Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

POPA SORANA LUMINITA MARA
STR. ALEEA ARH. PETRE ANTONESCU, NR. 2, BL. 25, ET. 2, AP. 17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMÂNIA
0216874364

Mobil:

soranamara
soranamara@yahoo.com
ROMÂNĂ
13.11.1973
FEMININ

Locul de muncă vizat / UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI
Domeniul ocupaţional Facultatea de Drept și Științe Administrative
AVOCAT – BAROUL BUCUREŞTI
Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2009 - prezent
LECTOR UNIVERSITAR
DREPT PRIVATPRIVAT SECRETAR DE CATEDRĂ

0744775392

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE
ADMINISTRATIVE – B-DUL VASILE MILEA, NR. 1G, SECTORUL 6, BUCUREŞTI
ACTIVITATE DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ ŞI POST-UNIVERSITARĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI
COMERCIAL, AL DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ŞI AL DREPTULUI CONCURENŢEI

2000-2008
ASISTENT UNIVERSITAR
DREPT PRIVAT
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRŢIE
PUBLICĂ – B-DUL VASILE MILEA, NR. 1G, SECTORUL 6, BUCUREŞTI
ACTIVITATE DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI COMERCIAL ŞI AL
DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

1997-2000
PREPARATOR UNIVERSITAR
DREPT PRIVAT
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRŢIE
PUBLICĂ – B-DUL VASILE MILEA, NR. 1G, SECTORUL 6, BUCUREŞTI
ACTIVITATE DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ ÎN DOMENIUL DREPTULUI COMERCIAL ŞI AL
DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

1997- 1999
AVOCAT STAGIAR – BAROUL BUCUREŞTI
ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI REPREZENTARE
CABINET AVOCAT „C. NEGRESCU”, SECTORUL 2, BUCUREŞTI
ASISTENŢĂ JURIDICA ŞI REPREZENTARE ÎN DOMENIUL DREPTULUI PRIVAT ŞI AL
DREPTULUI PUBLIC

1999 –2000
AVOCAT DEFINITIV – BAROUL BUCUREŞTI
ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI REPREZENTARE
CABINET AVOCAT „C. NEGRESCU”, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI REPREZENTARE ÎN DOMENIUL DREPTULUI PRIVAT ŞI AL
DREPTULUI PUBLIC
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2000-PREZENT
AVOCAT DEFINITIV – BAROUL BUCUREŞTI
ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI REPREZENTARE
CABINET AVOCAT „S. POPA”, SECTORUL 2, BUCUREŞTI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI REPREZENTARE ÎN DOMENIUL DREPTULUI PRIVAT ŞI AL
DREPTULUI PUBLIC

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2008 - 2014
DOCTOR ÎN DREPT
DREPT CIVIL/DREPT COMERCIAL

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

ACADEMIA ROMÂNĂ/ INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE „Acad. Andrei RĂDULESCU”
2005-2007
MASTER DREPT SOCIAL ROMÂN ŞI EUROPEAN
DREPTUL MUNCII, DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE, DREPT INTERNAŢIONAL AL MUNCII
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT E
1993-1997
LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE DREPT
1988-1992

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ BACALAUREAT
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Aptitudini
personale

şi

LICEUL „ŞCOALA CENTRALĂ”, BUCUREŞTI

competenţe

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA ENGLEZĂ

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

FRANCEZĂ

B2

B2

B2

B2

Limba

ENGLEZĂ

A1

A2

A1

A1

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Secretar al Catedrei de Drept privat şi membru în Biroul Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Drept
şi Ştiinţe Administrative - Universitatea Ecologică din Bucureşti . Membru al departamentului de
drept privat. Membru al comitetelor de organizare a conferinţelor cu participare internaţională din
cadrul Facultăţii de drept şi Ştiinţe Administrative – UEB
Președinte al Comisiei de cercetare științifică din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative UEB
Microsoft Word (autoformare)

-

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Permis de conducere. Categoria B - 1997

Participari în organisme şi asociatii profesionale: AVOCAT DEFINITIV, MEMBRĂ A BAROULUI BUCUREȘTI (din 1997)

Informații suplimentare :
Locul de muncă actual Universitatea Ecologică din Bucureşti
Vechime la locul de 19 ani; vechime în muncă: 19 ani
muncă actual
Domeniul ocupaţional
•
•
•

activitate didactică universitară în domeniul Dreptului comercial și al Dreptului civil;
redactor revista Ecologica Universitaria (Analele Universității Ecologice din București), Seria Drept
activitate specifică profesiei de avocat.

