Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume

STOICA NATALIA - VERONICA

Str. Jean Steriadi nr.23, Bl.L16, sc.1, ,ap.33, sector 3, Bucureşti
Telefon(oane) (0040)
Mobil: (0040) 0745419073
Adresă(e)

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

-

verostoica@yahoo.com
Română
04.12.1964
Feminin

Locul de muncă vizat / Post cu specialitate juridică
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Din octombrie 1989 – martie 1990 jurisconsult la IGMUG Giurgiu
Martie 1990 - septembrie 1992 consilier juridic, Ministerul Agriculturii
Septembrie 1992 – septembrie 1993 preparator universitar Catedra Drept civil
Septembrie 1993 – septembrie 1998 asistent universitar Catedra drept civil
Septembrie 1998 – septembrie 2001 lector universitar Catedra drept civil
Septembrie 2001- martie 2008 conferenţiar universitar Catedra drept privat
Martie 2008- pana in prezent profesor universitar Departamentul drept privat
Profesor universitar doctor la disciplina Drept civil (Contracte speciale şi Dreptul la
moştenire)
Titular disciplina

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Susţinerea prelegerilor în cadrul cursului de Drept civil
Examinarea periodică şi anuală a studenţilor, în cadrul testărilor semestriale şi a
sesiunilor de examene
Susţinerea prelegerilor în cadrul masterului „Dreptul afacerilor”, „Dreptul executării
silite” şi „Organizarea profesiei de mediator”
Coordonarea asistenţilor seminarişti la disciplina Drept civil
Participarea în diverse comisii de examinare în perioada stagiului de doctorat a
doctoranzilor, a susţinerii referatelor precum şi a susţinerii în şedinţă publică a
tezelor de doctorat.
Participarea în diferite comisii în vederea ocupării posturilor didactice scoase la
concurs
Participarea ca referent în diferite comisii pentru susţinerea tezelor de doctorat.
Participarea în comisii de doctorat în calitate de referent la diferite instituţii de
învăţământ superior ( Academia Română, Universitatea Bucureşti, Academia de
Studii Economice, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea
„Nicolae Titulescu”, etc.)
Participarea în comisii de susţinerea a lucrărilor de diplomă, în comisiile de licenţă
din cadrul „Academiei de Poliţie”, precum şi din cadrul altor universităţi
Participarea în diferite comisii de examinare în perioada stagiului de doctorat a
doctoranzilor din cadrul Academiei de Poliţie.
Participarea în comisii de susţinerea lucrărilor de disertaţie la masterat, în calitate
de preşedinte.
Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, str. Privighetorilor nr.1-3, sector 1, Bucureşti
Tel. (40-21) 317 55 23
Website: www.academiadepolitie.ro
Facultatea de Poliţie, Departamentul Drept privat

Educaţie şi formare
1995-1999
Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept
Disciplinele principale studiate / Drept civil
Perioada

competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Universitatea Bucureşti – Facultatea de drept
Specializarea: Drept privat
ISCED 6

Aptitudini şi competenţe Perseverentă, meticuloasă în preocupări, dorinţa de implicare în activitatea
personale ştiinţifică în vederea aprofundării specializării în domeniu, motivaţie şi implicare în
organizarea, derularea şi optimizarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
Capacitatea de evaluare, analiză şi sinteză; spirit de observaţie, prestanţă, tact şi
discernământ, iniţiativă, spontaneitate, responsabilitate şi integritate morală,
obiectivitate, exigenţă, energie, deschidere către nou, cultură generală, rezistenţă
la efort fizic şi intelectual, la stres, la situaţii complexe şi des schimbătoare, spirit
critic; comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe); inteligenţă;
flexibilitatea gândirii; stabilitate comportamentală; echilibru emotiv; gândire
analitică, conceptuală şi de sinteză.
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Română
Engleză – bine

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba franceză

Limba engleză

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă

Utilizator
independen
t
Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Lucru în echipă: am experienţa a peste 20 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;
capacitate de organizare; capacitate adaptativă; capacitate de a lucra în condiţii de
stres; susţinerea motivaţiei; deschiderea spre cunoaşterea de noi persoane în
sensul de a dobândi şi învăţa lucruri noi atât în profesie cât şi în viaţă.
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.
Fire deschisă, disponibilă la dialog cu studenţii şi cadrele didactice, preocupată în
permanenţă de încurajarea colaboratorilor cu care lucrează în vederea
perfecţionării profesionale a acestora.
Implicarea în echipe de cercetare şi în proiecte care nu sunt strict în domeniul
dreptului civil datorită experienţei juridice interdisciplinare acumulate de-a lungul a
18 ani.
Acomodarea şi valorificarea experienţei profesionale la specificul şi exigenţele
învăţământului universitar.
Disponibilitate în comunicare instituţională şi interinstituţională.
Uşurinţa muncii în echipă în mediul multicultural.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare şi
control).
Spirit organizatoric, creativ, iniţiativă, om de echipă.
Capacitate de autocontrol şi autoperfecţionare.
Dinamism şi seriozitate;
Abilitate de comunicare socială şi managerială;
Receptivitate;
Sociabilitate;
Disponibilitatea de a lucra ore extra pentru a obţine rezultatele cele mai bune;
capacitate de a lucra în echipă;

