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Discipline predate: Drept procesual civil, Drept civil, Arbitraj 

intern și internațional. 
Studii: Licențiată a Facultății de Drept, Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iași (1996).  
Doctorat în Drept, Universitatea București,  cu teza „Probele în 

procesul civil”, conducător științific prof. univ. dr. V.M. Ciobanu. 
Alte studii: cursul de formare profesională pentru  ocupația 

manager de proiect, organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane (2012); modulul de formare în management universitar „Servicii și 

suport pentru studenți” și modulul de formare în management universitar „Managementul 
activităților terțiare”, organizate de Universitatea din Timișoara (2011); programul de pregătire în 
tehnologia educației la distanță, cu sprijinul Universității Transilvania din Brașov (2011); grant de 
mobilitate în scop de formare pentru cadrele didactice, stagiu de predare efectuat în cadrul 
Universidad de la Laguna, Facultad de Derecho, Tenerife, Spania (2012); programul de formare 
privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării și de monitorizare a inserției Alumni pe 
piața muncii, furnizori de formare Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și 
Protecției Sociale, Centrul Național de Pregătire în Statistică (2013). 

Domenii de competenţă: drept procesual civil, arbitraj comercial, drept civil.  
Cercetare ştiinţifică: a publicat ca unic autor 8 cărți (cursuri, monografii) și în coautorat 

comentariile la NCPC; a publicat ca unic autor sau în coautorat peste 31 de articole și a elaborat și 
peste 27 de referate, studii comunicate la sesiuni/conferințe sau publicate în volume ale 
manifestărilor științifice. 

Experiența profesională: cadru didactic de peste 29 de ani dintre care 19 ani în 
învățământul superior în cadrul Facultății de Drept şi Știinţe Administrative a Universității 
Ecologice din București. Avocat în Baroul București timp de 5 ani; consilier juridic la UCR 
pentru un an; referent programe culturale timp de 5 ani (ATLR). 

Limbi străine cunoscute: franceză, rusă. 
 
Date de contact: drept@ueb.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