Experienţa profesională
noiembrie 2008 - ianuarie 2016
Organizator de Conferinţe naţionale și cu participare internațională ale cadrelor didactice şi ale
studenţilor; membru în comisia de cercetare științifică a Facultății de Drept și Științe Administrative.
Iunie 2009 - prezent
Lector universitar - Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea Drept comercial,
Dreptul comerțului internațional, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din
Bucureşti (bd. Vasile Milea, nr. 1G , sector 6, Bucureşti, România) - cursuri şi seminarii la disciplina Drept
comercial (la programul licenţă), cursuri la disciplinele Drept societar, Dreptul intern și european al
concurenței (la programul master „Dreptul internațional și european al afacerilor”.), Dreptul european al
consumului (la programul master „Drept internațional și dreptul Uniunii Europene”).
Februarie 2000 - mai 2009
Asistent universitar - Catedra de Drept privat, specializarea Drept comercial, Dreptul comerțului
internațional Facultatea de Drept și Administrație Publică, Universitatea Ecologică din Bucureşti (bd. Vasile
Milea, nr. 1G , sector 6, Bucureşti, România) - cursuri şi seminarii la disciplina Drept comercial (la
programul licenţă), titular de curs – prof.univ.dr. Ion Niță Stan.
octombrie 1997 - ianuarie 2000
Preparator universitar - Catedra de Drept privat, specializarea Dreptcomercial, Dreptul comerțului
internațional titular curs prof.univ.dr. Stanciu D. Cărpenaru, prof.univ.dr. Brândușa Ștefănescu, Facultatea
de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti (str. Franceză nr. 22, sector 3, Bucureşti, România) –
condus activitate de seminarii Drept comercial şi Dreptul comerțului internațional.
noiembrie 1997 - prezent
Avocat în cadrul Baroului de avocaţi Bucureşti. Titular al Cabinetului Individual de Avocatură „Av. S.
Popa”.
Iunie 2009 – prezent:
Conducător lucrări de licenţă; Referent al comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor.
februarie 2014 - prezent
Referent ştiinţific al tezelor de disertaţie master „Dreptul intern și european al afacerilor”.
2008 - prezent
Membru în comisiile de licenţă la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din
Bucureşti;

2008 - prezent
Membru în comisia de cercetare de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică
din Bucureşti; Universităţii Ecologice din Bucureşti.
Educaţie şi formare
noiembrie 2008 - februarie 2014
Studii doctorat în ştiinţe juridice – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia
Română - conducător ştiinţific prof.univ.dr.Marilena Uliescu, studii finalizate cu obţinerea titlului de
doctor în drept, specializarea Drept civil, în urma susţinerii, în şedinţa publică din 20 februarie 2014, a
tezei de doctorat cu tema „Autonomia de voință, fundament sau sinonim al libertății contractuale?”,
apreciată cu calificativul „foarte bine”.
octombrie 1993 - iulie 1997
Studii universitare - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, finalizate cu obţinerea titlului de
licenţiat în ştiinţe juridice, titlu emis de Facultatea de Drept, Universitatea din București, în urma susţinerii
examenului de licenţă şi a tezei de licenţă cu tema „Infracțiuni contra demnității. Insulta și calomnia”
(iulie 1997), conducător ştiinţific prof.univ.dr. Avram Filipaș.
1988 - 1992
Studii liceale în cadrul Liceului „Școala Centrală” din București, finalizate cu obţinerea diplomei de
bacalaureat.
Competenţe şi abilităţi sociale
Curiozitate, capacitate de adaptare şi integrare rapidă în colectiv, personalitate care interacţionează uşor cu
mediul social.
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Capacitate de sinteză, capacitate de concentrare şi de a capta atenţia auditoriului, bun organizator
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
MS Office
Cursuri şi monografii publicate
1. „Societăţile comerciale”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
2. „Drept comercial. Teorie şi practică judiciară”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
3. „Drept comercial. Teorie şi practică judiciară”, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2009
4. „Drept comercial Manual pentru IFR – ID”, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2012;
5. „Autonomia de voinţă, fundament sau sinonim al libertăţii contractuale?”, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2014;
6. „Drept comercial. Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2014;
7. „Drept comercial. Obligaţii. Contracte. Titluri de valoare. Insolvenţa”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2014.

