
  
 

  

 

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 
Octombrie 2015 – prezent, 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 
 



Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

 

 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 

 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la asociaţii şi comisii 

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 doctorat în calitate de preşedinte şi referent la 
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 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 

 
Diplomă de merit a Universităţii „Hyperion” Bucureşti  (2000-2005); 
Diplomă acordată de Center  of Cambridge, England pentru merite în 
domeniul Dreptul civil, 2003; 
Diplomă „Woman of the year 2002”acordată de American Biographical 
Institute USA, 2002; 
Includerea în Enciclopedia Personalităţilor din România de către „Who is 
who” din Austria, pentru contribuţii în domeniul ştiinţelor juridice şi 
atribuirea medaliei cu certificatul aferent (2006) 
Participari la diverse emisiuni radio cu conţinut juridic (Radio România 
Actualităţi; Radio Cultural) 
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; 
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 Consiliul Ştiinţific al revistei Pro Patria Lex 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Revue Européenne du Droit Social 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Analelor Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” Târgu-Jiu 
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 
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). 
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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 - 

Franceza  B1 C1 B1 B1 B1 
Engleza  A1 A1 A1 A1 A1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă: am experienţa a 21 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. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

1994 - prezent titular disciplină 
2012 – 2015 prodecan 
2015 – prezent director şcoală doctorală „Drept”  

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 

Atletism, baschet 

  
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 

Anexe  
 

 
 

 
 
Prof. univ.  

                         dr. STOICA Natalia-Veronica 
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