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Experienţa bună a managementului de proiect şi a echipei

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Cunoştinţe Microsoft Windows 2000 profesional, MST Windows XP, MS Office,
dobândite prin studiu individual şi la locul de muncă
Cunoştinţe Internet şi date, nivel mediu în tehnoredactarea documentelor şi
lucrărilor ştiinţifice.
Atletism, baschet
Spirit de observaţie, simţ analitic, gândire flexibilă şi deschisă, disponibilitatea de ai motiva pe cei din jur, punctuală, sociabilă, comunicativă.
Categoria B din 1995

Informaţii suplimentare Autor şi coautor a peste 25 cursuri şi monografii
Autor şi coautor a peste 70 articole şi studii
Am prezentat peste 25 de comunicări în cadrul mai multor sesiuni ştiinţifice interne
şi internaţionale.
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)
Membru al Asociaţiei Tinerilor Jurişti din România
Membru al Fundaţiei „Pro Familia”
Redactor sef –Revista Romana De Jurisprudenţă (2008-2010)
Membru in colegiul de redacţie al Revistei PRO PATRIA LEX (2000-2006)
Membru în colegiile ştiinţifice ale unor reviste de specialitate (spre exemplu, Acta
Universitatis Danubius Juridica,Revista de drept comercial)
Membru în Asociaţia Green Mountains
Membru în cadrul AEXEA (Asociaţia Europeană a Experţilor Agreaţi), Paris, Franţa
Membru al Registrului Naţional de Evaluatori în domeniul drept din cadrul ARACIS
Participări la diverse emisiuni radio cu conţinut juridic (Radio România
Actualităţi; Radio Cultural)
Membru în Baroul Bucureşti, în prezent suspendat
Membru în Corpul Naţional al Poliţiştilor
Anexe Listă lucrări ştiinţifice

LISTA LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

A. TEZĂ DE DOCTORAT:
„Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor” susţinută în anul 1999 la
Facultatea de drept a Universităţii Bucureşti, 230 pagini.
B. CURSURI, MONOGRAFII:
1. „Moştenirea legală în reglementarea Noului cod civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
2. „Drept civil. Contracte speciale”, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 300 pagini, ISBN 978-973126-053-1;
3. „Drept civil. Contracte speciale”, vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 238 pagini, ISBN 978-973-127-1194;
4. „Dreptul la moştenire”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007,440 pagini, ISBN 978-973-8929 -93-7;
5 „Dreptul la moştenire”, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 422 pagini, ISBN 978-973-127-138-5;
6 „Dreptul la moştenire”, Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 424 pagini, ISBN 978-973-127-296-2;
7. „Drept civil. Contracte speciale. Dreptul la moştenire. Probleme şi exerciţii practice pentru seminarii şi examene”,
Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 150 pagini, ISBN 978-973-127-054-8;
8. „Drept civil. Contracte speciale. Dreptul la moştenire. Probleme şi exerciţii practice pentru seminarii şi examene”,
Ediţia a III a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, 148 pagini, ISBN 978-973-127-295-5;

9. „ Drept civil. Contracte speciale”, Editura Sitech, Craiova, 2007, 360 pagini, ISBN 978-973-746-736-2;
10. „Consideraţii generale privind contractul de asigurare”, Note de curs pentru master, Editura Sitech, Craiova, 2007,
140 pagini, ISBN 978-973-746-737-9;
11. „Drept civil. Moştenirea legală şi testamentară”, Editura Editas, Bucureşti, 2005, 420 pagini; ISBN 973-86630- 8-3;
12. „Drept succesoral. Curs universitar”, Editura Editas, Bucureşti, 2003, 2004, 350 pagini, ISBN 973- 86125-8-6;

