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Informaţii personale  

  

Nume / Prenume FODOR Maria  

Adrese str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7, sc. A, et.1, ap. 7, sect. 2, Bucureşti, 
România 

Telefon  Mobil: +40 744951644 

Fax(es) 

- 

E-mail mariafodor61@yahoo.com 

  

Naţionalitate română 

  

Data naşterii 4 noiembrie 1961 

Locul naşterii loc. Mileanca, jud. Botoşani 

Sex F 

  

Locul de muncă actual   Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Vechime la locul de muncă 
actual 

24 ani; vechime în muncă: 40 ani 

  

Domeniul ocupaţional 

  

 activitate didactică universitară în domeniul dreptului (Drept procesual civil şi Drept civil); 

 activitate managerială - director al Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative al Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Administrative; prodecan al Facultăţii de Drept din cadrul U.E.B.; decan al Facultăţii de 
Drept a U.E.B.; 

 activitate specifică profesiei de avocat şi de consilier juridic; 

 

Experienţa profesională 

martie 2016 – prezent  

Decan al Facultăţii de Drept a U.E.B. 

octombrie 2011 – martie 2016 

Director al Departamentului de de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti 

martie 2008 - octombrie 2011  

Prodecan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti 

martie 2008 - ianuarie 2012 



Coordonator al activităţii de asigurare a calităţii procesului de învăţământ, al activităţii de întocmire a 
planurilor de învăţământ, precum şi al activităţii consacrate promovării imaginii facultăţii şi de admitere a 
candidaţilor la facultate; responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de masterat; organizator 
de Conferinţe naţionale ale cadrelor didactice şi ale studenţilor; iniţiator programe de formare profesională.  

 

octombrie 2013 - prezent 
Profesor universitar - Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea Drept procesual civil, 
Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti (bd. Vasile Milea, nr. 1G, sector 6, Bucureşti, 
România) - cursuri şi seminarii la disciplina Drept procesual civil (la programul licenţă); cursuri la disciplina 
Arbitraj comercial intern şi internaţional (la programul master „Dreptul afacerilor”); cursuri la disciplina 
Drept civil (la programul de licenţă), din octombrie 2016. 

octombrie 2008 - septembrie 2013  

Conferenţiar universitar - Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea Drept procesual 
civil, 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 procesual civil (la programul 
licenţă), cursuri la disciplina Arbitraj comercial intern şi internaţional (la programul master „Dreptul 
afacerilor”). 

februarie 2003 - septembrie 2008  

Lector universitar - Catedra de Drept privat, specializarea Drept procesual civil, Facultatea de Drept,  
Universitatea Ecologică din Bucureşti (str. Franceză nr. 22, sector 3, Bucureşti, România) - cursuri şi seminarii 
la disciplina Drept procesual civil (la programul licenţă), prelegeri la disciplina Jurisdicţia muncii (la  
programul master „Drept social român şi european”). 

octombrie 1998 - ianuarie 2003  

Asistent universitar - Catedra de Drept privat, specializarea Drept procesual civil, titular curs prof.univ.dr. 
Gheorghe Dobrican, Facultatea de Drept,  Universitatea Ecologică din Bucureşti (str. Franceză nr. 22, sector 3, 
Bucureşti, România) - condus activitate de seminarii Drept procesual civil şi Dreptul muncii. 

octombrie 1996 - septembrie 1998  

Preparator universitar - Catedra de Drept privat, specializarea Drept procesual civil, titular curs prof.univ.dr. 
Gheorghe Dobrican, Facultatea de Drept,  Universitatea Ecologică din Bucureşti (str. Franceză nr. 22, sector 3, 
Bucureşti, România) - condus activitate de seminarii Drept procesual civil şi Dreptul muncii. 

mai 1996 - iulie 2001  

Avocat  în cadrul Baroului de avocaţi Bucureşti. 

iulie 2001 - decembrie 2001 

Consilier juridic  în cadrul Uniunii Compozitorilor din România. 

octombrie 1990 - aprilie 1996 

Responsabil programe culturale  în cadrul Asociaţiei Tineretului Liber din România (Fraternitatea, Tineretul şi 
cultura, Delincvenţa juvenilă ş.a). 

august 1980 - septembrie 1990 

Activitate didactică specifică profesiei de educatoare (1980-1983) şi profesor suplinitor (1983-1990) - Şcoala 
generală Mileanca, jud. Botoşani. 

martie 2003 - prezent 

Conducător lucrări de licenţă; Referent al comunicărilor ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor. 

martie 2004 - prezent 

Referent ştiinţific  al tezelor de dizertaţie master „Dreptul afacerilor”. 

iunie 2002  

Membru în comisia de admitere în profesia de notar public, organizat de Ministerul Justiţiei - Camera Notarilor 
Publici Constanţa. 

