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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 

 
  

Data nasterii  24 septembrie 1964 

Distincţii primite  2001       Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pe anul 2001, pentru lucrarea 

„Codul de procedură civilă comentat şi adnotat'', Editura All Beck, Bucureşti, 2001; 

2012         Premiul ,,Paul C. Vlachide” al Uniunii Juriștilor din România, pentru lucrarea 

,,Comentariile Codului civil – Garanțiile personale. Privilegiile și garanțiile reale”, Editura 

Hamangiu, București, 2012, în colaborare, prim autor. 

   

Aria ocupaţională  Conducere doctorat – domeniul Drept, specializarea Drept civil 

 

Profesor universitar doctor - drept civil: partea generală, persoanele, drepturile reale, 

obligaţiile 

- drept procesual civil 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA 

 

 

• Perioada   2012 – prezent 

• Functia sau postul ocupat   Membru în Consiliul general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare (CNATDCU) 

 

• Perioada  

  

2012 – prezent 

• Functia sau postul ocupat   Președinte al Comisiei de științe juridice a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) 
 

• Perioada   2001 – prezent 

• Functia sau postul ocupat  Profesor universitar 

   
 

  

2011 – prezent 

Membru în Comisia de științe juridice a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

și Certificatelor Universitare (CNATDCU) 

• Perioada 

• Functia sau postul ocupat 

 

 

• Perioada  

 2012 – prezent 

Rector al Universității ,,Nicolae Titulescu” din București 

 

2001 – prezent 

• Functia sau postul ocupat   Profesor universitar 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Predarea disciplinei Drept civil, Drept procesual civil 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU”, FACULTATEA DE DREPT 
 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

• Perioada   2004 - prezent 

• Functia sau postul ocupat   Profesor universitar 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Predarea disciplinei Drept civil, Drept procesual civil 

INFORMATII  PERSONALE 
 

Nume/ prenume  GABRIEL BOROI 

Adresa  Bucuresti 

E-mail  gboroi@gmail.com 
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• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA „BUCURESTI”, FACULTATEA DE DREPT 
 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati didactice 

• Perioada   2004 - prezent  

• Functia sau postul ocupat   Conducator de doctorat – specializarea  drept civil 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate de coordonare, cercetare, documentare 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU”, FACULTATEA DE DREPT 
 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Activitate didactica 

• Perioada   1988 - 1990  

• Functia sau postul ocupat   Avocat stagiar – Colegiul de avocaţi Ialomiţa 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Asistenţă şi consultanţă  juridică 

• Perioada   1995 - 2011  

• Functia sau postul ocupat   Secretar stiintific al Senatului „Institutului de Drept şi Relaţii Internaţionale Nicolae Titulescu”, 

care, din anul 2002, prin lege de acreditare, a devenit „Universitatea Nicolae Titulescu” 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate de cercetare 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU”, FACULTATEA DE DREPT 
 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

 

• Perioada   2001 – prezent  

 

• Functia sau postul ocupat   Formator și șef al Catedrei de Drept procesual civil şi al Catedrei de Drept civil la Institutul 

Naţional al Magistraturii 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate didactică și managerială 

• Numele si adresa angajatorului  INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

• Perioada   Ianuarie 2002 – decembrie 2005 

• Functia sau postul ocupat   Redactor şef al revistei „Curierul judiciar”. 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activităţi de cercetare, documentare ştiinţifică 

• Numele si adresa angajatorului  Curierul Judiciar 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Activitate de cercetare 

 

 

• Perioada   1997 – 2001 

1997 - 2004 

• Functia sau postul ocupat   Conferenţiar universitar 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activităţi didactice 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU”, FACULTATEA DE DREPT 
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 
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• Perioada  

  

1993 – 1997 

1995 - 1997 

• Functia sau postul ocupat   Lector universitar  

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate didactică 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU”, FACULTATEA DE DREPT 
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

• Perioada   1990 – 1995 

• Functia sau postul ocupat   Asistent universitar  

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate didactică 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Activitate didactică 

• Perioada   1988 – 1990 

• Functia sau postul ocupat   Colaborator extern 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate didactică 

• Numele si adresa angajatorului  UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT 

• tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

 
 

Educaţie şi formare 

 
Perioada 

 

 

1995 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Doctor în drept  

Domenii principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Drept procesual civil 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI,  FACULTATEA DE DREPT  

  
Perioada 1991- 1992 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Stagiu de pregătire individuală la Universitatea „Sophia Antipolis” din Nisa, Franţa; 

 
Domenii principale 

studiate / competenţe 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Sophia Antipolis” 

  
Perioada 1988 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de licenţă 



Pagina 4 - Curriculum vitae 

[Gabriel Boroi] 

 12.06.2013 

  

 

Domenii principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Drept 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT 

  
 

   

 

LIMBA MATERNA  Română 

 

Franceza, Engleza 
Autoevaluare  

  

• Nivel european (*) 

 
 

 

 
 

Intelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare 
la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisa 

C

2 

France

za 
C2 Franceza C2 Franceza C2 Franceza C2 

 

Francez

a 

C2  Franceza 

  (* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI STRAINE) 

   

 

 
 
Activitate publicistică 

 
I. Cursuri universitare, tratate, monografii 

 

1. Drept procesual civil – note de curs, Editura Romfel, Bucureşti, 1993, vol. I, 254 pagini; 

 2. Drept procesual civil – note de curs, Editura Romfel, Bucureşti, 1993, vol. II, 287 pagini; 

3. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura All, Bucureşti, 1994, 939 pagini, în colaborare, prim autor; 

4. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura All, Bucureşti, 1995, 942 pagini, în 

colaborare, prim autor; 

5. Dreptul concurenţei (note de curs), Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu”, Bucureşti, 1996, 182 

pagini; 

 6. Drept civil. Teoria generală, Editura All, Bucureşti, 1997, 319 pagini;  

 7. Drept civil. Partea generală, Editura All, Bucureşti, 1998, 310 pagini; 

 8. Drept civil. Partea generală, ediţia a II-a, Editura All, Bucureşti, 1999, 303 pagini; 

 9. Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene, Editura Global Print, Bucureşti, 1998, 375 pagini, în 

colaborare; 

 10. Codul de procedură civilă (legislaţie procesual-civilă adnotată), Editura All Beck, Bucureşti, 2000, 479 pagini, în colaborare, 

prim autor;  

11. Drept civil. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, 136 pagini; 

 12. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, 592 pagini; 

 13. Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, 413 pagini; 

 14. Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a II-a, Editura All Beck, 409 pagini, 2002; 

 15. Drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Teste grilă, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, 512 pagini, în 

colaborare, prim autor; 

 16. Drept procesual civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Teste grilă, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, 354 pagini, în 

colaborare; 

17. Drept civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 676 pagini, în colaborare, prim autor; 

 18. Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 571 pagini, în colaborare; 

 19. Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 621 pagini, în colaborare; 

20. Codul de procedură civilă adnotat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 938 pagini, în colaborare, prim autor; 

LIMBI STRAINE CONOSCUTE 
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21. Drept civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006, 600 pagini, în colaborare, prim 

autor; 

22. Codul de procedură civilă adnotat, ediţia a 2 a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 1071 pagini, în colaborare, prim autor; 

23. Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, 2008, 578 pagini; 

24. Drept civil. Partea generală. Explicaţii teoretice, speţe şi grile, Editura Hamangiu, 2008, 281 pagini, în colaborare, pr im 

autor; 

25. Drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenţă. Teste grilă, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 754 

pagini, în colaborare, prim autor; 

26. Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 595 pagini, în colaborare; 

27. Drept procesual civil. Teste grile şi speţe pentru examene, Editura Hamangiu, 2009, în colaborare, prim autor; 

28. Drept civil. Obligaţiile. Curs universitar. Aplicaţii, Editura Hamangiu, 2009, în colaborare, prim autor; 

29. Drept civil. Drepturile reale principale. Note de curs. Jurisprudenţă relevantă. Speţe. Teste grilă, Editura Hamangiu, 2010, 

194 pagini, în colaborare, prim autor; 

30. Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, 2010, 466 pagini; 

31. Drept civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia a V-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, 654 de pagini, în colaborare, prim 

autor.  

32. Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediţia a V-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011, 640 pagini, în colaborare; 

33. Codul de procedură civilă adnotat, ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită conform Legii nr. 202/2010, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2011, 992 de pagini, în colaborare, prim autor; 

34. Drept civil. Drepturile reale principale. Note de curs. Jurisprudenţă relevantă. Speţe. Teste grilă, Ediţia a 2-a, Editura 

Hamangiu, 2011, 216 pagini, în colaborare, prim autor; 

35. Drept procesual civil. Teste grile şi speţe pentru examene, ediţia a 3-a revăzută conform legii nr. 71/2011, Editura 

Hamangiu, 2011, 208 pagini, în colaborare, prim autor; 

36. Curs de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, 2011, 400 de pagini, în colaborare, prim autor; 

37. Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012, 696 de pagini, în colaborare, prim autor; 

38. Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, 2012, 448 de pagini, în 

colaborare, prim autor; 

39. Comentariile Codului civil - Garanţiile personale. Privilegiile şi garanţiile reale, Editura Hamangiu, 2012, 528 de pagini, în 

colaborare, prim autor; 

40. Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, 2013, 352 de pagini, în colaborare, prim autor;  

41. Noul Cod de procedură civilă - comentariu pe articole, coordonator, Editura Hamangiu, 2013, 1856 de pagini;  

 
II. Articole, studii, jurisprudenţă comentată: 

 

1. Notă la dec. nr. 966/1986, pronunţată de Secţia civilă a Tribunalului Suprem, în “Revista economică – supliment” nr. 

17/1987, p. 14-15; 

2. Regresul întreprinderii comitente faţă de prepuşi, în “Revista economică – supliment” nr. 21/1987, p. 14 şi urm.; 

3. Cine poate fi parte responsabilă civilmente? , în “Revista economică – supliment” nr. 33/1987, p. 13-15; 

4. Notă la sent. civ. nr. 260/E/1986, pronunţată de Tribunalului judeţean Suceava, în “Revista economică – supliment” nr. 

45/1987, p. 8-10; 

5. Notă la dec. nr. 172/E/1987, pronunţată de Secţia civilă a Tribunalului Suprem, în “Revista economică – supliment” nr. 

2/1988, p. 12 şi urm.; 

6. Funcţiile contractului economic, în “Revista economică – supliment” nr. 18/1989, p. 1-3, în colaborare; 

7. Încheierea contractului economic prin acordul deplin al părţilor, în “Revista economică – supliment” nr. 25/1989, p. 9-13, în 

colaborare; 

8. Corelaţia dintre prevederile art. 939 Cod civil şi Decretul-lege nr. 319/1944, în “Revista română de drept” nr. 9-12/1989, p. 

26-32, în colaborare; 

9. Probleme privind excepţiile procesuale, în revista “Dreptul” nr. 9-12/1990, p. 147-155, în colaborare; 

10. Nota II (critică) la dec. nr. 296 din 11 februarie 1993, pronunţată de Secţia civilă a Curţii Supreme de Justiţie, în revista 

“Dreptul” nr. 4/1994, p. 76-81; 

11. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti în privinţa soluţionării pricinilor civile, în “Analele Universităţii din 

Bucureşti”, secţia drept, 1994, p. 39-65;  

12. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti şi competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională în materie civilă, în 

“Revista Institutului de Drept şi Relaţii Internaţionale Nicolae Titulescu” nr. 1/1995, p. 21-42, în colaborare, prim autor; 

13. La valeur du temoignage en droit civil, raport naţional pentru cel de al XIV-lea Congres Internaţional de Drept Comparat, 

publicat ulterior în volumul “La valeur du temoignage en droit civil / The probative value of testimony in private law”, Kluwer Law 

International, 1995, p. 203-216, în colaborare; 

14. Les actions en justice des associations pour la protection des consommateurs en Roumanie, 1996, 16 pagini, consultaţie 

scrisă acordată Institutului Naţional pentru Consum din Franţa, publicată ulterior în revista editată de acesta; 

15. Les attributs de la personne physique, în “Analele Universităţii din Bucureşti”, secţia drept, 1996, p. 81-88; 

16. Unele consideraţii referitoare la competenţa teritorială în procesul civil, II, în revista “Dreptul” nr. 5/1997, p. 49-52, în 
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colaborare; 

17. Modificarea numelui de familie al copilului ca efect al admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii, în Revista ştiinţifică a 

Facultăţii de Drept din cadrul CIIT Ploieşti, vol. 2, nr. 3, 1997-1998, p. 8-10; 

18. Modificarea numelui de familie, în lucrarea “Lex et scientia” nr. 4, 1998, editată de Institutul de Drept şi Relaţii 

Internaţionale “Nicolae Titulescu”, p. 132-146; 

19. Consideraţii privind dreptul de proprietate publică, în lucrarea “Lex et scientia” nr. 7, vol. I, 2000, editată de Universitatea 

“Nicolae Titulescu”, p. 38-43; 

20. Garanţia reală mobiliară reglementată de Titlul VI al Legii nr. 99/1999, în revista “Juridica” nr. 4/2000, p. 129-136, în 

colaborare, prim autor; 

21. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, partea I, în revista 

“Dreptul” nr. 1/2001, p. 3-22, în colaborare; 

22. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, partea a II-a, în 

revista “Dreptul” nr. 2/2001, p. 3-41, în colaborare; 

23. Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, partea a III-a, în 

revista “Dreptul” nr. 4/2001, p. 3-37, în colaborare; 

24. Consideraţii referitoare la acţiunea în concurenţă neloială, în revista “Juridica” nr. 4/2001, p. 145-152, în colaborare, prim 

autor; 

25. Notă (critică) la dec. nr. VIII din 21 decembrie 2000, pronunţată de Secţiile Unite ale Curţii Supreme de Justiţie, în revista 

“Dreptul” nr. 5/2001, p. 220-227, în colaborare; 

26. Examen teoretic al practicii judiciare în materia ordonanţei preşedinţiale, în lucrarea “Studii juridice şi economice” editată 

de Universitatea “Nicolae Titulescu”, 2001, p. 243-261; 

27. Notă la dec. nr. 3214/2001, pronunţată de Secţia de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie, în revista 

“Curierul judiciar” nr. 2/2002, p. 78-79; 

28. Note la dec. nr. 591/R/2001 şi dec. nr. 1688/2001, pronunţate de Secţia civilă a Curţii de apel Timişoara şi ale dec. nr. 