13. „Soţul supravieţuitor. Moştenitor legal şi testamentar”, Editura Editas, Bucureşti, ediţia a II a – 2004, 210 pagini,
ISBN 973-86630-2-4;
14. „Drept civil. Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004, 640
pagini, ISBN 973-85847-1-X;
15. „Drept civil. Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003, 640
pagini, ISBN 973-85-146-9-8;
16. „Insolvenţa. Problemă acută a operatorilor economici”, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007, 400 pagini, ISBN
978-628-110-8;
17. „Teste grilă pentru examenul de licenţă şi pentru admiterea în magistratură şi avocatură”, Editura Universitară,
Bucureşti, 2007, 465 pagini, ISBN 978-973-749-203-6;
18. „Teste grilă pentru examenul de licenţă şi pentru admiterea în magistratură şi avocatură”, Editura Universitară,
Bucureşti, ediţia a 2-a revăzută, 2008, 465 pagini, ISBN 978-973-749-350-7;
19. „Drept civil. Contracte speciale. Dreptul la moştenire. Probleme practice pentru seminarii şi examene”, Editura
Editas, Bucureşti, 2003, 130 pagini, ISBN 973-86125-9-4;
20. „Dicţionar de drept succesoral”, Editura Editas, Bucureşti, 2004,190 pagini, ISBN 973-86630- 6-7;
21. „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii”, Editura Pro Arcadia, Bucureşti, 1993, 200
pagini, ISBN 973-96351-1-3;
22. „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii”, Editura Actami, Bucureşti, 1994, ediţia a II a
revăzută , 210, pagini, ISBN 973-96616-6-1;
23.„Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii”, Editura Actami, Bucureşti, 1995, ediţia a III a
revăzută, 210 pagini, ISBN 973-97-600-0-7;
24. „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii”, Editura Actami, , Bucureşti, 1996, ediţia a IV a
revăzută, 210 pagini, ISBN 973-96685-7-7;
25 „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala moştenirii”, Editura Actami, , Bucureşti, 1997, ediţia a V a
revăzută, 210 pagini, ISBN 973-930008-1;
26. „Dreptul de moştenire. Devoluţiunea legală şi succesorală”, Editura Academica, Bucureşti, 2001, 160 pagini, ISBN
973-99949-5-4;
27. „Drept civil. Curs pentru pregătirea examenului de licenţă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997, 630 pagini, ISBN
973-588-00-2-4;
28. „Soţul supravieţuitor, moştenitor legal şi testamentar”, Editura Scaiul, Bucureşti, 2000, 230 pagini, ISBN 973-801502-2;
29. Teste grilă pentru examenul de licenţă şi pentru admiterea în magistratură şi avocatură”, ediţia 3 revizuită,
Editura Universitară, Bucureşti, 2010; ISBN 973-749-926-4;

30 Drept civil. Teste grilă pentru admiterea în magistratură, avocatură şi notariat,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-127-356-3.
31.Teste grila pentru admiterea in magistratura , avocatura si notariat (coautorat)
Editura Universul Juridic,2012,ISBN 978-973-127-859-9

C. ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE
CNCSIS+ISBN:
1. Reglementarea dreptului de preempţiune în Codul civil (Legea nr.289/2011), în
Dreptul nr.6/2012
2. Câteva consideraţii care privesc elementele definitorii ale patrimoniului, în
Revista de Drept comercial, nr.3/2012
3. Med-arb-ul –metoda nejurisdictionala de solutionare a conflictelor in Analele
Universitatii „Constantin Brancusi” Tg. Jiu nr.2/2011 ISSN 1844-7015 cotata B+
4.. Scurta incursiune juridica asupra med-arb-ului in Revista de drept comercial,
nr.1/2012 ISSN 1220-8515
5. „Some considerations on the sale with redemption pact” in Metalurgia
International, Special Issue, no.4/2010, Scientific Publishing House, F.M.R., cotat ISI; ISSN
1582-2214
6. Some considerations on the concept of „Litigious retraction” in Metalurgia International, Special Issue, no.4/2010,
Scientific Publishing House, F.M.R., cotat ISI; ISSN 1582-2214
7. Unele consideraţii cu privire la contractul de mediere,în Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Seria Ştiinţe
Juridice, nr. 1/2010, ISSN 1844-7015-B+;
8. „Unele consideraţii cu privire la indemnizaţia de asigurare, dauna de asigurare şi sisteme de acoperire în
asigurări” în Revista de drept comercial, Bucureşti, nr. 12/2010;
9 „Comentariu al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1258 din 8 octombrie 2009” în Revista română de jurisprudenţă
nr. 6/2009, ISSN 1844-6450;
10. „ Natura juridică a substituţiilor fideicomisare” în Analele Universitatii „ Constantin Brancusi’ Nr.2/2009 ,ISSN
1844-7015Târgu – Jiu, 2009;
11. Crearea unei Europe a asigurărilor” în Revista Pro Patria Lex nr. 14-15/2009, Editura Sitech, Craiova, 2009, ISSN
1584-3556;