2005 - prezent 

Membru în comisiile de licenţă la Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti;  



 
2008 - 2016 

Preşedinte al comisiei de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti; membru al 
Asociaţiei Române de Drept Umanitar. 

2008 - 2011 

Membru în comisia de evaluare a calităţii de la nivelul Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

2016 - prezent 

Membru în comisia de programe de studii din Senatul Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

2008 - 2018 

Membru sau preşedinte în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din statul de 
funcţii al Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative al Facultăţii de Drept a Universităţii Ecologice 
din Bucureşti. 

februarie 2013 

Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar din statul de funcţii al Departamentului 
de Drept privat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, de către lect. univ. dr. T. C. Briciu. 

ianuarie 2015 

Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de lector din statul de funcţii al Departamentului de 
Drept privat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, de către asist. univ. dr. M. Stancu. 

ianuarie 2016 

Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de profesor din statul de funcţii al Departamentului 
de Drept privat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, de către conf. univ. dr. T. C. Briciu. 

iulie 2016 

Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de lector din statul de funcţii al Departamentului de 
Drept privat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, de către asist. univ. dr. Liviu Zidaru. 

30 ianuarie 2017 (orele 12-14) 

 Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de lector universitar din statul de funcţii al 
Departamentului de Drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, de către de către asist. 
univ. dr. Paul Pop. 

30 ianuarie 2017 (orele 12-14) 

 Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar din statul de funcţii al 
Departamentului de Drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, de către lect. univ. dr. 
Claudiu Constantin Dinu. 

 3 februarie 2017 

Preşedinte în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar din statul de funcţii al 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti, de către lect. univ. dr. 
Sorana Popa 

ianuarie 2018 

Membru în comisia de supleanţi pentru ocuparea postului de conferenţiar din statul de funcţii al 
Departamentului de Drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, de către lect. univ. dr. 
Mirela Stancu. 

septembrie 2015 

 Referent de specialitate în comisia de doctorat din cadrul Şcolii doctorale Drept - Universitatea din Bucureşti 
- pentru analiza tezei „Sancţiuni procedurale în procesul civil - din perspectiva Noului Cod de procedură 
civilă” în vederea conferirii titlului de doctor în drept domnului Pop A. P. Paul. 

 

 
Educaţie şi formare 

 

noiembrie 2000 - decembrie 2005 



Studii doctorat în ştiinţe juridice - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept - conducător ştiinţific 
prof.univ.dr. Viorel Mihai Ciobanu, studii finalizate cu obţinerea titlului de doctor în drept, specializarea 
Drept procesual civil, în urma susţinerii, în şedinţa publică din 21 decembrie 2005, a tezei de doctorat cu tema 
„Probele în procesul civil”, apreciată cu calificativul „foarte bine”. 

 
septembrie 1991 - iulie 1995 

Studii universitare  - Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti,  finalizate cu obţinerea 
titlului de licenţiat în ştiinţe juridice, titlu emis de Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Iaşi, în urma susţinerii examenului de licenţă şi a tezei de licenţă cu tema „Suspendarea contractului 
individual de muncă” (februarie 1996), conducător ştiinţific prof.univ.dr. Sanda Ghimpu. 

1976 - 1980 

Studii liceale  în cadrul Liceului agroindustrial Şendriceni, jud. Botoşani, finalizate cu obţinerea diplomei de 
bacalaureat, media 10 (zece).  

ianuarie 2011 

Programul de pregătire în tehnologia educaţiei la distanţă organizat de ARACIS, cu sprijinul Departamentului 
pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din Universitatea Transilvania din Braşov, 
program finalizat prin obţinerea certificatului de expert evaluator extern al ARACIS pentru programele de 
studiu ID.   

septembrie 2011 

Modulul de formare în management universitar „Servicii şi suport pentru studenţi”, organizat în cadrul 
proiectului strategic „Îmbunătăţirea Managementului Universitar” de Universitatea din Timişoara, finalizat cu 
obţinerea certificatului nr. M7/89. 
Modulul de formare în management universitar „Managementul activităţilor terţiare”, organizat în cadrul 
proiectului strategic „Îmbunătăţirea Managementului Universitar” de Universitatea din Timişoara, finalizat cu 
obţinerea certificatului nr. M6/91. 

mai 2012 

Cursul de formare profesională pentru ocupaţia manager de proiect, organizat de Institutul pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane cu sediul în municipiul Constanţa şi finalizat prin examenul de absolvire, conform 
certificatului nr. 219/7.06.2012. 