29/A/2001 şi dec. nr. 19/A/2001, pronunţate de Secţia civilă a Curţii de apel Târgu-Mureş, în revista “Curierul judiciar” nr. 4/2002, p. 50-

53 şi p. 54-58; 

29. Consideraţii referitoare la procedura somaţiei de plată, în revista “Curierul judiciar” nr. 4/2002, p. 1-10, în colaborare, prim 

autor; 

30. Legea garanţiilor mobiliare nr. 99/1999 din perspectiva practicii instanţelor din Bucureşti, 8 pagini, comunicare la Seminarul 

internaţional cu tema “Legea garanţiilor mobiliare”, organizat la Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 2002; 

31. Consideraţii referitoare la măsurile asiguratorii reglementate de Codul de procedură civilă, în “Analele Universităţii Nicolae 

Titulescu Bucureşti”, 2002, p. 268-276; 

32. Note la dec. nr. 985/R/2001, pronunţată de Secţia civilă a Curţii de apel Târgu-Mureş şi dec. nr. 148/R/2002, pronunţată de 

Secţia civilă a Curţii de apel Oradea, în revista “Curierul judiciar” nr. 5/2002, p. 70-75; 

33. Notă la dec. nr. 2513/2001, pronunţată de Secţia civilă a Curţii de apel Timişoara, în revista “Curierul judiciar” nr. 6/2002, p. 

85-86; 

34. Notă (critică) la sent. civ. nr. 2800/2001, pronunţată de Secţia comercială a Tribunalului Bucureşti, în revista “Curieru l 

judiciar” nr. 6/2002, p. 91-92; 

35. Consideraţii referitoare la regimul juridic al construcţiei edificate pe terenul altuia, în “Analele Universităţii din Bucureşti”, 

secţia drept, 2002, partea a II-a; 

36. Notă (critică) la dec. nr. 2800/2001, pronunţată de Secţia a III-a civilă a Tribunalului Bucureşti, în revista “Curierul judiciar” 

nr. 7/2002, p. 45-47, în colaborare, prim autor; 

37. Incidente care împiedică, sting ori amână executarea silită în procesul civil, în revista “Curierul Judiciar” nr. 4/2003, p. 111-

133; 

38. Concurenţa neloială prin crearea riscului de confuzie, în revista “Curierul Judiciar” nr. 10/2003, p. 91-99, în colaborare, 

prim autor; 

39. Novation, way of modifying the liabilities – theoretical and practical aspects, în CKS Ebookul Conferinței ,,Challenges of the 

Knowledge Society”, Ediția a 6-a, Editura Pro Universitaria, București, 2012, p. 529 – 534, în colaborare, prim autor; 

40. A theoretical analysis of the subrogation as per the amendments by the Civil Code of 2009, în CKS Ebookul Conferinței 

,,Challenges of the Knowledge Society”, Ediția a 7-a, Editura Pro Universitaria, București, 2013, p. 190 - 194, în colaborare, prim autor; 

41. The prohibition of discrimination of Art. 14 of the European Convention on Human Rights in matters of inheritance and 

afilliation regarding the provisions of the New Civil Code, în CKS Ebookul Conferinței ,,Challenges of the Knowledge Society”, Ediția a 6-

a, Editura Pro Universitaria, București, 2013, p. 153 - 158. 

 
 III. Contracte de cercetare (substanţiale): 

 

 1. Contract no. 19 / June 11, 2007 for Consulting services for reforming the Civil Procedure Code of Romania, Book II 

(finanţare a Băncii Mondiale). 
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Informaţii personale  
Nume / Prenume  LORINCZ  ANCA-LELIA 
Adresa  Com. Grădiştea, jud. Ilfov 
Telefon 021 317 55 23 / 17145 - serviciu Mobil:  
Fax  
E-mail lelia.lorincz@gmail.com 

anca.lorincz@academiadepolitie.ro  

Cetăţenia    română 

Data naşterii     21.05.1968, Bucureşti 

Sex    feminin  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Post cu specialitate juridică 

 

Experienţa profesională 
 
Perioada 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
07 iulie 2020 până în prezent 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Departamentul Studii Doctorale 
 
Împuternicit Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat; profesor 
universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul de studii 
universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programul de studii universitare de 
master); conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Drept a I.O.S.U.D. Academia de 
Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Departamentului Studii Doctorale (coordonarea activității 
conducătorilor de doctorat şi a studenţilor-doctoranzi; prezidarea şedinţelor Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat; coordonarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; coordonarea 
manifestărilor ştiinţifice ale Școlilor doctorale; promovarea relațiilor IOSUD Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” cu alte instituții) 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Instituții de drept procesual penal, programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate, doctorat 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- prelegeri și seminare la programul de master „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de 
drept procesual penal şi Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – aspecte de 
drept penal internaţional;  
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
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Perioada 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioada 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare teze de doctorat, lucrări de disertaţie și proiecte de cercetare master. 
 
27 mai – 06 iulie 2020 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Departamentul de Drept penal 
 
 
profesor universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul 
de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programul de studii 
universitare de master); conducător de doctorat, membru al Şcolii Doctorale Drept a 
I.O.S.U.D. Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”  
 
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul  de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la programul de master „Ştiinţe penale” – disciplina Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  
- evaluare (examene de promovare disciplină, examene de licenţă, referate cercetare 
științifică doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master și teze de doctorat 
- coordonarea activității de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi (activități curente de 
îndrumare) 
 
 

februarie 2019 – 26 mai 2020 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Departamentul Studii Doctorale 
 
Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat; profesor universitar, 
conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Drept, titular de disciplină la disciplina 
Drept procesual penal (la programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline 
înrudite (la programe de studii universitare de master);  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Departamentului Studii Doctorale (coordonarea activității 
conducătorilor de doctorat şi a studenţilor-doctoranzi; prezidarea şedinţelor Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat; coordonarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; coordonarea 
manifestărilor ştiinţifice ale Școlilor doctorale; promovarea relațiilor IOSUD Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” cu alte instituții) 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Instituții de drept procesual penal, programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate, doctorat 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
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Perioada 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioada 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 

disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală  
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master, lucrări de disertaţie și teze de doctorat 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 
 
ianuarie 2018 – februarie 2019 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Departamentul Studii Doctorale 
 
Împuternicit Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat; profesor 
universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul de studii 
universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii universitare de 
master); conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale Drept  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Departamentului Studii Doctorale (coordonarea activității 
conducătorilor de doctorat şi a studenţilor-doctoranzi; prezidarea şedinţelor Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat; coordonarea admiterii la programul de studii 
universitare de doctorat din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; coordonarea 
manifestărilor ştiinţifice ale Școlilor doctorale; promovarea relațiilor IOSUD Academia de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” cu alte instituții) 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Instituții de drept procesual penal, programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate, doctorat 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală  

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților-doctoranzi 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master, lucrări de disertaţie și teze de doctorat 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 
 
noiembrie 2017 – ianuarie 2018 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Departamentul Studii Doctorale, Școala Doctorală Drept 
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de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioada 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Împuternicit Director Școala Doctorală Drept; profesor universitar, titular de disciplină la 
disciplina Drept procesual penal (la programul de studii universitare de licenţă) şi la alte 
discipline înrudite (la programe de studii universitare de master); conducător de doctorat în 
cadrul Şcolii Doctorale Drept  
 
Activităţi manageriale: 
 - conducerea activității Școlii Doctorale Drept 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Instituții de drept procesual penal, programul de 
pregătire bazat pe studii universitare avansate, doctorat 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală  

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de licenţă; 
- coordonarea activității de pregătire și de cercetare știiințifică a studenților doctoranzi 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program 
- evaluare (teste periodice, examene de promovare disciplină, examene de licenţă, 
examene de admitere master și doctorat); 
- îndrumare proiecte de cercetare master, lucrări de disertaţie și teze de doctorat 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 
 
octombrie 2015 – noiembrie 2017 
 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 
 