Articole publicate în reviste de specialitate, în calitate de singur autor sau în calitate de coautor
1. „Principalele modificări aduse Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007” (în colaborare, dna. conf. univ. Maria Fodor) – rev. „Dreptul” nr.
1/2008, pp. 9-18;
2. „Discuţii în legătură cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind combaterea
întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale” (în colaborare, dna. conf. univ.
Maria Fodor) – rev. „Dreptul” nr. 4/2008, pp. 9-29;
3. „Procedura ordonanţei de plată în reglementarea noului Cod de procedură civilă” (coautorat,
conf.univ.dr. Maria Fodor) – rev. „Dreptul” nr. 3/2013, pp. 80-107;
4. „Aplicarea principiului libertăţii contractuale în dreptul procesual civil potrivit statornicirilor
din noul Cod de procedură civilă”- rev. „Dreptul” nr. 9/2013, pp. 36-61;
5. „Dispoziţii cu caracter de principiu în reglementarea Legii nr.72/ 2013 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante” – rev. „Dreptul” nr. 10/2013, pp. 62-80;
6. „Rolul principiilor contractuale la negocierea, încheierea, executarea şi încetarea contractelor”,
articol prezentat la Ediţia a IX –a a Conferinţei Internaţionale intitulate „Societatea întemeiată pe cunoaştere.
Norme, valori şi repere contemporane”, organizată la Târgovişte, în perioada 07.06.2013 – 09.06.2013, de
către Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii Valahia din Târgovişte, şi publicat în
„Supplement of Valahia University Law Study”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2013, ISSN 2247-9937,
ISSN-L 2247-9937, pp. 469-477;
7. „Limite ale libertăţii contractuale în raporturile juridice de familie”, în „Revista română de
jurisprudenţă” nr. 2/2014, pp. 185-196;
8. „Succintă prezentare a dispoziţiilor având un caracter de noutate în cuprinsul Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”, în rev. „Dreptul” nr. 11/2014, pp. 78-97;
9. „Aspecte privind răspunderea administratorului judiciar şi a lichidatorului judiciar în lumina
prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte
normative incidente”, în rev. „Dreptul” nr. 2/2015, p. 23-42;
10. „Drepturile consumatorilor în lumina noilor reglementări cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2014”, în rev. „Dreptul” nr. 3/2015, p. 38-52;
11. „Noua reglementare a mandatului ad-hoc şi a concordatului preventiv – proceduri de
prevenire a insolvenţei”, în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 2/2015, pp. 58-72;
12. „Buna-credință și abuzul de drept în exercitarea dreptului subiectiv de a contracta”, în curs de
publicare, în revista „Dreptul” nr. 3/2017, p....;
13. „Aspecte privind obligaţiile comercianţilor. Desfăşurarea comerţului în limitele concurenţei
libere şi loiale” – Analele Universităţii Ecologice din Bucureşti – „Ecologica Universitaria” nr. 1/2009, pp.
47-56;
14. „Fuziunea transfrontieră a societăţilor comerciale”, în volumul „Dreptul românesc în
contextul exigenţelor Uniunii Europene”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-522-192-5, pp.
179-185;
15. „Modalităţile de realizare a fuziunii transfrontieră a societăţilor comerciale” - Analele
Universităţii Ecologice din Bucureşti – „Ecologica Universitaria” nr. 5/2009, pp. 151-160;
16. „Instituţii noi reglementate prin noul Cod civil: fiducia şi impreviziunea” - Analele
Universităţii Ecologice din Bucureşti – „Ecologica Universitaria” nr. 2/2010, pp. 185-194;
17. „Convenţiile dintre asociaţi şi implicaţiile acestora în funcţionarea societăţilor comerciale”, în
volumul „Perspectivele dreptului românesc în Europa Tratatului de la Lisabona”, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2010, ISBN 978-606-522-295-3, pp. 56-62;
18. „Principiul bunei-credinţe şi al confidenţialităţii în materie contractuală” – în volumul „Noile
coduri în evoluţia dreptului românesc”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-127-6731, pp. 60-69;
19. „Libertatea contractuală, principiu fundamental al încheierii contractelor”, în volumul
„Justiţie, stat de drept şi cultură juridică”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 684-698;
20. „Reglementări speciale pentru evitarea insolvenţei potrivit Legii nr. 381/2009 privind
concordatul preventiv şi mandatul ad-hoc”, în rev. „Ecologica Universitaria, Ed. Pro Universitaria,
Bucureşti, nr.3/2011, pp. 185-198;