28 august - 4 septembrie 2012 

Stagiu de predare efectuat în cadrul Universidad de La Laguna, Facultad de Derecho, Tenerife, Spania, ca 
urmare a obţinerii unui „grant de mobilitate în scop de formare pentru cadrele didactice Erasmus”din partea 
Comisiei Europene. 
 

octombrie - noiembrie 2012 
 

Programul de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării şi de monitorizare a 
inserţiei ALUMNI pe piaţa muncii, desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU Managementul sistemului de 
învăţământ cu piaţa muncii - finalizat cu certificat de absolvire. 

 

14 octombrie 2013 – 21 octombrie 2013 
 

LLP – Erasmus Training staff mobility 2012-2013, RAAB  RAAB Immobilien Gesellschaft m.b.k, on the 
fieds of Law. 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă româna 

Limbi străine cunoscute franceza, rusa 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză   Satisfăcător  Bine  Satisfăcător  Bine  Satisfăcător 



Limba rusă   Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

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 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Pictură, muzică. 

  

Permis de conducere Posesor permis de conducere categoria B. 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Experienţa acumulată (inclusiv experienţa managerială) în alte 
programe/proiecte naţionale/internaţionale: 

Responsabil program „Fraternitatea”, program finanţat desfăşurat în anul    
1992 şi încheiat de Asociaţia Tineretului Liber din România, Ministerul 
Tineretului şi Sportului din România, Institutul Cultural Român şi Ambasada 
Republicii Elene în România;  

Membru, responsabil cu partea legislativă a proiectului finanţat „Hydrogenia”, 
încheiat de I.P.A. - S.A., cu sediul în Calea Floreasca, nr. 169, sector 2, 
Bucureşti, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de 
Management Programe, în baza contractului nr. 210-442/14.09.2007. 

 

 

Cursuri şi monografii publicate 

1. Drept procesual civil, vol. I, curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006. 

2. Drept procesual civil, vol. II, curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 

3. Drept procesual civil, vol. I, curs, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2008. 

4. Drept procesual civil, vol. II, curs, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2009. 

5. Probele în procesul civil, monografie, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006. 

6. Drept procesual civil Procedura necontencioasă. Arbitrajul. Executarea silită. Proceduri speciale, 
vol. III, curs,  Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010. 

7. Drept procesual civil, Manual pentru IFR-ID, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012. 

8. Comentariul art. 249-326 NCPC, în „Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat”, vol. I,  
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, coordonator prof.univ.dr. V.M. Ciobanu, conf.univ.dr. M. 
Nicolae. 

9. Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 

10. Comentariul art. 249-326 NCPC, în „Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat”, vol. I, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, coordonatori prof. univ. dr. V.M. Ciobanu, prof. univ. dr. 
M. Nicolae. 

11. Drept civil, în coautorat cu Sorana Popa, curs, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


12. Sinteza art. 192-455 C.pr.civ., în Nouveau Code de procédure civile juridique roumain, ,,Juriscope”, 
„Presses universitaires juridiques” de Poitiers, France, 2018, p. 153-162. 

 

Articole publicate în reviste de specialitate, în calitate de singur autor sau în calitate de 
coautor. 

1. Gh. Dobrican, Maria Fodor, Vânzarea unui bun imobil afectat de plata unei sulte, în „Dreptul” nr. 11/2001, 
p. 68-70. 

2. Gh. Dobrican, Maria Fodor, Poate fi vândut un bun afectat de plata unei sulte?, în „Buletinul Notarilor 
Publici” nr. 1/2002, p. 18-19. 

3. Maria Fodor, Daniel Dascălu, Jurisdicţia muncii. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti în 
soluţionarea conflictelor de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii” nr. 3/2003, p. 82-84. 

4. Daniel Dascălu, Maria Fodor, Unele consideraţii privind competenţa soluţionării conflictelor de muncă şi 
a litigiilor de muncă. Impactul elementelor de extraneitate asupra competenţei soluţionării litigiilor şi 
conflictelor de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii” nr. 1/2004, p. 120-135. 

5. Maria Fodor, Sarcina probei în litigiile de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii” nr. 3/2004, p. 
34-40. 

6. Maria Fodor, Aspecte privind probele admisibile în recursul exercitat împotriva hotărârilor pronunţate în 
conflictele de muncă, în „Revista română de Dreptul muncii” nr. 4/2004, p. 51-59. 

7. Maria Fodor, Înscrisurile în formă electronică - mijloace de probă în procesul civil, în „Curierul Judiciar” 
nr. 6/2005, p. 77-91. 