Învăţământ - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Departamentul de Drept penal 
 
 
profesor universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul 
de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii 
universitare de master); membru al Şcolii Doctorale Drept a I.O.S.U.D. Academia de 
Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” (din februarie 2017) 
 
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul  de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” – disciplina Cooperarea 
judiciară în materie penală; 

- „Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale” – 
disciplina Cercetarea ştiinţifică în domeniul cooperării judiciare în materie penală; 

- prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al Afacerilor 
Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
master şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
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Perioada 2012 – octombrie 2015 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 

Învăţământ - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (până în 2015, Facultatea de 
Poliţie), Departamentul de Drept penal  

Funcţia sau postul ocupat Director Departament Drept penal, profesor universitar, titular de disciplină la disciplina 
Drept procesual penal (la programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline 
înrudite (la programe de studii universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi manageriale: 
 - coordonarea activităţilor cadrelor didactice din departament pentru perfecţionarea 
procesului de învăţământ, spre a asigura formarea competenţelor şi capacităţilor 
profesionale, în domeniile dreptului penal, dreptului procesual penal, dreptului penal al 
afacerilor şi criminologiei, necesare absolvenţilor academiei 
- coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei 
- conducerea operativă a departamentului 
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la programele de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal internaţional;  

- „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” – disciplina Cooperarea 
judiciară în materie penală; 

- „Managementul investigării fraudelor” – disciplina Metodica cercetării criminalităţii 
financiar-fiscale; 

 - prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare din cadrul Colegiului Naţional al 
Afacerilor Interne – disciplina Cooperarea judiciară în materie penală; 
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de master „Ştiinţe 
penale”, a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestui program  
- coordonarea, în calitate de director al programului de studii universitare de licenţă, 
specializarea Drept, forma de învăţământ cu frecvenţă, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 
şi Administrative, a activităţilor din cadrul acestui program  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 

2009 – 2012 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ - Facultatea de Poliţie, Departamentul (Catedra) de Drept penal  

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul 
de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii 
universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la cursurile de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală;  
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- „Investigarea criminalistică a infracţiunilor” – disciplina Incidenţa normelor 
procesual-penale asupra investigaţiei penale (2008-2011); 

- „Managementul cooperării la frontiera Schengen” – disciplina Cooperarea judiciară 
în materie penală; 

- „Managementul investigării fraudelor” – disciplina Metodica cercetării criminalităţii 
financiar-fiscale; 

- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 
 
2008 – 2009 

 
Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

 
Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Învăţământ - Facultatea de Poliţie, Catedra de Drept penal 
 

Funcţia sau postul ocupat Şef catedră Drept penal (01.03.2008 – 01.10.2009), profesor universitar (de la 01.03.2009) 
titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la programul de studii universitare 
de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de studii universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi manageriale: 
 - coordonarea activităţilor cadrelor didactice din catedră pentru perfecţionarea procesului de 
învăţământ, spre a asigura formarea competenţelor şi capacităţilor profesionale, în 
domeniile dreptului penal, dreptului procesual penal, dreptului penal al afacerilor şi 
criminologiei, necesare absolvenţilor academiei 
- coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei 
- conducerea operativă a catedrei  
 
Activităţi didactice: 
- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la cursurile de master:  

- „Ştiinţe penale” – disciplinele Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea 
judiciară internaţională în materie penală;  

- „Investigarea criminalistică a infracţiunilor” – disciplina Incidenţa normelor 
procesual-penale asupra investigaţiei penale; 

- „Managementul cooperării la frontiera Schengen” – disciplina Cooperarea judiciară 
în materie penală; 

- prelegeri și seminare la cursurile de pregătire universitară avansată – doctorat în 
domeniile: 

- Drept – disciplina Drept procesual penal; 
- Ordine publică şi siguranţă naţională –  disciplina Particularităţi procesual-penale; 

- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

Perioada 
 

2005 – 2008 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

 
Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Învăţământ - Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal 
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Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar, titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la 
programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programe de 
studii universitare de master) 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă; 
- prelegeri și seminare la cursurile de master – specializarea „Ştiinţe penale” – disciplinele 
Instituţii de drept procesual penal şi Cooperarea judiciară internaţională în materie penală; 
- prelegeri și seminare la cursurile de pregătire universitară avansată – doctorat în 
domeniile: 

- Drept – disciplina Drept procesual penal; 
- Ordine publică şi siguranţă naţională –  disciplina Particularităţi procesual-penale; 

- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă, examene 
masterat şi doctorat); 
- îndrumare lucrări de licenţă şi de disertaţie 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 

2000 – 2005 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

 
Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Învăţământ - Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar, iar din 2001 titular de disciplină la disciplina Drept procesual penal (la 
programul de studii universitare de licenţă) şi la alte discipline înrudite (la programul de 
studii postuniversitare) 

 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- prelegeri și seminare la disciplina Drept procesual penal, programul de studii de licenţă ; 
- prelegeri și seminare la cursurile postuniversitare – specializarea „Ştiinţe penale” (2001-
2004); 
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă); 
- îndrumare lucrări de licenţă; 
- îndrumător grupă studenţi, la programul de licență. 

 

Perioada 

 

1996 – 2000 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ - Facultatea de Drept, Catedra de Drept penal 

 
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- prelegeri la disciplina Drept procesual penal (din 1999); 
- activităţi de seminar;  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă); 
- îndrumare lucrări de licenţă; 
- îndrumător al practicii efectuate de studenţi la instanţe şi parchete (1998); 
- îndrumător grupă studenţi; 
- secretar (1997-1998) şi coordonator (1998-1999) al Cercului studenţesc de „Ştiinţe 
penale”. 

 

Perioada 

 

1992 – 1996 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, 
Bucureşti 
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Tel.: 021 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ - Facultatea de Poliţie, Catedra de Drept penal 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- activităţi de seminar;  
- evaluare (teste periodice pe parcursul anului, examene de an şi de licenţă);  
- îndrumător al practicii efectuate de studenţi la instanţe şi parchete (1993); 
- îndrumător grupă studenţi. 

 
Participări la asociaţii şi 
comisii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- membru în Asociaţia Internaţională de Drept Penal și în Asociația Română de Științe 
Penale; 
- membru în Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; 
- membru în Consiliul Facultăţii de Drept / Poliţie a Academiei de Poliţie (2002 -2012); 
- membru în Senatul Academiei de Poliţie (2008-2009) și din ianuarie 2018 până în prezent; 
- membru, în calitate de referent oficial, în comisii de acordare a titlului ştiinţific de doctor în 
urma susţinerii publice a unor teze de doctorat; 
- membru în comisii de licenţă, comisii de evaluare a susţinerii lucrărilor de disertaţie, alte 
comisii de examinare a studenţilor;  
- evaluator A.R.A.C.I.S. (din 2011), membru în Comisia juridică; 
- preşedinte al Comisiei pentru asigurarea calităţii învăţământului la nivelul Facultăţii de 
Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie (2011-2012); 
- membru în colegiul ştiinţific al revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica; 
- membru în consiliul ştiinţific al revistei Pro Patria Lex. 