21. „Limite ale autonomiei de voinţă în dreptul familiei” – comunicare susţinută la Conferinţa cu
participare internaţională intitulată „Reacţii ale doctrinei şi jurisprudenţei faţă de unele instituţii nou
reglementate în codurile recent adoptate”, organizată de către Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
din Universitatea Ecologică Bucureşti; 17 decembrie 2012; în curs de publicare în volumul conferinţei;
22. „Libertatea contractuală, principiu fundamental al încheierii, executării şi încetării
contractelor” – Analele Universităţii Ecologice din Bucureşti – rev. „Ecologica Universitaria” nr. 18/20122013, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, pp. 53-70;
23. „Limite ale libertăţii contractuale în dreptul procesual civil, cu specială privire asupra unor
contracte judiciare” – Comunicare susţinută la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, intitulată „Continuitate şi
discontinuitate în dreptul român”, 29 martie 2013; în volumul sesiunii;
24. „Contractele judiciare în reglementarea actualului Cod de procedură civilă” – Comunicare
susținută la Sesiunea anuală de comunicări științifice a Facultății de Drept și Științe Administrative din
Universitatea Ecologică București, cu tema „Modernizarea dreptului românesc – între deziderat și realitate”,
25 noiembrie 2016, în curs de publicare în volum.

Articole publicate revista Ecologica Universitaria
1. Drd. Sorana Popa, „Aspecte privind obligațiile comercianților. Desfășurarea comerțului în limitele
concurenței libere și loiale”, Analele Universității Ecologice din București, nr. 1/2009, p. 47-58.
2. Asist.univ.drd. Sorana Popa, „Modalitățile de realizare a fuziunii transfrontalieră a societăților
comerciale”, în Analele Universității Ecologice din București, nr. 5/2009, p. 151-160.
3. Lector univ.drd. Sorana Popa, „Instituții noi reglementate în noul Cod civil: fiducia și impreviziunea”,
în Analele Universității Ecologice din București, nr. 2/2010, p. 185-194.
4. Lector univ.drd. Sorana Popa, „Reglementări speciale pentru evitarea insolvenței potrivit Legii
381/2009 privind concordatul preventiv și mandatul ad-hoc”, în Analele Universității Ecologice din
București, nr. 3/2011, p. 185-198.
5. Lector univ.drd. Sorana Popa, „Libertatea contractuală, principiu fundamental al încheierii, executării și
încetării contractelor”, în Analele Universității Ecologice din București, nr. 18/2012-2013, p. 185-194.
Referate comunicate şi/sau publicate
1. Sorana Popa, Fuziunea transfrontalieră a societăților comerciale, comunicare prezentată la
Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române, din data de 29 aprilie 2009 şi publicată în volumul „Dreptul românesc în contextul
exigenţelor Uniunii Europene”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 179-185.
2. Sorana Popa, Libertatea contractuală, principiu fundamental al încheierii contractelor,
comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, din data de 13 mai 2011 şi publicată în volumul
„Justiţie, stat de drept şi cultură juridică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 684-698.
3. Sorana Popa, Convențiile dintre asociați și implicațiile acestora în funcționarea societăților
comerciale, comunicare prezentată în cadrul Sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională
organizată de Universitatea Ecologică din Bucureşti - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,
în data de 20 noiembrie 2009 şi publicată în volumul „Perspectivele dreptului românesc în Europa
Tratatului de la Lisabona”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 56-62.
4. Sorana Popa, Principiul bunei-credințe și al confidențialității în materie contractuală, comunicare
prezentată în cadrul Sesiunii ştiinţifice organizată de Universitatea Ecologică din Bucureşti Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, în data de 11-12 noiembrie 2010 şi publicată în
volumul „Noile Coduri în evoluţia dreptului românesc”, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2011, p. 60-69.