8. Maria Fodor, Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi, în „Curierul Judiciar” 
nr. 9/2005, p. 122-130. 

9. Maria Fodor, Modificările şi completările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 459/2006, în 
„Dreptul” nr. 5/2007, p. 26-43. 

10. Maria Fodor, Irina Rădulescu, Aspecte privind cumulul de funcţii în cazul administratorilor societăţilor 
comerciale, în „Revista română de Dreptul muncii” nr. 6/2007, p. 30-34. 

11. Maria Fodor, Aspecte privind invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, soluţionarea cererii de sesizare 
a Curţii Constituţionale şi regimul juridic al încheierii pronunţate asupra acestei cereri, în „Revista 
română de Drept privat” nr. 6/2007, p. 47-66. 

12. Maria Fodor, Sorana Popa, Principalele modificări aduse Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007, în „Dreptul” nr. 1/2008, p. 9-18. 

13. Sorana Popa, Maria Fodor, Discuţii în legătură cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 
privind combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, în 
„Dreptul” nr. 4/2008, p. 9-29. 

14. Maria Fodor, Irina Rădulescu, Comentariu asupra modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 4/1953 - 
Codul familiei prin Legea nr. 288/2007,  în „Curierul Judiciar” nr. 3/2008, p. 67-71. 

15. Maria Fodor, Acţiunea în anularea actelor instituţiilor comunitare - modalitate de exercitare a controlului 
de legalitate în plan comunitar pe cale jurisdicţională, în „Ecologica Universitaria” nr. 5/2009, Seria 
Drept, p. 41-51. 

16. Alexandru Ţiclea, Maria Fodor, Consecinţe ale demisiei provocate de angajator cu privire la reintegrarea 
în funcţie, în „Dreptul” nr. 9/2009, p. 96-104. 

17. Maria Fodor, Procedura de judecată a litigiilor de concurenţă comercială, în săptămânalul „Ordinea” nr. 
42/20-26.11.1996, editat de Societatea „Omniapres” Bucureşti-Braşov,  p. 4-6. 

18. Maria Fodor, Reflecţii asupra modificărilor Codului de procedură civilă prin Ordonanţa Guvernului nr. 
13/1998, în săptămânalul „Ordinea” nr. 25/10-16.07.1998, editat de Societatea „Omniapres” Bucureşti-
Braşov,  p. 4-6. 

19. Maria Fodor, Contestaţia la executare în procesul civil, în Analele Universităţii Ecologice din Bucureşti, 
„Ecologica Universitaria” nr. 1/2010, Editura Pământul, p. 57-75. 

20. Maria Fodor, Soluţionarea litigiilor comerciale cu caracter patrimonial, în Analele Universităţii Ecologice 
din Bucureşti, „Ecologica Universitaria” nr. 3/2011, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, p. 63-84. 



21. Maria Fodor, Consideraţii generale asupra probelor în reglementarea noului Cod de procedură civilă, în 
„Dreptul” nr. 12/2011, p. 52-84. 

22. Maria Fodor, Corina Florenţa Popescu, Procedura cercetării procesului civil prin administrarea probelor 
de către avocaţi sau de către consilieri juridici în reglementarea noului Cod de procedură civilă, în 
„Dreptul” nr. 5/2012, p. 40-56. 

23. Maria Fodor, Proba testimonială în concepţia legiuitorului noului Cod de procedură civilă, în „Dreptul” 
nr. 12/2012, p. 40-69. 

24. Maria Fodor, Sorana Popa, Procedura ordonanţei de plată în reglementarea  noului Cod de procedură 
civilă, în „Dreptul” nr. 3/2013, p. 80-107. 

25. Maria Fodor, Ioana Cleopatra Drimer, Declararea judecătorească a morţii în reglementarea  noului Cod 
civil şi a noului Cod de procedură civilă, în „Dreptul” nr. 4/2013, p. 65-81. 

26. Maria Fodor, Punerea sub interdicţie judecătorească în reglementarea  noului Cod civil şi a noului Cod de 
procedură civilă, în „Dreptul” nr. 5/2013, p. 29-47. 

27. Maria Fodor, Citarea şi comunicarea actelor de procedură în reglementarea  noului Codului  de 
procedură civilă, în „Dreptul” nr. 6/2013, p. 50-74. 

28. Maria Fodor, Elemente de noutate referitoare la încuviinţarea executării silite în reglementarea  noului  
Cod de procedură civilă, în „Revista română de executare silită” nr. 1/2013, p. 23-33. 

29. Maria Fodor, Procedura specială de executare  a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori, în 
„Revista română de executare silită” nr. 2/2013, p. 31-39. 