 

Educaţie şi formare 

 

 
Perioada 

 
2015  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Formare profesională/Perfecţionare/Formator  
Competenţe dobândite: 1.pregătirea programului/stagiului de formare; 2.pregătirea formării 
practice; 3.realizarea activităţilor de formare; 4.evaluarea participanţilor la formare; 
5.evaluarea programului/stagiului de formare 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

G.S. TRAINING SERV SRL 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 5 

 
Perioada 

 
2008  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Conducerea agenţiilor de aplicare a legii în secolul XXI (Leading Law Enforcement 
Organizations in the 21st Century Training Program) / specializare management 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Federal Law Enforcement Training Center  (Glynco, Georgia) 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 5 

 

Perioada 

 
 

1995 – 2000 
Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în drept 
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Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Drept penal 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

 

ISCED 8  

Perioada 1992 – 1993 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire curs postuniversitar 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Ştiinţe penale 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 7 

 
Perioada 

 
1992 

  Calificarea / diploma      
obţinută 

Certificat de absolvire, curs specializare 

  Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Drepturile omului în administrarea justiţiei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Centrul Naţiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului (Geneva) 

 Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 5  

 

Perioada 

 

1988 – 1992 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat în Ştiinţe juridice 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti 

Nivelul de clasificare a 
formei de învăţământ / 
formare 

ISCED 6  

 
Distincţii 

 
 
 
 
 

 
 

 
- includerea biografiei în Enciclopedia Personalităţilor din România Hübners Who is Who 
ediţia a IV-a 
- distincţia „cum laudae” acordată cu ocazia susţinerii publice a tezei de doctorat intitulată 
„Aspecte de tehnică legislativă în materie penală”  
- brevete Semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru ofiţeri, pentru XV ani, respectiv pentru 
XX ani de activitate în M.A.I. 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Franceza  B1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independe

nt 
Engleza  A1 Utilizator 

elementar 
A1 Utilizator 

elementar 
A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

 
 
- uşurinţă în comunicare atât în relaţiile cu studenţii, cât şi cu celelalte cadre didactice; 
- capacitatea de a lucra în echipă (elaborarea unor lucrări în coautorat, realizarea unor 

proiecte de cercetare în colectiv) 
Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 
- capacitatea de a coordona şi îndruma activitatea altor persoane (îndrumător lucrări de 

licenţă/disertaţie/doctorat, îndrumător grupă studenţi, îndrumător stagii de practică, 
coordonator al Cercului studenţesc de „Ştiinţe penale”, şef de disciplină, şef de catedră, 
director departament, director program studii licenţă, coordonator program master, director 
școală doctorală, director C.S.U.D.) 

Competenţe şi 
cunoştinţe de utilizare a 

calculatorului 

operare Word, Excel, Power Point 

Permis de conducere Categoria B, din 1995 
 

Informaţii suplimentare - publicarea a peste 100 lucrări ştiinţifice: 17 cursuri universitare (individual – 11 şi în 
coautorat – 6), 13 monografii şi alte cărţi (individual – 5  şi în coautorat – 8), 81 
studii/articole în reviste de specialitate (Revista de Drept Penal, Dreptul, Analele Academiei 
de Poliţie, Pro Patria Lex, Studii şi Cercetări privind Afaceri Interne, Acta Universitatis 
Danubius Juridica, Revista de Investigare a Criminalităţii, Tribuna Juridică etc.) şi în 
volumele unor conferinţe;  

- susţinerea de comunicări ştiinţifice la sesiunile de comunicări din cadrul Academiei de 
Poliţie şi participarea la conferinţe şi sesiuni organizate de alte instituţii (Institutul de 
Cercetări Juridice al Academiei Române, Asociaţia Internaţională de Drept Penal, Asociaţia 
Română de Ştiinţe Penale, Academia de Studii Economice, Societatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Societatea de Criminologie şi 
Criminalistică etc); 

- participarea la proiecte de cercetare social-educaţionale şi de cercetare ştiinţifică (în 
echipă) 

 

Anexă 
  
Listă lucrări ştiinţifice 

 
 

 

Data: 27.08.2020 
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INFORMAŢII PERSONALE Gabriela LUPŞAN 
 

  Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, (Romania) 

 +40 744 530 216 

gabriela.lupsan@univ-danubius.ro 
gabriela_lupsan@yahoo.com 

 

Sexul Feminin | Data naşterii 02/03/1966 | Naţionalitatea Română  

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

 

01.10.2015 – prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.2002 – 30.09.2015 

 

Profesor universitar doctor (titular) 

Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public şi Drept 
Privat, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, website: www.univ-danubius.ro 

▪ Activități didactice (curs sau/și seminar, examinare, evaluare) la nivelul studiilor universitare de 
licență și de masterat la disciplinele: Dreptul familiei; Drept internaţional privat; Drept civil. 
Succesiuni; Regimuri matrimoniale în sisteme de drept europene, Protecţia copilului în dreptul 
european; 

▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică; 

▪ Coordonator de program master Drept si administrație europeană; 

▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ; 
▪ Coordonator științific la lucrări de licenţă şi de disertaţie; 
▪ Preşedinte/membru în comisiile de susţinere a examenului de licenţă şi de disertaţie; 

▪ Membru al unor comisii de specialitate privind managementului și evaluarea calității în 
învățământul superior în cadrul Facultăţii de Drept și a universității; 

▪ Membru în comisiile de susţinere a titlului de doctor în drept; 

▪ Membru în comitetul de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre didactice şi studenţi. 
 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior 
 

Conferenţiar 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), 
studii de licenţă la disciplinele: Dreptul familiei, Drept internaţional privat; Drept civil. Contracte 
(2009- 2013) Drept civil. Succesiuni (2012- 2015); Studii de master, specializarea Drept și 
Administrație Publică Europeană 2008 – prezent: disciplina Protecția copilului în dreptul 
european; Studii de masterat, specializarea Dreptul Uniunii Europene: 2010 - prezent: 
disciplina Regimuri matrimoniale în sisteme de drept europene).  

▪ 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 și de disertație; 
Activităţi specifice în cadrul Comitetului de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre 
didactice şi studenţi. 
Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior 
 

01.10.2014- 07.10.2015 Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea cooperării dintre 
judecătorii şi notarii publici în materie civilă cu caracter transfrontalier” 

mailto:gabriela.lupsan@univ-danubius.ro
mailto:gabriela_lupsan@yahoo.com
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
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01.10.2009- 30.09.2011 

Ministerul Justiţiei, România, în parteneriat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, 
Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internațională, Consiliul Notariatelor din Uniunea 
Europeană şi Consiliul Național al Notariatului Italian.  

Codul proiectului: JUST/2011/JCIV/AG/3417 

Cadru didactic asociat 
  

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, Str. Dimitrie Mangeron, nr. 49, Iaşi, 
România, http://www.upa.ro/ 

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice, curs şi seminar la 
disciplina Drept roman 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior  

01.10.2003 – 30.09.2004 Cadru didactic asociat 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Bulevardul Carol I, Nr.11, 
700506, Iasi, Romania, http://www.uaic.ro/ 

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice, curs şi seminar la 
disciplinele Dreptul familiei și Drept european. Parte generală 

▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică; 
▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ; 
▪ Coordonator științific lucrări licenţă 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior  

15.02.2002- 30.09.2002  Conferenţiar universitar doctor (titular) 
Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, Str. Dimitrie Mangeron, nr. 49, Iaşi, 
România, http://www.upa.ro/.(conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3571/ 
19.04.2002) 

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice (curs şi seminar) la 
disciplina Dreptul familiei 

▪ Coodonator științific lucrări licenţă 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior  

1996 – 2001 Lector universitar doctor (titular) 
Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept, Str. Dimitrie Mangeron, nr. 49, Iaşi, 
România, http://www.upa.ro/. 

