de cercetare 
disciplinara; 

- membru al Comisiei de implementare a 
GDPR la nivelul companiei; 

- membru (din partea angajatorului) al 
Comisiei paritare compusa din 
reprezentanti ai angajatorului si cei ai 
sindicatelor constituite la nivelul CN 



APM SA Constanta;  
- elaborare Regulament Organizare si 

Functionare, Regulament Intern; 
 
Martie 2019 – prezent: reluarea activitatii in 
cadrul Serviciului Juridic si Contencios, cu 
activitate principala de: 
  

- consiliere legala in domeniul achizitiilor 
sectoriale; 

- avizarea pentru legalitate a 
documentatiilor de achizitie anterior 
publicarii pe SEAP; 

- Membru in comisiile de licitatii, 
constituite la nivelul companiei 

- Avizare legala contracte de achizitie 
servicii, lucrari, furnizare produse  

- Consilierea conducerii companiei si 
formularea de puncte de vedere juridice 
asupra oricaror probleme ivite in 
derularea activitatii companiei; 
 

  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 – reprezentarea companiei şi participarea 
în cadrul Grupului de Lucru constituit pentru 
proiectul ,,Îmbunătăţirea utilizării 
infrastructurii publice portuare în România” 
derulat de compania olandeză de consultanţă în 
domeniul afacerilor maritime şi portuare 
(aprilie –Constanţa, iulie- Rotterdam, 
septembrie – Bucureşti, Ministerul 
Transporturilor) 

2008 – aprilie: colaborarea cu Institutul pentru 
Transport şi Management Maritim din Antwerp 
la realizarea studiului ,,Atribuirea terminalelor 
Maritime în porturile europene”. 

2008 – mai: participarea în cadrul Adunării 
Generale ESPO, Hamburg, Germania, 
(Organizaţia Porturilor Maritime Europene) în 
calitate de reprezentant al CN APM SA 
Constanţa şi participarea la Conferinţa Anuală 
ESPO pe tema ,,Guvernarea Porturilor celui de-
al 21-lea secol” (Hamburg, Germania) 

2007 – noiembrie: participarea în cadrul 
Adunării Generale a ESPO – Bruxelles, Belgia, 



(Organizaţia Porturilor Maritime Europene) în 
calitate de reprezentant al CN APM SA 
Constanţa; 

2007 – obţinerea calităţii de membru al 
Grupului de Consilieri Juridici din cadrul ESPO 
(Organizaţia Porturilor Maritime Europene);  
participarea la întâlnirea grupului consilierilor 
juridici ai ESPO în noiembrie 2007 la 
Amsterdam, Olanda – dezbateri privind 
concesiunile/ subconcesiunile/ închirierile de 
domeniu public în porturi şi bunuri private, 
asigurarea serviciilor portuare, respectarea 
legislaţiie privind protecţia mediului 
încoonjurător în porturile UE; 

2007 – participarea la Seminarul international 
avand ca tema ,,Reabilitarea imaginii publice a 
porturilor”- organizat de Universitatea 
Maritimă din Antwerp, Institutul pentru 
Transport şi Management Maritim din 
Antwerp, Institutul European pentru Legislaţie 
Maritimă; 

2007 - Participarea la seminarul ,,Fonduri 
Structurale în România – O provocare în ultimii 
7 ani”; 

2006 – Participare la cel de-al 31 –lea Congres al 
Asociaţiei Internaţionale pentru Navigaţie, 
(Portugalia, Estoril); 

2006 – Participare Seminar TAIEX privind 
Promovarea Short Sea Shipping (Transportul 
Maritim pe Distanţe Scurte) în România. 
2005 – Participare la Seminarul ,,Arbitrajul 
Comercial în perspectiva integrării în Uniunea 
Europeană”, organizat de Camera de Comerţ, 
Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. 
2005 – Participare Seminar ,,Mediul de Afaceri 
în lumina Aderării la Uniunea Europeană”, 
Constanţa – organizat de Consiliul Judeţean 
Constanţa. 
2005 – dobandirea calitatii de membru asociat – 
Liga Consilierilor Juridici din Judeţul 
Constanţa. 
2004 Curs Perfecţionare Profesională ,,Drept 
Comercial – Modalităţi de recuperare a 
debitului prin procedura de drept comun şi prin 



legi speciale”, Buşteni, organizat de Expert 
Audit/ Certificat Absolvire. 
2004 Curs Perfecţionare Profesională ,,Drept 
Procesual Civil” organizat de O.K. Service, 
Sinaia / Certificat absolvire. 
2004-2006 Masterat Legislaţie Maritimă, 
Universitatea Maritimă Constanţa./ Diploma 
absolvire. 
1996-2001 Facultatea de Drept, Universitatea 
„Româno-Americană” Bucureşti./ Diplomă 
absolvire/ Medie Absolvire 9,25. 
1992-1996 Liceul Teoretic „George Călinescu” 
Constanţa, secţia ,,Limba Engleză Intensiv”/ 
Diplomă Bacalaureat/ Atestat de Traducător 
Limba Engleză  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 
 

Profesionalism, responsabilitate, seriozitate, 
dorinta de continua perfectionare, ambiţie, 
perseverenţă, meticulozitate, capacitate de 
asimilare, capacitate de analiză şi sinteza, 
integritate, eficienţă, performanţă, etica 
profesională, confidenţialitate. 

  

Limba maternă 
 

Româna 

Limbi străine cunoscute Engleză –Avansat 

  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 
 

Am reuşit să stabilesc în cadrul colectivelor in 
care mi-am desfăşurat activitatea o atmosferă de 
lucru bazată pe încredere, profesionalism şi 
respect reciproc.  

  
Aptitudini şi competenţe 
tehnice 
 

Dexteritate în utilizarea computerului, 
dobândită o dată cu experienţa acumulată. 
Utilizare Excel, Word, Power Point 

  

Permis de conducere Categoria B. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