30. Maria Fodor, Irina Grigore-Rădulescu, Întâmpinarea din perspectiva noilor reglementări procesual civile,  
în „Revista română de Drept privat” nr. 1/2014, p. 73-97. 

31. Maria Fodor, Corina Florenţa Popescu, Primul termen de judecată în procesul civil. Fixare şi consecinţe 
practice,  în „Pandectele Române”, nr. 2/2014, p. 45-61. 

32. Maria Fodor, Corina Florenţa Popescu, Despre asigurarea probelor din perspectiva Codului de procedură 
civilă, în Pandectele Române”, nr. 4/2015, p. 15-28. 

33. Maria Fodor, Corina Florenţa Popescu, Cercetarea la faţa locului în procesul civil, în „Pandectele 
Române”, nr. 1/2016, p. 15-26. 

34. Maria Fodor, Corina Florenţa Popescu, Natura juridică şi forţa probantă a mărturisirii în lumina noului 
Cod de procedură civilă, în „Dreptul” nr. 2/2016, p. 9-35. 

35. Maria Fodor, Corina Florenţa Popescu, Simona Mihăilescu-Pene, Admisibilitatea, administrarea şi 
indivizibilitatea mărturisirii din perspectiva Codului român de procedură civilă şi a Codului francez de 
procedură civilă, în „Dreptul” nr. 3/2016, p. 22-52. 

36. Maria Fodor, Cleopatra Drimer, Victor Marcusohn, Prezumţia ca mijloc de probă în procesul civil, cu 
referire specială la prezumţiile legale, în Dreptul nr. 2/2018, p. 9-50. 

37. Maria Fodor, Mijloacele materiale de probă în procesul civil, în „Dreptul” nr. 3/2019, p.  

38. Maria Fodor, Condiţiile de validitate a înscrisurilor sub semnătură privată, în „Dreptul” nr. 5/2019, p.  

39. Maria Fodor, Puterea doveditoare a înscrisului sub semnătură privată, în „Dreptul” nr. 6/2019, p. 9-26 

40. Maria Fodor, Despre registrele profesioniştilor din perspectiva Codului de procedură civilă în „Dreptul”  
nr. 7/2019, p 47-60. 

41. Maria Fodor, Forţa probantă a înscrisului autentic, în „Dreptul” nr. 8/2019, p. 69-97. 

42. Maria Fodor, Producerea sau depunerea de înscrisuri în procesul civil din perspectiva Codului de 
procedură civilă român şi a Codului de procedură civilă francez (I). Procedura verificării înscrisurilor, în 
„Dreptul” nr. 9/2019, p. 27-45. 

43. Maria Fodor, Incidente procedurale referitoare la proba la proba literală în procesul civil (I). Verificarea 
de scripte, în Dreptul nr. 10/2019, p. 64-76. 

44. Maria Fodor, Incidente relative la înscrisurile probatorii în procesul civil (II). Procedura falsului din 
perspectiva Codului de procedură civilă român şi a Codului de procedură civilă francez, în Dreptul nr. 
11/2019, p. 63-92. 

45. Maria Fodor, Proba prin rapoartele de expertiză în procesul civil (I), în Dreptul nr. 12/2019, p. 77-117. 

46. Maria Fodor, Proba prin rapoartele de expertiză în procesul civil (II), în Dreptul nr. 1/2020 



Referate comunicate şi/sau publicate  

1. Maria Fodor, Întrebarea preliminară (prejudicială) în aplicarea uniformă a dreptului comunitar 
european, comunicare prezentată la Sesiunea ştiinţifică a  Institutului de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române, din data de 17 aprilie 2008, şi publicată în volumul  
„Dreptul comunitar şi dreptul intern. Aspecte privind legislaţia şi practica judiciară”, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 89-99. 

2. Maria Fodor, Întrebarea preliminară (prejudicială) în aplicarea uniformă a dreptului comunitar 
european, comunicare prezentată în cadrul Seminarului internaţional „Probleme ale aplicării dreptului 
în spaţiul european”, desfăşurat la Universitatea Valahia din Târgovişte, în data de 5-7 iunie 2008, 
publicată în volumul cu acelaşi titlu, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 82-98. 

3. Maria Fodor, Rolul judecătorului naţional în cadrul Uniunii Europene, 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. 242-250. 

4. Maria Fodor, Action for annulment of documents of community institutions - modality of exercise of 
the legality control on the community level in jurisdictional manner, publicată în volumul Conferinţei 
Internaţionale „Studii şi cercetări juridice europene”, desfăşurată în data de 16-18 iulie 2009 la 
Timişoara, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, p. 239-248. 