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice (curs și seminarii) la 
disciplinele Dreptul familiei; Drept roman (în anul universitar 1998-1999)  

▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică; 
▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ; 
▪ Membru în comisiile de susţinere a examenului de licenţă; 

▪ Coodonator științific lucrări licenţă; 
▪ Activităţi specifice în cadrul Comitetului de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre 

didactice şi studenţi. 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior  

1994 – 1996 Lector universitar doctorand  
Universitatea “Mihai Eminescu” din Iaşi, Facultatea de Drept 

http://www.upa.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.upa.ro/
http://www.upa.ro/
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▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice, curs şi seminar la 
disciplina Dreptul familiei 

▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică; 
▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ; 
▪ Îndrumător lucrări licenţă; 

Tipul sau sectorul de activitate- Învăţământ superior  

01.10.1994 – 30.09.1997 Cadru didactic asociat 
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Facultatea de Grăniceri din Iași, str. 
George Coșbuc nr. 3-5 (actualmente Facultatea Politia de Frontieră 
http://www.academiadepolitie.ro/facfrontiera/index.htm  

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice (curs şi seminar) la 
disciplina Dreptul familiei 

▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică; 
▪ Îndrumător lucrări licenţă; 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior  

1992 – 1994 Asistent universitar (titular) - lector universitar cu delegație 
Universitatea “Alexandru I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Bulevardul Carol I, Nr.11, 
700506, Iasi, Romania, http://www.uaic.ro/. 

▪ Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice, curs şi seminar la 
disciplinele Drept civil. Partea generală, Dreptul roman, Dreptul familiei și cu delegație de 
predare la disciplina Dreptul familiei în anul universitar 1993/1994 

▪  Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică; 
▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ; 
▪ Membru în comisiile de susţinere a examenului de licenţă; 

▪ Coordonator lucrări licenţă; 
▪ Activităţi specifice în cadrul Comitetului de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre 

didactice şi studenţi. 

Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior  

01.10.1990 – 15.02.1992 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preparator universitar (titular) 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Bulevardul Carol I, nr.11, 
700506, Iași, România, http://www.uaic.ro/. 

Organizarea şi planificarea semestrială şi anuală a activităţilor didactice de seminar la disciplinele 
Dreptul comerțului internațional și Drept funciar 

▪ Activităţi specifice de cercetare ştiinţifică; 
▪ Îndrumător de an pe forme de învăţământ; 
▪ Activităţi specifice în cadrul Comitetului de organizare a manifestărilor ştiinţifice pentru cadre 

didactice şi studenţi.  
 
Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior 
 

http://www.academiadepolitie.ro/facfrontiera/index.htm
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
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 EXPERIENȚĂ 
ADMINISTRATIVĂ   

 

 
 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

1991- prezent 
 
 
 
 
 

 
 

01.10.1988- 1991 

Avocat definitiv 
Baroul Iaşi, Str. Sf. Lazar, 2, Iasi, 700044, România, +40 232 211 322, www.barouliasi.ro/ 

- consilier în Consiliului Baroului Iași, în mandatele 2007-2011; 2015- 2019; 2019- în prezent; 
- formator la Institutul Național de Pregătire și Perfecționarea Avocaților- Centrul Teritorial Iași  
 
Tipul sau sectorul de activitate – post cu specialitate juridică  
 

Avocat stagiar 
Baroul Bistriţa (fost Biroul Colectiv de Asistență Juridică), Bulevardul Independenței, bl. 71, 
sc. B, ap. 16, 420151, municipiul Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud, Tel/Fax: (0263) 212 454, 
www.baroul-bn.ro/ 

Tipul sau sectorul de activitate - post cu specialitate juridică 

 

 
 
 

08.02.2012 – 05. 02.2016 
 

 

Preşedinte al Senatului Universităţii „Danubius” din Galaţi 
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept, Departamentul Drept Public şi 
Drept Privat, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-danubius.ro 

01.10.2008 – 08.02.2012 Decan al Facultăţii de Ştiinţe Administrative 

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

01.11.2007- 01.10.2008 Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Drept 
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-
danubius.ro 

2002 – 2012 
 

 
2002 - 2012 

Membru în Senatul Universităţii „Danubius” din Galaţi 
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-
danubius.ro 
 

Membru în Consiliul Facultății de Drept 
Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, www.univ-danubius.ro 

1996 – 2002 
 
 
 

2009 - prezent 

Membru în Senatul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi 
Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Str. Dimitrie Mangeron, nr. 49, Iaşi, România, 
http://www.upa.ro/ 

 

Redactor-şef Acta Universitatis Danubius. Administratio, revistă inclusă în 
baze de date şi cataloage internaţionale 

 Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, 
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio 

  

2009 – prezent  Membru în Colegiul ştiinţific al revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica, 
revistă inclusă în baze de date şi cataloage internaţionale 

 Universitatea “Danubius” din Galaţi, Bd. Galaţi, nr. 3, Galaţi, 800654, România, 
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica 

 10 mai 1997 Doctor în drept  Nivelul 8 EQF   

http://www.barouliasi.ro/
http://www.baroul-bn.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.upa.ro/
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
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Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 11, cod 700506, Iași, 
România, http:// www.uaic.ro 

Teza de doctorat a fost susţinută public pe data de 10 mai 1997, în domeniul Drept, 
specializarea Drept Internaţional Privat (titlul tezei de doctorat: Vânzarea în reglementarea 
internațională ) 
Conducător ştiinţific: prof. univ.dr. Mihail Vasile Jakotă. 
Titlul de Doctor în drept a fost confirmat în baza Ordinului M.E.N. nr. 4106 din 16 iunie 1997. 
 

01.10.1990 – 01.10.1994  Studii universitare de doctorat Nivelul 8 EQF   

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, Bulevardul Carol I nr. 11, cod 
700506, Iași, România, http:// www.uaic.roRomania 

Specializarea: Drept Internațional privat 
Disciplinele studiate sunt în conformitate cu programul de studii doctorale. 

1995 – 1996 
 
 
 
 
 

 
15.10.1992- 15.03.1993  

Seminarul Pedagogic Universitar Nivelul 7 EQF   

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 11, cod 700506, Iași, 
România, http:// www.uaic.ro 

Media de absolvire: 9,60. 
Disciplinele studiate sunt în conformitate cu programul de studii al seminarului pedagogic. 
 

Bursă Grand Tempus acordată de Uniunea Europeană  
Programul JEP nr. 4723/92-2, coordonat de Universitatea din Angers, Franța (cercetare 
științifică desfășurată la Universitatea din Poitiers, Franța, 5 Rue de l'Hôtel Dieu, 86000 
Poitiers, Franţa, http://www.univ-poitiers.fr/ 
 
 

1984 - 1888  Licenţiat în Drept  Nivelul 6 EQF   

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, Bulevardul Carol I nr. 11, 
cod 700506, Iași, România, http:// www.uaic.ro 

Lucrarea de licenţă a fost susţinută la disciplina Drept procesual penal, coordonator științific 
prof. univ.dr. Grigore Gr. Theodoru . Media de absolvire – 9,97 şi Diploma de merit. 
Discipline principale studiate: conform programului de studii. 
Competenţe profesionale dobândite: specifice ocupaţiilor juridice. 
 