12. Efectele retractului litigios în contractul de vânzare-cumpărare, în Analele Univeristăţii Hyperion, Editura Victor,
Bucureşti,2009, ISSN 2069-9216;
13. Nedemnitatea succesorală – Condiţie negativă ce trebuie îndeplinită de soţul supravieţuitor pentru a putea
moşteni, în Analele Univeristăţii Hyperion, Editura Victor, Bucureşti,2009, ISSN 2069-9216;
14. „Constituie dreptul eventual un criteriu de individualizare a pactelor asupra unei succesiuni nedeschise?
(coautorat) în Revista Pro Patria Lex nr.13/2008, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISSN 1584-3556;
15. „Suntem o Europă a asigurărilor?” în Analele Universităţii Hyperion, Editura Victor, Bucureşti, 2008, ISSN 18419216;
16. „Unele consideraţii cu privire la indemnizaţia de asigurare, dauna de asigurare şi sisteme de acoperire în
asigurări” în Revista de drept comercial, Bucureşti, nr. 12/2010;
17. „Conţinutul, durata şi proba contractului de asigurare de bunuri în condiţiile Legii nr.136/1995, modificată prin
Legea nr.172/2004” în Revista de drept comercial nr.4/2008, Editura Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;
18 „Unele consideraţii cu privire la statutul practicienilor în insolvenţă”, Revista de drept comercial nr.4/2007,
Editura Lumina Lex, ISSN 1220-8515;
19 „Variantă de specie a infracţiunii de gestiune frauduloasă prevăzută de art.144 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei”, Revista de drept comercial nr.9/2007, Editura Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;
20. „Din nou despre infracţiunea de abuz de încredere”, în Dreptul nr.6/2007, Editura CH Beck, ISSN 1018-04-35;
21. „Conţinutul, durata şi proba în contractul de asigurare”, Revista de drept comercial nr.1/2005, Editura Lumina Lex,
ISSN 1220-85-15;
22. „Unele consideraţii cu privire la substituţiile fideicomisare – limită a dreptului de dispoziţie asupra moştenirii”,
Revista Pro Patria Lex, nr.11/2007, ISSN 1584-3556;
23 „Modificări aduse de Legea nr.172/2004, Legii nr.136/1995 cu privire la încetarea contractului de asigurare de
bunuri”, Revista de drept comercial nr.5/2005, Editura Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;
24. „Ideea de risc şi incertitudine în contractul de asigurare”, Revista de drept comercial nr.11/2004, Editura Lumina
Lex, ISSN 1220-85-15;
25. „Riscul în contractul de asigurare”, Revista de drept comercial nr.12/2003, Editura Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;
26. „Aspecte juridice ale reglementării contractelor de coasigurare şi reasigurare”, Revista de drept comercial
nr.3/2003, Editura Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;
27. „Mecanismul funcţionării subrogaţiei asigurătorului în drepturile asiguratului” Revista de drept comercial
nr.11/2001, Editura Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;
28. „Consideraţii teoretice privitoare la fundamentul juridic al persoanei juridice” Revista de drept comercial nr.78/1999, Editura Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;

29. „Dobânzile comerciale în lumina reglementărilor O.G nr.9/2000”, Revista de drept comercial nr.5/2001, Editura
Lumina Lex, ISSN 1220-85-15;
30. „Unele consideraţii teoretice cu privire la împrumutul cu dobândă în contractul de împrumut potrivit O.G
nr.9/2000” Revista „Juridica” nr.3/2001, Editura All Beck, ISSN 1454-9840;
31. „Consideraţii cu privire la cadrul legislativ actual care prevede măsurile cu caracter reparator în domeniul
dreptului de proprietate privată în România” Revista „Lex civitatis” nr.2/2003, Chişinău, Republica Moldova Universităţii de
criminologie, 9975-9736-7-1;
32. Persoanele îndreptăţite la măsurile reparatorii reglementate de Legea nr.10/2001, Revista „Lex et Scientia” nr.XI,
vol.1, 2004 Cartea Universitară ISSN 1583-0-39-X;
33. Dreptul de preempţiune reglementat de Legea nr.26/1996, Revista „Lex et Scientia” nr.9/2002 Dareco ISSN 1583039X;
34. Unele consideraţii privind noţiunea, natura juridică şi încheierea contractului de achiziţii publice Analele
Universităţii „Nicolae Titulescu”, 2002 Dareco ISSN 1583-0659
35. Consideraţii cu privire la diferitele feluri de asigurări Analele Universităţii „Nicolae Titulescu”, 2003 Dareco ISSN
1583-0659;

36. Aspecte generale privind depozitul bancar, Revista „Lex et scientia” nr.8, vol.I,
2001; Dareco ISSN 1583-093X;
37. Donaţia de organe în dreptul englez şi american, Revista „Lex et scientia”
nr.7/2000 Dareco ISSN 1583-0659;
38. Consideraţii generale privind acordarea despăgubirilor ca urmare a
accidentelor pentru pagubele produse terţilor prin accidente de autovehicule, Revista
„Lex et Scientia” nr.10/2003, vol.2 Dareco ISSN 1583-039X
39. Impactul tehnologiei moderne asupra dreptului şi noi forme ale contractului de
asigurare. Asigurările on-line, Revista „Pro Patria Lex” nr.4/2004 Tritonic ISSN 1584-3586
40. Corelaţia dintre asigurarea de bunuri şi de răspundere civilă, Revista „Pro
Patria Lex” nr.5/2004 Tritonic ISSN 1584-3556
41. Unele consideraţii privind clasificarea asigurărilor în condiţiile Legii
nr.136/1995 şi Legii nr.32/2000, Revista „Pro Patria Lex” nr.3/2003 Tritonic ISSN 1221-2836
42. Natura juridică a drepturilor statului asupra moştenirii vacante, Revista „Pro
Patria Lex” nr.1/2002 Tritonic ISSN 1221-9835;