5. Maria Fodor, Ioan Bindiu, Medierea - modalitate nejurisdicţională de soluţionare a conflictelor, 
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. 71-92. 

6. Maria Fodor, Mijloace procesuale vizând unificarea practicii judiciare în reglementarea noului Cod 
de procedură civilă, comunicare prezentată în cadrul Sesiunii ştiinţifice cu participare internaţională 
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. 110-119. 

7. Maria Fodor, Corina Popescu, Contestaţia privind tergiversarea procesului civil, 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. 120-
128.  

8. Maria Fodor, Unele aspecte privind arbitrajul în reglementarea noului Cod de procedură civilă, 
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. 588-595. 

9. Maria Fodor, Recursul în reglementarea noului Cod de procedură civilă, comunicare prezentată în 
cadrul Sesiunii 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, în data de 15 noiembrie 2011.   

10. Maria Fodor, Encoding the right to the trial of the civil case within an optimum and foreseeable 
timeframe, comunicare ştiinţifică publicată în „Valahia University Law Study”, Editura Bibliotheca, 
Târgovişte, 2012, p. 223-232. 

11. Maria Fodor, Rolul jurisprudenţei şi doctrinei în codificarea dreptului la judecarea cauzei civile într-
un termen optim şi previzibil, comunicare prezentată la  Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată 
de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, din data de 30 
martie 2012, cu tema „Ştiinţă şi codificare în România”, şi publicată în volumul  cu acelaşi titlu, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 

12. Maria Fodor, Elemente de noutate referitoare la încuviinţarea executării silite în reglementarea 
noului Cod de procedură civilă, comunicare prezentată în cadrul Conferinţei 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 - Universitatea 
Ecologică din Bucureşti, în data de 17 decembrie 2012. 



13. Maria Fodor, Alternative modalities of solving disputes in Romania, with special regard to mediation, 
comunicare ştiinţifică prezentată în cadrul Congresului internaţional de mediere, organizat în 
octombrie 2012 în Portugalia - Lisabona.  

14. Maria Fodor, Corina Florenţa Popescu, Appeal regarding the civil case delay, comunicare prezentată 
la Conferinţa „Challenges for Science and Research in the Crisis Era” şi publicată în Papers of the 
Sibiu Alma Mater University Conference, vol. I., Editura Alma Mater, Sibiu, 2012, p. 47-54. 

15. Maria Fodor, Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor, cu referire specială la mediere, 
comunicare prezentată la  Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române, din data de 29 martie 2013, cu tema „Continuitate şi 
discontinuitate în dreptul român”.  

16. Maria Fodor, Special procedure for the enforcement of judgments relating to minors - absolute 
legislative novelty Romanian law, comunicare prezentată în cadrul Secţiunii „Drept şi Ştiinţe 
Administrative” a Conferinţei internaţionale Ecological University of Bucarest - 2013, „Ecologia 
secolului XXI - provocări şi perspective”, organizată la Bucureşti, în data de 4-5 aprilie 2013. 

17. Maria Fodor, Procedure of ruling a prior judgment for solution of a matter of law in the regulation of 
the romanian Code of civil procedure - a new procedural mean to insure a unitary judicial 
practice?[Procedura pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
în reglementarea Codului român de procedură civilă - un nou mijloc procesual de asigurare a unei 
practici judiciare unitare?], comunicare ştiinţifică prezentată la Conferinţa internaţională „Societatea 
întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane”, organizată de Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Politice a Universităţii Valahia din Târgovişte, în data de 7-9 iunie 2013, şi publicată în 
Conference paper suplement of Valahia University, Law study, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2013, p. 
50-55.  

18. Maria Fodor, Sesizarea I.C.C.J. în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept - soluţie preventivă de natură a elimina riscul apariţiei şi dezvoltării unei 
jurisprudenţe neunitare, comunicare ştiinţifică prezentată la Conferinţa „Noul Cod civil român la doi 
ani de la intrarea în vigoare. Probleme teoretice şi practice”, organizată de Institutul de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi Uniunea Juriştilor din România, în data de 9 octombrie 2013.  

19. Maria Fodor, Procedure of ruling a prior judgment for solution of a matter of law in the regulation of 
the romanian Code of civil procedure - a new procedural mean to insure a unitary judicial practice?, 
„The New Romanian Civil Code, two years after its entry into force”,  Medimond International 
Proceeding, Bologna, 2013, p. 71-77.  

20. Maria Fodor, Când putem vorbi de un proces civil nou?, comunicare ştiinţifică prezentată la 
Conferinţa „Probleme de drept public şi de drept privat în aplicarea noilor coduri”, organizată de 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti, la data de 26 
noiembrie 2013. 