1980 – 1984 
 
 
 
 

24-29.2018 
23-28.09.2019 

 
15.11.2009 - 22.11.2009   

 

Diplomă de bacalaureat  Nivelul 3 EQF   

Colegiul Național “David Prodan” (fost Liceul industrial nr.1), Cugir, jud. Alba, România 

 

Instruiri în domeniul IDFR – Universitatea ”Danubius” Galați 

Instruiri în domeniul IDFR- Universitatea ”Danubius” Galați 

Certificat de absolvire Manager Proiect 

Manager de proiect, cod COR 241919, certificat de absolvire seria F nr. 0295951 eliberat de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 
Competenţe profesionale dobândite: Activităţi de planificare, realizarea procedurilor de achiziţii 
pentru proiect, managementul costurilor şi al resurselor, managementul riscului, managementul de 
echipă, managementul comunicării, managementul calităţii proiectului  

  

  

http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.uaic.ro/
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

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 B1  A1 A1 A1 A1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
 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) 

dobânmdinte prin studiu individual și la locul de muncă 

Permis de conducere  

Competențe și aptitudini 
artistice 

▪ Permis auto categoria B din anul 1993 

▪ Atletism, handbal, schi 

Afilieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membru DAAAM International Organization, Viena din 2011 
 Membru în Consiliul Editorial al revistei Acta Universitatis Danubius.Juridica,  

         http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica (evaluator) 
 Membru în Consiliul editorial al revistei Acta Universitatis Danubius.Administratio,  

          http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio/pages/view/ebadministratio 
(evaluator) 

 Atestat Mediator antidiscriminare (2006)-  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
Bucureşti (România 

 Evaluator Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 
(A.R.A.C.I.S.), domeniul Științe juridice http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/3/ 
 

 
 
01 octombrie  2019    Prof. univ. dr. Gabriela Lupşan 

 
 

 

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio/pages/view/ebadministratio
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/3/
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RADU-ROMEO POPESCU 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Numele şi prenumele Radu-Romeo POPESCU  

Prenumele părinţilor Ana  

Marin 

Data şi locul naşterii 20 septembrie 1967, Craiova 

 

Pregătirea şcolară şi  

universitară: 

1982 - 1986: Liceul „Nicolae Bălcescu” din Craiova; 

1986-1987- satisfacerea stagiului miliar 

1987 - 1991: Facultatea de Drept a Universităţii din 

 Bucureşti (şef de promoţie).  

Pregătire  

postuniversitară: 

3 – 24.07.1994:  

Cursurile de vară desfăşurate la Curtea Internaţională de 

Justiţie de la Haga în domeniile Dreptului internaţional 

privat şi Dreptului proprietăţii intelectuale; 

 

decembrie 2003:  
Doctor al Universităţii Bucureşti, specialitatea Drept civil, 

cu teza „Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice 

de bunurile moştenirii", distincţia summa cum laude 

Experienţă didactică 5 octombrie 1992 – la zi:  
 

Preparator, asistent, lector, conferenţiar şi apoi profesor la 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, la 

Departamentul de Drept privat, disciplinele Drept civil 

(Contracte), Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) şi 

Dreptul proprietăţii intelectuale.  

 

Titular al cursurilor de Drept civil (Contracte) 

în perioada 2001-2010, apoi din 2014 şi în 

prezent şi Drept civil (Succesiuni şi liberalităţi) 

din anul 2001 şi în prezent. 

 

Titular al cursului de Dreptul proprietăţii 

intelectuale din anul 2000 şi până în anul 2017. 

 

Titular al cursurilor de Donaţii şi testamente 

din anul 2001 şi în prezent şi Contracte 

translative de drepturi în perioada 2004-2008, la 

Master „Drept privat”. 

 

Titular al cursului Drept civil (Succesiuni şi 

liberalităţi) la ID 



Începând cu anul universitar 1992-1993 am 

ţinut seminare în fiecare an la toate disciplinele 

de învăţământ enumerate mai sus. 

 

1997 – 1999: 

Titular al cursului de Drept civil (Contracte speciale. 

Dreptul de moştenire) la Facultatea de Drept a 

Universităţii Titu Maiorescu. 

 

octombrie 2003 – ianuarie 2018 și apoi din noiembrie 

2018 și în prezent: 

Membru ales al Consiliului Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii din Bucureşti. 

 

7 februarie 2008-20 martie 2012, apoi din ianuarie 2014 

şi până în octombrie 2017 

Prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din 

Bucureşti. 

 

octombrie 2018 și în prezent - director al 

Departamentului de Drept privat 

 

 

Experienţă 

profesională, alta 

decât cea didactică 

1 sept. 1991 – 18 iun. 1992: 

Judecător la Judecătoria Sectorului 6 şi la Judecătoria 

Sectorului 1 din Bucureşti. 

 

1 ianuarie 1995 – la zi: 

Avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti  

 

 

Limbi străine 

cunoscute: 

Franceză (bine) şi engleză (satisfăcător). 

 

Situaţia familială: Căsătorit, un copil. 

 

Activitate ştiinţifică Peste 25 de studii şi articole de specialitate, publicate sau 

prezentate la sesiuni ştiinţifice; autor şi coautor la 10 

volume.  

Peste 20 prelegeri susţinute la diverse conferinţe şi 

simpozioane. 

Membru în Comisia numită de ministrul justiţiei pentru 

redactarea Proiectului noului Cod civil (responsabil al 

Cărţii a IV-a „Despre moştenire şi liberalităţi”). 

 

Contact Telefon mobil: 0721.75.30.49 

E-mail: romeoradu.popescu@rdsmail.ro 
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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume STOICA NATALIA - VERONICA 
 

Adresă Bucuresti 

Telefon (0040)  Mobil: (0040) 0745419073 

Fax - 

E-mail verostoica@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 04.12.1964 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat /  
Aria ocupaţională 

Post cu specialitate juridică 

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Iulie 2019 – mai 2020 - rector Academia de Poliţie "Alexandru Ioan 
Cuza"  
Ianuarie 2018 – Iulie 2019– prorector Academia de Poliţie "Alexandru 
Ioan Cuza"  
Iunie 2017-Ianuarie 2018 – Decan Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative  
Octombrie 2015 – iunie 2017, Director Şcoala Doctorala Drept 
Ianuarie 2015 – conducător de doctorat, domeniul „Drept” 
Octombrie 2012 – septembrie 2015: prodecan Facultatea de Poliţie  
Martie 2008 - până în prezent: profesor universitar la Departamentul de 
drept privat, disciplina Drept civil  - titular disciplină 
Septembrie 2001- martie 2008 conferenţiar universitar Catedra drept 
privat 
Septembrie 1998 – septembrie 2001 lector universitar Catedra drept civil 
Septembrie 1993 – septembrie 1998 asistent universitar Catedra drept 
civil 
Septembrie 1992 – septembrie 1993 preparator universitar Catedra 
Drept civil 
Martie 1990 - septembrie 1992 consilier juridic, Ministerul Agriculturii 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

 
 
 
 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la asociaţii şi comisii 

Managementul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
Coordonarea activităţilor pe linie de învăţământ la nivelul Academiei de 
Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"  
Coordonarea activităţii Scolii doctorale „DREPT” potrivit competenţei 
funcţionale stabilite de reglementările interne, elaborării documentelor care 
urmează să fie dezbătute în CSUD, a activităţii de cercetare ştiinţifică din 
facultate si şcoala doctorala, a cercurilor şi concursurile ştiinţifice 
studenţeşti 
 Asigurarea  legăturii cu ARACIS în toate problemele de interes ştiinţific ale 
facultăţii 
 Informarea cadrelor didactice privind participarea la manifestări ştiinţifice 
organizate de alte instituţii cu acelaşi profil sau cu profil asemănător din 
ţară şi din străinătate 
 Întocmirea Planurilor de cercetare ştiinţifică şi de structură a anului 
universitar 
 Organizarea activităţii de finalizare a studiilor universitare de doctorat şi 
participarea în comisiile constituite în acest sens 
 

Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, str. Privighetorilor nr.1A, sector 1, 
Bucureşti 
Tel. (40-21) 317 55 23 
Website: www.academiadepolitie.ro 