5. Sorana Popa, Limite ale autonomiei de voință în dreptul familiei, comunicare prezentată în cadrul
Conferinței cu participare internațională „Reacţii ale doctrinei şi jurisprudenţei faţă de unele
instituţii nou reglementate în codurile recent adoptate”, organizată de Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative - Universitatea Ecologică din Bucureşti, în data de 17 decembrie 2012.
6. Sorana Popa, Contractele judiciare în reglementarea noului Cod de procedură civilă, comunicare
prezentată în cadrul Conferinței cu participare internațională „Probeleme de drept public și de
drept privat în aplicarea noilor coduri”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
- Universitatea Ecologică din Bucureşti, în data de 26 noiembrie 2013.
7. Sorana Popa, Limite ale libertății contractuale în raporturile juridice de familie, comunicare
prezentată în cadrul Sesiunii anuale de comunicări științifice cu tema: „Impactul noilor coduri
asupra vieții juridice românești”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Universitatea Ecologică din Bucureşti, în data de 4 aprilie 2014.
8. Sorana Popa, Insolvența persoanelor fizice, comunicare prezentată în cadrul Sesiunii anuale de
comunicări științifice cu tema: „Dreptul românesc – parte integrantă a culturii juridice universale”,
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative - Universitatea Ecologică din Bucureşti,
în data de 11 decembrie 2015.
9. Sorana Popa, Contractele judiciare în reglementarea actualului Cod de procedură civilă – o
abordare comparatistă, comunicare prezentată în cadrul Sesiunii anuale de comunicări științifice
cu tema: „Modernizarea dreptului românesc- între deziderat și realitate”, organizată de Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Administrative - Universitatea Ecologică din Bucureşti, în data de 25 noiembrie
2016.
Invitaţii sau/şi participări la seminarii, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
1. Invitaţie şi participare cu referat la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice,
desfăşurată în data de 29 aprilie 2009 la Casa Academiei Române.
1. Participare la Conferinţa naţională de Drept al mediului, cu participare internaţională, organizată
de Universitatea Ecologică din Bucureşti, în data de 11 noiembrie 2010.
2. Invitaţie şi participare, în calitate de organizator, la al XXVI-lea Congres European de Drept Rural,
organizat de Comitetul European de Drept Rural, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei
Române şi Universitatea Ecologică din Bucureşti, în data de 21-24 septembrie 2011.
3. Invitaţie şi participare la Simpozionul academic „Noul Cod civil - moment istoric în dezvoltarea
dreptului român”, organizat de Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei
Române, în data de 29 septembrie 2011.
4. Invitaţie şi participare la Conferinţa „Proprietatea publică într-o lume a economiei de piaţă.
Dimensiuni juridice”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al
Academiei Române, în data de 14 noiembrie 2011.
5. Invitaţie şi participare la Conferinţa „Revizuirea Constituţiei. Necesitate, obiective posibile şi
oportunitate”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române şi Asociaţia Română de Drept Constituţional, în data de 7 martie 2013.
6. Invitaţie şi participare la Sesiunea ştiinţifică omagială „Vintilă Dongoroz (1893-1976) personalitate marcantă a ştiinţei juridice româneşti” organizată de Institutul de Cercetări Juridice
„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, în data de 25 aprilie 2013.
7. Invitaţie şi participare la „Journées Juridiques Franco-Roumaines” la XVIème édition, organizate de
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Société de
Législation comparée, în data de 31 mai -1 iunie 2013.