43. Dispunerea pentru cauză de moarte asupra sumelor de bani depuse la CEC,
Revista „Pro Patria Lex” nr.2/2002 Tritonic ISSN 1221-9835
44. Acţiuni în justiţie derivate din contractul de asigurare de răspundere civilă
obligatorie, Analele Universităţii „Dimitrie Cantemir”, 2005 Editura Universităţii „Dimitrie
Cantemir” ISSN 1584-5621;
45. Aspecte teoretice privind schimbarea pe cale administrativă a numelui
persoanei fizice Analele Universităţii „Dimitrie Cantemir”, 2005 Editura Universităţii
„Dimitrie Cantemir” ISSN 1584-5621;
46. Nulitatea căsătoriei pentru fictivitate, Revista „Pro Patria Lex” nr.6-7/2005,
Universul Juridic ISSN 1584-35-56;
47. Categorii de debitori cărora li se aplică procedura generală a insolvenţei în
condiţiile Legii nr.85/2006, Pandectele Române. Repertoriu de jurisprudenţa, doctrină şi
legislaţie, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2007, ISSN 1843-31-89;
48. Evoluţia asigurărilor în România, în „Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60
de ani” Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, ISSN 973-87251-8-6;
49. Consideraţii teoretice şi practice cu privire la diferitele feluri de asigurări de
persoane, Analele Universităţii „Nicolae Titulescu”, ISSN 1583-06-59;
50. Brokerul şi agentul de asigurare în contractul de asigurare, Analele
Universităţii „Dimitrie Cantemir” 2006, Editura Universităţii„Dimitrie Cantemir” ISSN 158456-21;
51. Încheierea contractului de asigurări de bunuri, Volumul de comunicări ştiinţifice
cu participare internaţională, „Ştiinţa şi învăţământul” – fundamente ale secolului XXI – Sibiu
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” ,2004, ISSN 973-7809-09-2
52. Desfiinţarea împărţelii moştenirii, în Revista „Lumină şi Speranţă” nr.1-6/ 2002;
Editura Centrului de Reeducare Găeşti, ISSN 1224-75-10
53. Căsătoria încheiată de străini în România, în Analele Academiei de Poliţie, anul
VIII, 2001;

54. Particularităţi de drept succesoral în familiile de ţărani în Republica Moldova,
în Analele Academiei de Poliţie, anul VII, 2000;
55. Donaţia de organe în dreptul englez şi american, în Revista „Lex et scientia”
nr.7/2000, cotat B+;
56. Efectele contractului de joc şi prinsoare, în „Buletinul de cercetare” nr.8/2000 al
Fundaţiei „Gheorghe Cristea”;
57. Consideraţii teoretice privitoare la conţinutul capacităţii de folosinţă deplină a
persoanei juridice, în „Buletinul de cercetare” nr.8/2000 al Fundaţiei „Gheorghe Cristea”;
58.Donaţia în lumina noilor reglementări, în „Buletinul de cercetare” nr.9/2000 al
Fundaţiei „Gheorghe Cristea”;
59. Aspecte legale despre inseminarea artificială şi transferul de embrion în
dreptul francez, în Revista „Lex et scientia” nr.6/1999, cotat B+, Ed. Trei,;
60. Împărţeala de ascendent, în „Buletin de cercetare” nr.7/1999 al Fundaţiei
„Gheorghe Cristea”;
61. Determinarea legii aplicabile succesiunii, în „Buletinul de cercetare” nr.7/1999
al Fundaţiei „Gheorghe Cristea”;
62. Deosebiri între modurile de a dobândi cu titlu gratuit, în Analele Universităţii
„Dimitrie Cantemir”, 1999, Editura Universităţii„Dimitrie Cantemir” ISSN 1584-56-21;
63. Impactul unor acte normative adoptate după anul 1990 asupra dreptului de
moştenire al soţului supravieţuitor, în Revista „Dreptul” nr.6/1999;
64. Consideraţii teoretice privitoare la fundamentul juridic al persoanei juridice (în
coautorat), în Revista de drept comercial nr.7-8/1999;
65. Consecinţe ale aplicării Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale în dreptul
succesoral, în Revista de drept comercial nr.3/1999;
66. Publicitatea încheierii căsătoriei, în Revista „Lex et scientia” nr.3/1998, cotat B+,
Editura Bucura Mond;
67. Legea aplicabilă efectelor căsătoriei în dreptul internaţional privat, în Revista
„Lex et scientia” nr.4/1998, cotat B+, Editura Bucura Mond;