21. Maria Fodor, Despre cercetarea falsului unui înscris probatoriu de către instanţa civilă, comunicare 
ştiinţifică prezentată în cadrul Conferinţei aniversare „Evoluţia dreptului românesc în contextul 
globalizării”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti, la data de 3 aprilie 2015. 

22. Maria Fodor, Principiul celerităţii procesului civil, comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor ai  Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Ecologice 
din Bucureşti, secţiunea  „Drept civil”, în data de 30 mai 1997. 

23. Maria Fodor, Suspendarea contractului individual de muncă din partea unui terţ, comunicare 
prezentată în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor a  Facultăţii de 
Drept din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, secţiunea  „Drept civil”, în data de 9 mai 1998. 

24. Maria Fodor, Etapa scrisă a procesului civil, comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor a  Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Ecologice 
din Bucureşti, secţiunea  „Drept civil”, în data de 8 mai 1999. 

25. Maria Fodor, Prima zi de înfăţişare şi semnificaţiile sale procesuale, comunicare prezentată în cadrul 
Simpozionului „Reforma dreptului românesc în ultimul deceniu” organizat de Facultatea de Drept a 
Universităţii Ecologice din Bucureşti, în perioada 15-24 aprilie 2000. 



26. Maria Fodor, Reguli generale şi comune privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor 
în litigiile civile. Particularităţi în materie comercială, comunicare prezentată la Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor, organizată de Facultatea de Drept a 
Universităţii Ecologice din Bucureşti, în data de 5 mai 2001, secţiunea  „Drept civil”. 

27. Maria Fodor, Proba prin înscrisuri, cu referire specială la înscrisurile folosite în litigiile comerciale, 
comunicare prezentată în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice  „Un deceniu de dezvoltare a 
dreptului românesc” organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, în data 
de 21 aprilie 2002. 

28. Maria Fodor, Admisibilitatea probei testimoniale în litigiile comerciale, comunicare prezentată în 
cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Armonizarea dreptului intern cu normele dreptului 
comunitar. Influenţe şi interferenţe” organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti, în data de 23 mai 2003. 

29. Victor Marcusohn, Maria Fodor, Extreme weather events in urban areas. A legal view, comunicare 
prezentată în cadrul “4 th Annual International Conference Law and Administrative Justice from an 
Interdisciplinary Perspective”, November 24 th-26 th, 2017, Bucharest, România, publicată în 
International Law Review, Special ISSUE 2017, vol. III, p. 258, 264. 

30. Maria Fodor, Cleopatra Drimer Sancţiunile aplicabile lipsei cerinţelor intrinseci cererii de chemare în 
judecată, comunicare prezentată în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Spaţiul juridic românesc 
între tradiţie şi reformă”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti, în data de 5 aprilie 2016, cu ocazia a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii 
Ecologice din Bucureşti, şi publicată în „Ecology of XXI Century” Proceedings of the International 
Conference of the Ecological University of Bucharest, EUB-2018, April 2-4, p. 180-189. 

31. Maria Fodor, Olimpia Manolache, Jurisprudenţa (practica judiciară) constituie izvor de drept civil?, 
comunicare prezentată şi publicată în „Ecology of XXI Century” Transforming our World: 
Proceedings of the International Conference of the Ecological University of Bucharest, EUB-2017, 
Bucureşti, p. 141-151. 

32. Maria Fodor, C. Botezatu, Admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor în procesul arbitral, 
comunicare prezentată în cadrul Sesiunii aniversare de comunicări ştiinţifice „Ecologismul, doctrina 
politică şi juridică a secoululi XXI”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti, în data de 4 aprilie 2018, şi publicată în „Ecology of XXI Century” Transforming our World: 
Proceedings of the International Conference of the Ecological University of Bucharest, EUB-2018, April 
2-4, p. 190-204. 

33. Maria Fodor, Mijloacele materiale de probă în procesul civil, comunicare prezentată în cadrul Le 
colloque international „Le Nouveau Code de procédure civile roumain: Vu de ľintérieur-Vu de 
ľextérieur”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, (Juriscope, Association Henri 
Capitant, Collège Juridique), în perioada 31 octombrie-4 noiembrie 2018. 

34. Maria Fodor, Puterea executorie a înscrisurilor sub semnătură privată, comunicare prezentată în 
cadrul Sesiunii aniversare de comunicări ştiinţifice „Ecologismul, doctrina politică şi juridică a secolului 
XXI”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, în data de 4 aprilie 2019, 
şi publicată în „Ecology of XXI Century” Transforming our World: Proceedings of the International 
Conference of the Ecological University of Bucharest, EUB-2019. 