 
Facultatea de Stiinte juridice si administrative, Departamentul de Drept 
privat 
Învăţământ superior 
 
Din martie 2008  – prezent 
 
Profesor universitar 

 
Susţinerea prelegerilor la disciplina „Drept civil. Contracte speciale şi 
dreptul la moştenire” 
Susţinerea de prelegeri în cadrul masterelor „Dreptul afacerilor” şi 
„Dreptul executării silite” (Academia de Poliţie), „Dreptul contractelor” 
(Universitatea Hyperion), „Medierea conflictelor” (Universitatea „Nicolae 
Titulescu”)  
Coordonarea seminariştilor la disciplina „Drept civil. Contracte speciale şi 
dreptul la moştenire” 
Evaluarea sumativă şi continuă studenţilor şi masteranzilor 
Îndrumarea masteranzilor şi studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de 
disertaţie, respectiv de licenţă 

 
 

Participarea în diferite comisii în vederea ocupării posturilor didactice 
scoase la concurs  
Participarea în comisii de susținere publică a tezelor doctorat sau de 
abilitare, în calitate de preşedinte şi referent la Academia de Studii 
Economice din București, Academia Română, Academia de Poliţie, 
precum şi la diferite instituţii de învăţământ superior  
Participarea în diferite comisii de examinare, în perioada stagiului de 
doctorat, respectiv în comisii de îndrumare a doctoranzilor  
Participarea în comisii de susţinerea lucrărilor de disertaţie la master, în 
calitate de preşedinte sau membru 
Membru în comisii de admitere la INM 
Membru în comisii de evaluare externă - ARACIS 
Membru în comisia de specialitate Științe Juridice - ARACIS 
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Educaţie şi formare  

 
Perioada 

 
1995-1999 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Doctor în drept 

 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională  

 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

 

 
Drept civil 
 
 
Universitatea Bucureşti – Facultatea de drept 
 
 
 
ISCED 6 
 
 
1993-1994 
 
Curs postuniversitar  
 
 

Domenii principale studiate/ 
Competenţe dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 

Drept civil 
Drept procesual civil; Dreptul concurenţei comerciale; Dreptul proprietăţii 
intelectuale, Dreptul familiei 
 
Universitatea Bucureşti – Facultatea de drept 
Specializarea: Drept privat 
 
 
ISCED 5 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Domenii principale 
studiate/competenţe dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

1985-1989 
 
Licenţiat în ştiinţe juridice 
 
Drept civil/penal 
Drept procesual civil/penal 
Dreptul transporturilor 
Dreptul concurenţei comerciale 
 
Universitatea Bucureşti – Facultatea de drept 
 
 
 
ISCED 5 
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Distincţii, diplome, membru în 

asociaţii, fundaţii, colegii de 
redacţie 

Membru fondator (2002) al Asociaţiei Tinerilor Jurişti din România; 
Membru în cadrul Asociaţiei Europene a Experţilor Atestaţi – AEXEA, din 

Paris, Franţa; 
Membru al Baroului Bucureşti (în prezent suspendat); 
Membru al Fundaţiei „Pro Familia”; 
Membru al Asociaţiei Green Mountains, organizaţie nonguvernamentală; 
Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – IPA;  
Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România; 
Diplomă de merit a Universităţii „Hyperion” Bucureşti  (2000, 2005); 
Participari la diverse emisiuni radio cu conţinut juridic (Radio România 
Actualităţi; Radio Cultural) 
Membru al Colegiul ştiinţific al revistei „Pro Patria Lex”(2005-2010); 
Director al revistei Pro Patria Lex, indexată BDI – SSRN, CEEOL, 

EBSCO. 
Membru în Colegiul ştiinţific al revistei „Acta Universitatis Danubius”, 

Galaţi; 
Membru în Colegiul ştiinţific al „Revistei de investigare a criminalităţii” 

(Editura Universul Juridic);  
Membru în Colegiul ştiinţific al Revistei române de geopolitică şi relaţii 

internaţionale;  
Redactor şef adjunct la Revista Română de Jurisprudenţă (2008-2010); 
Membru în Colegiul ştiinţific al revistei „Human Rights in Law 

Enforcement”. 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Revue Européenne du Droit Social 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Analelor Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” Târgu-Jiu 
Referent al revistei Valahia University law Study 
Colaborator principal al Revistei de Drept Comercial 
Membru al Registrului Naţional de Evaluatori în domeniul Drept din 

cadrul  ARACIS 
Membru in Comisia permanenta de Stiinte Juridice a ARACIS 
Membru în Senatul Academiei de politie din 2007 -2015 și în Consiliul 
facultății de Științe Juridice și Administrative din Academia de Poliție 
Membru în comisii de ocupare a posturilor didactice  (la Universitatea 
București, Academia de Studii Economice, Academia de Politie, 
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Transilvania Brașov, 
Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Dunărea de Jos etc.) 
Presesedinte/referent de specialitate pentru sustinerea publica a tezelor 
de doctorat sau de abilitare 
Membru in comisiile de indrumare a doctoranzilor 
Coordonator la elaborarea volumului Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 

ediţiile I şi II (2014 şi 2015), cu tema „Provocări şi strategii în ordinea şi 
siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”. 
Organizator al conferinţelor internaţionale cu tema „Provocări şi strategii în 
ordinea şi siguranţa publică” ediţiile I şi II (2014 şi 2015) din Academia de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, al sesiunii ştiinţifice internaţionale cu tema 
„Uniunea Europeană - spaţiu de libertate, securitate şi justiţie” (2013) din 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, al sesiunii de comunicări 
ştiinţifice a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu 
tema „Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe 
cunoaştere” ediţiile I, II, III (2013, 2014 şi 2015). 
Moderator sau Keynote speaker la diferite conferințe 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare - 

Engleza  A2 B1 A2 A2 A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă: am experienţa a 31 ani de lucru cu grupe mai mari sau 
mai mici de oameni datorită specificului profesiei. 
Comunicare: dobândită pe parcursul anilor din studiul cărţilor de 
specialitate. 
Adaptabilitate la situaţii şi idei noi: datorită schimbărilor legislative relativ 
dese am dobândit abilitatea de argumentare şi soluţionare a situaţiilor 
nou intervenite în aria ocupaţională pe care o am. 
Imparţialitate, spirit de echipă, loialitate, spirit de competiţie, 
corectitudine, onestitate, sociabilitate, toleranţă, solicitudine, comunicare, 
fermitate în deciziile importante luate. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

1994 - prezent titular disciplină 
2012 – 2015 prodecan 
2015 – iunie 2017 director şcoală doctorală „Drept”  
iunie 2017 - ianuarie 2018 decan Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative 
ianuarie 2018 – iunie 2019 – prorector 
iulie 2019-mai 2020 – rector 
Consecvenţă, exigenţă, metodică, capacitate managerială 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţa bună a managementului de proiect şi a echipei 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe Microsoft Windows 2000 profesional, MST Windows XP, MS 
Office, dobândite prin studiu individual şi la locul de muncă 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: lectura, călătoriile, spectacolele de teatru şi muzică 

Permis(e) de conducere Categoria B din 1995 

Informaţii suplimentare Autor şi coautor a peste 30 cursuri şi monografii 
Autor şi coautor a peste 70 articole şi studii 
Am prezentat peste 40 de comunicări în cadrul mai multor sesiuni 
ştiinţifice interne şi internaţionale 

  

Prof. univ.  
                         dr. STOICA Natalia-Veronica 


	CV Boroi Gabriel
	CV Lorincz Anca
	CV Lupsan Gabriela
	CV Radu-Romeo Popescu
	CV Stoica Veronica