68. Condiţiile speciale cerute pentru existenţa dreptului special de moştenire al
soţului supravieţuitor asupra bunurilor mobile şi obiectelor aparţinând gospodăriei
casnice, în Revista „Lex et scientia” nr.4/1998, cotat B+, Editura Bucura Mond;
69. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor privit prin prisma Legii nr.114/1996,
în „Buletinul de cercetare” nr.6/1998 al Fundaţiei „Gheorghe Cristea”;
70. Revocarea testamentului prin daruri făcute între vii în common law, în „Analele
Academiei de Poliţie”, anul VI, 1998
71. Particularităţi cu privire la stabilirea despăgubirilor în cazul asigurării de
răspundere civilă obligatorie în „Analele Academiei de Poliţie”, anul IV, 1996;
72. O contribuţie importantă în domeniul dreptului, în „Analele Academiei de
Poliţie”, anul IV, 1996 (recenzie la tratatul de drept civil „Contracte speciale” de Francisc
Deak);
73. Probleme speciale privind dobândirea moştenirii prin reprezentare şi prin
retransmitere în lumina legii fondului funciar, în „Analele Academiei de Poliţie”, anul III,
1996;
74. Privire generala asupra cazurilor de nedemnitate succesorala, în Revista de
Investigare a Criminalităţii, Ed. Universul Juridic, 2012.
75. Dreptul de rascumparare, in Revista „Pro Patria Lex nr.16/2010,ISSN 1584-3556
76.Dreptul de dispozitie-expresie a libertatii vointei juridice (I ),in Revista Pro
Patria Lex nr.16 /2010 1584-3556
77.Dreptul de dispozitie expresie a libertatii vointei juridice(II), in Revista Pro
Patria Lex nr.17/ 2010 ISSN 1584-3556
78.Rezerva succesorala in caz de concurs al sotului supravietuitor cu parinti si
frati ai defunctului in Revista Pro Patria Lex nr.1/2011
79 Reflectii asupra obiectului contractului potrivit Codului civil in Revista de
drept comercial nr 3 ,2013
80.Institutia locuintei familiei in reglementarea Noului Cod civil in Pro Patria lex nr
1,2013

D
. Lucrări prezentate la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice
1. Participant la Conferinţa Internaţională privind „Challenges of the Knowledge
Society”, 15-16.04.2011, referat cu tema „Clauzele obligatorii în contractul de mediere ”,
Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti;
2. Participant la Conferinţa Internaţională privind „The role and place of law in a
society based an knowledge”, cu tema „Med-arb-ul, metodă nejurisdicţională de
soluţionare a litigiilor”, 13-14.05.2011, Tg. Jiu ;
3. Participant la Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională privind „Rolul şi locul
dreptului în societatea bazată pe cunoaştere”, cu tema „Regimul matrimonial în lumina
proiectului noului Cod civil”, 27-28 martie 2009, Tg. Jiu;
4. Participant la a II-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională privind „Rolul şi locul
dreptului în societatea bazată pe cunoaştere”, cu tema „Unele consideraţii cu privire la
contractul de mediere”, 16-17 aprilie 2010, Tg. Jiu;
5. Participant la Simpozionul de Comunicări Ştiinţifice privind „Reconfigurarea
societăţilor comerciale române în sistemul corporatist comunitar” organizat de Universitatea
„Titu Maiorescu” cu tema: „ Despre vinovăţie în contractele sinalagmatice – bilaterale”,
Bucureşti, ianuarie, 2009;
6. Participant la Conferinţa Internaţională Bienală a Facultăţii de Drept,din Timişoara,
privind „Mijloace de constrângere indirecte la executarea în natură a obligaţiilor” cu tema:
„Consideraţiuni cu privire la cauza lipsei de discernământ”, Timişoara, 23-25.octombrie 2008;
7. Participant la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice privind „Educaţia şi cercetarea
ştiinţifică la standardele comunitare” a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” cu tema:
„Prescripţia dreptului la acţiune privind viciile ascunse ale lucrului vândut”, Braşov, 11
mai 2007;
8. Participant la Simpozionul Internaţional privind „Securitatea şi apărarea în Uniunea
Europeană” a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, cu tema: „Despre vânzarea lucrului
altuia”, Bucureşti, 18-19 aprilie 2008;

9. Participant la Simpozionul Internaţional privind „Organizaţia bazată pe cunoaştere a
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, 23-25 noiembrie 2007, cu tema: „Soţul
supravieţuitor, beneficiar al unui drept de moştenire în plină proprietate în diverse
sisteme de drept străin”, I.S.S.N.1843-6722;
10. Participant la Simpozionul Internaţional privind „Organizaţia bazată pe cunoaştere a
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, 23-25 noiembrie 2007, cu tema:
„Substituţiile fideicomisare văzute prin prisma unor sisteme de drept străine”,
I.S.S.N.1843-6722;
11. Participant la Simpozionul Internaţional privind „Protecţia proprietăţii intelectuale în
învăţământul superior” (Intellectual Property Protection at the Higher Education) organizat de
MEC Direcţia Generală de Învăţământ Superior la data de 2 martie 2007;
12. Participant la Simpozionul cu participare internaţională „Instituţii juridice
contemporane în contextul integrării României în U.E” cu tema: „Un punct de vedere cu
privire la modul de calcul a rezervei succesorale a soţului supravieţuitor”, 26-27
octombrie 2007, organizat de Universitatea Româmo-Americană, Bucureşti, Editura Pro
Universitară, ISBN 978-973-129-167-3;
13. „Corelaţia dintre cotitatea disponibilă specială, cotitatea disponibilă ordinară
şi drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor”; Sesiune de comunicări ştiinţifică
internaţională cu tema – „România -