Participare la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice în calitate de organizator:
1. 20 noiembrie 2009
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Perspectivele dreptului românesc în
Europa Tratatului de la Lisabona”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a
Universităţii Ecologice din Bucureşti.
2. 11-12 noiembrie 2010
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Noile coduri în evoluţia dreptului
românesc”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din
Bucureşti.
3. 21-24 septembrie 2011
XXVI European Congress and Colloquium of Rural Law, organizat de European Council For Rural
Law, Legal Research Institute of Romanian Academy, Ecological University of Bucharest and
Romanian Association of Rural Law.
4. 15 noiembrie 2011
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Codificarea legislaţiei civile şi a
legislaţiei penale. Realitate şi necesitate”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti.
5. 17 decembrie 2012
Conferinţa cu participare internaţională „Reacţii ale doctrinei şi jurisprudenţei faţă de unele instituţii
nou reglementate în codurile recent adoptate”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti.
6. 3-4 aprilie 2013
Conferinţa internaţională EUB-2013 „Ecologia secolului XXI - provocări şi perspective”,
organizată de Universitatea Ecologică din Bucureşti, în plen şi pe secţiuni, în data de 4-5 aprilie
2013.
Premii, distincţii, diplome, certificate şi alte recunoaşteri a contribuţiilor ştiinţifice:
- Diploma aniversară ca semn de preţuire a activităţii desfăşurate în Universitate, acordată de
Universitatea Ecologică din Bucureşti în data de 4 aprilie 2005 cu ocazia împlinirii a 15 ani de la fondarea
Universităţii Ecologice din Bucureşti.
- Diplomă de merit acordată cu ocazia aniversării a 20 de ani de la fondarea Universităţii Ecologice din
Bucureşti, în aprilie 2010.
- Certificat de participare la „XXVI European Congress and Colloquium of Rural Law”, desfăşurat la
Bucureşti în perioada 21-24 septembrie 2011.
- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Perspectivele dreptului
românesc în Europa Tratatului de la Lisabona”, din data de 20 noiembrie 2009, oferită de Universitatea
Ecologică din Bucureşti - Facultatea de Drept.
- Diplomă de participare la Conferinţa naţională de Drept al mediului organizată de Universitatea
Ecologică din Bucureşti şi la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Noile coduri în evoluţia dreptului
românesc”, sesiune cu participare internaţională organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti, diplomă oferită în data de 12 noiembrie 2010.

- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, cu tema
„Codificarea legislaţiei civile şi a legislaţiei penale. Realitate şi necesitate”, organizată de Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti, diplomă oferită în data de 15
noiembrie 2011.
- Diplomă de participare la Conferinţa cu participare internaţională, cu tema „Reacţii ale doctrinei şi
jurisprudenţei faţă de unele instituţii nou reglementate în codurile recent adoptate”, organizată de
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti, diplomă oferită în
data de 17 decembrie 2012.
- Diploma de participare la Conderinta „Probleme de Drept public si de drept privat in aplicarea noilor
coduri”, organizata de Facultate de Drept a Universitatii Ecologice din Bucuresti, in data de 26 noiembrie
2013.
- Recunoaşterea contribuţiilor ştiinţifice ale subsemnatei prin citarea publicaţiilor sale în tratate, cursuri,
monografii şi volume colective, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut
în domeniul ştiinţelor juridice, precum şi în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor
juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute CNCSIS, cumulând 10,6 puncte pentru
criteriul C5 din Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de
conferenţiar, stabilite la nivel naţional.
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