Uniunea Europeană de la aderare la integrare,

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 25-26 mai 2007;
14. „Legea aplicabilă contractului de asigurare de bunuri. Competenţa de
soluţionare a litigiilor în materie de asigurare de bunuri” , Sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice cu tema Implicaţiile juridice ale integrării României în Uniunea Europeană,
Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice, Academia de Poliţie, 11.05.2007;
15. „Încheierea contractului de asigurare de bunuri”, Conferinţa internaţională a
Universităţii „Lucian Blaga” şi a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu,
Facultatea de drept, 23-25 noiembrie 2006,

16. „Crearea unei Europe a asigurărilor”, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu
participare internaţională a Universităţii „Hyperion”, Bucureşti, octombrie 2006;
17. „Categorii de debitori cărora li se aplică procedura generală în condiţiile Legii
nr.85/2006” – Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Conferinţa internaţională a Universităţii de
Vest, Facultatea de drept, Timişoara, cu tema Reforma dreptului societar şi a dreptului
insolvenţei , 17-18 noiembrie 2006;
18. Sesiunea ştiinţifică anuală cu tema „ Integrarea europeană şi dreptul românesc”
organizată de Academia Română prezentând referatul „Medierea – mijloc de soluţionare a
conflictelor între părţile dintr-un contract”, Bucureşti, 24 martie 2006;
19. Participant la Simpozionul naţional cu tema „Ziua Europeană a Justiţiei civile
organizat de Uniunea Juriştilor din România şi Asociaţia profesională a judecătorilor
„Constantin Stătescu”, Târgovişte, 28 octombrie 2005;
20. Participant la sesiunea consacrată dezbaterii proiectului de lege privind Codul civil
organizată de Uniunea Juriştilor din România şi Comisia juridică de disciplină şi imunităţi din
Camera deputaţilor, Bucureşti, 10 februarie 2005;
21. Sesiunea de Comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din cadrul Academiei de
Poliţie cu tema: „ Armonizarea europeană a dreptului românesc” prezentând lucrarea
„Corelaţia dintre asigurarea de bunuri şi cea de răspundere civilă” ,Bucureşti, 25 februarie
2004;
22. „Unele consideraţii privind circulaţia juridică a terenurilor în lumina noilor
reglementări legislative” – Reuniunea ştiinţifică Naţională a Asociaţiei Tinerilor Jurişti din
România, Galaţi, 28-31 octombrie 2004;
23. „Consideraţii generale privind încheierea contractului de asigurare”, Sesiune
de comunicări ştiinţifice , cu tema „Ştiinţa şi învăţământul – fundamente ale secolului al XXIlea”, Sibiu, 2004;
24. „Rolul brokerului în contractul de asigurare”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice
cu tema „Armonizarea europeană a dreptului românesc”, 20 mai 2004, organizat de Academia
de Poliţie „Al. I. Cuza”;

25. „Apărarea dreptului de proprietate prin mijloace de drept civil” organizat de
Asociaţia Tinerilor Jurişti din România, Soveja, februarie, 2003;
26. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu tema: „Armonizarea normelor dreptului intern
cu normele dreptului comunitar” a Universităţii Ecologice, prezentând tema „Aspecte teoretice
privite prin prisma jurisprudenţei cu referire la violenţa în familie”, Bucureşti, mai 2003;
27. „Efectele contractului de închiriere în lumina Legii nr.114/1996” , Simpozion cu
tema „Integrarea Europeană a instituţiilor juridice ale statului de drept, organizat de Asociaţia
Tinerilor Jurişti din România - Arad, 17 septembrie 2003;
28. Sesiunea de Referate şi Comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor din
Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” prezentând lucrarea:
„Probleme actuale privind publicitatea imobiliară”, Bucureşti, mai 2002;
29. „Consideraţii cu privire la natura juridică a dreptului de moştenire al statului”,
organizat de Universitatea „Hyperion”, 15 noiembrie, 2002;
30. „Reabilitarea dreptului de proprietate în România”, Asociaţia Tinerilor Jurişti din
România, Constanţa, septembrie, 2002;
31. „Controverse privind înţelesul sintagmei „imobil preluat de către stat cu titlu”,
consacrată de Legea nr.112/1995, organizat de Universitatea „Hyperion”, 2001;
32. „Persoane îndreptăţite la măsurile reparatorii reglementate de Legea
nr.10/2001”, organizat de Asociaţia Tinerilor Jurişti din România, Poiana Braşov, 2001;
33. „Consideraţii privind dreptul de preempţiune în lumina Legii nr.54/1998” – Academia de Poliţie – 14 mai 1998.

34. „Închirierea suprafeţelor locative potrivit Legii nr.114/1996”, organizat de
Academia de Poliţie, martie 1997;
35. Participant la Sesiunea stiintifica in participare internationala cu tema „Uniunea Europeana- spatiu de libertate
,securitate si justitie”,cu referatul „Stabilirea rezervei succesorale in cadrul clasei a doua de mostenitori legali” ,publicat la
Editura „Sitech” ISBN 978-606-11-2011-6
36 Participant la International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable
Development,cu referatul „Sustainable development strategy of the European U nion”,11-13 october 2012 Konya,Turkey.
37 Participant la Conferinta Nediscriminarii si Egalitatii de Sanse, NEDES 2012(editia a VI-a)cu referatul „Aspecte juridice
privind reprezentarea succesorala in actuala reglementare”publicat la editura Pro Universitaria,ISBN 978-606-647-532-7

38.Participant la Sesiunea de comunicari stiintifice cu tema „Integrarea sistemului judiciar romanesc in structurile europene”,
cu referatul „Elemente de noutate aduse de Codul civil din 2009 in materia tacitei relocatiuni” din 3-4 decembrie 2012, la
Universitatea Hyperion
E. GRANTURI, PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE OBŢINUTE PRIN COMPETIŢIE

1. Contractul de cercetare nr. 11070/13.04.2010 cu tema „Contractul de asigurare
obligatorie/facultativă. Noutăţi legislative”- membru;
2. Contractul de cercetare din 20.01.2010 cu tema „Marea Logofeţie a Dreptului
(1692-1714)- începutul înfăptuirii justiţiei în forma modernă”-membru;
3. Contractul de cercetare ştiinţifică nr. 16/18.07.2007 cu tema „Efectuarea unei
cercetări privind Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale”- membru;
4. Contractul de cercetare nr. 16/807.2007 cu tema „Efectuarea unei cercetări
referitoare la Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei”- membru;
5. Proiect de cercetare-dezvoltare nr.4599 din 30.11.2004 cu tema „Controlul şi
prevenirea delincvenţei juvenile”, coordonator conf. univ. dr. Veronica Stoica;
6. Proiect de cercetare-dezvoltare nr.4600 din 30.11.2004 cu tema: „Prevenirea
stărilor conflictuale susceptibile de a conduce la violenţă intrafamilială” –
coordonator proiect
7. Proiect de cercetare-dezvoltare nr.14021 din 17.01.2007 cu tema: „Stop violenţei –
proiect de prevenire a violenţei în mediul preuniversitar din unităţi de învăţământ ale
municipiului Bucureşti”
8. Proiect nr.11140/603683/1.06.2006, în derulare 2006-2008 cu tema: „Eu, strada şi
maşina” – proiect de comunicare preventivă cu elevii şcolilor din sectorul 2 Bucureşti
9. Proiect internaţional de cercetare de excelenţă coordonat de prof.univ.dr. Viorel
Lefter, cu tema: „Promovarea şi susţinerea integrării cercetării universitare
economice româneşti în programele de adaptare a aquis-ului comunitar pe piaţa
internă”.
10. Proiect de cercetare al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.
13667/19.07.2009, cu tema “Efectuarea unei cercetări referitoare la legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei “ – în calitate de
membru alături de prof.univ.dr. Stanciu Cărpenaru, conf.univ.dr. Nemeş Vasile.
11.Proiect cu tema „Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica” Contract
nr.POSDRU/5/1.5/S/2- in calitate de membru . Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
12.Proiect cu tema” Optimizarea pregatirii psiho-fizice a luptatorilo/ luptatoarelor in vederea obtinerii unei medalii la
Jocurile Olimpice,editia 2012” Contract finantare nr.569/9 07 2010 in calitate de membru

ALTE MENŢIUNI:
Diplomă de merit acordată de Universitatea „Hyperion” pentru merite deosebite, 2000;
2005;
Diplomă acordată de „Center of Cambridge”, England pentru merite în domeniul
Dreptului 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 certificatului aferent (2006).
Participări la emisiuni radio (Radio România Actualităţi şi Radio Cultural) pe tema
„Restituirii imobilelor care au fost preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 –
decembrie 1989, în condiţiile Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 10/2001".
Membru al Registrului Naţional de Evaluatori în domeniul drept din cadrul ARACIS;
Redactor-şef la Revista română de Jurisprudenţă; 2008-2010 Membru în cadrul AEXEA
(Asociaţiei Europene a Experţilor Agreaţi), Paris, Franţa;
Membru în colegiile ştiinţifice ale unor reviste de specialitate (spre exemplu, Acta
Universitatis Danubius Juridica);
Membru al asociaţiilor profesionale: membru al Asociaţiei Tinerilor Jurişti din România,
Mmbru al Fundaţiei „Pro Familia”.
Membru al Asociaţiei Green Mountains, organizaţie nonguvernamentală.

Prof. univ. dr.
STOICA VERONICA