 

Invitaţii sau/şi participări la seminarii, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice.  

1. Invitaţie şi participare la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române, cu tema „Dreptul românesc în condiţiile post aderării la Uniunea 
Europeană” din data de 29 martie 2007. 

2. Invitaţie şi participare cu referat la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu tema „Raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul 
intern” din data de 17 aprilie 2008. 



3. Invitaţie şi participare la XIV-emes Journées juridiques franco-roumaines. L'influence du droit 
communautaire sur les droits nationaux, din perioada 25/29 iunie 2008, organizat la Bucureşti şi Cluj-
Napoca de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 
Societatea de Legislaţie Comparată, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Universitatea 
Ecologică din Bucureşti. 

4. Invitaţie şi participare la Seminarul „Litigii de mediu pentru Roşia Montană”, organizat de Asociaţia 
Alburnus Maior de la Roşia Montană, în colaborare cu Universitatea Ecologică din Bucureşti şi ELSA 
Bucureşti, în data de 20 mai 2008 la sediul Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

5. Invitaţie şi participare la Simpozionul naţional „Spre un drept al urbanismului în România” organizat 
de Asociaţia Română de Drept Umanitar, Universitatea Ecologică din România şi Uniunea Juriştilor 
din România în data de 18 iunie 2008. 

6. Invitaţie şi participare cu referat la Simpozionul Internaţional „Probleme ale aplicării dreptului în 
spaţiul european”, desfăşurat la Universitatea  „Valahia” din Târgovişte, în perioada 5-7 iunie 2008. 

7. Invitaţie şi participare cu referat la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, desfăşurată 
în data de 29 aprilie 2009 la Casa Academiei Române. 

8. Invitaţie şi participare la Simpozionul Internaţional „Particularităţi ale Fenomenologiei Sociale şi 
Politice în Lumea Contemporană”, desfăşurat la Universitatea  „Valahia” din Târgovişte, în perioada 
5-6 iunie 2009. 

9. Invitaţie şi participare la Conferinţa „CJUE - istorie, politică, drept”, organizat de Centrul de Studii de 
Drept European şi Editura Universul Juridic, la Academia Română, în data de 19 octombrie 2010. 

10. Participare la Conferinţa naţională de Drept al mediului, cu participare internaţională, organizată de 
Universitatea Ecologică din Bucureşti, în data de 11 noiembrie 2010. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Invitaţie şi participare la Simpozionul naţional consacrat Zilei Justiţiei „Stabilitatea legislativă şi 
predictibilitatea sistemului juridic”, organizat de Uniunea Juriştilor din România, în data de 28 iunie 
2012. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Invitaţie şi participare la „Journées Juridiques Franco-Roumaines” la XVI
ème

 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. 

18. Invitaţie şi participare la Conferinţa Naţională „Executarea silită în reglementarea noului Cod de 
procedură civilă” organizată de Revista română de executare silită şi Editura Universul Juridic, în data 
de 28 septembrie 2013.   

19. Invitaţie şi participare la Conferinţa extraordinară NCPC BIG FOUR, organizată în data de 27 
septembrie 2013, în Aula Facultăţii de Drept Bucureşti. 

20. Invitaţie şi participare la Sesiunea Ştiinţifică omagială „Şase decenii de cercetare ştiinţifică în 
domeniul dreptului - tradiţie şi perspective în ştiinţa juridică românească” a Institutului de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, din 6 martie 2014. 



21. Invitaţie-program la cea de a 25-a aniversare a Universităţii Ecologice din Bucureşti, din data de 3-4 
aprilie 2015.   

22. Invitaţie-program la lansarea oficială a proiectului ştiinţific naţional „Enciclopedia juridică română”, 
desfăşurată în Aula Academiei Române, la data de 16 aprilie 2015.   

23. Invitaţie-program la „Zilele ştiinţifice ale I.C.J” şi participarea la Sesiunea anuală de comunicări 
ştiinţifice „Simplificarea - imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului”, desfăşurată în 
data de 17 aprilie 2015 

24. Invitaţie şi participare la „Colocviul Andrei Rădulescu (1880-1959) Maeştrii dreptului românesc”, 
organizat de Universitatea din Bucureşti, Fundaţia Andrei Rădulescu şi a marilor jurişti români şi 
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, desfăşurată în Aula Bibliotecii Centrale Universitare 
„Carol I”, în data de 3 decembrie 2015. 

25. Invitaţie şi participare la THE SECOND AIDP WORLD CONFERENCE „The protection of the 
environment through criminal low”, organizată de AIDP, ICJ, ARSP RO, UEB, în Aula Magna a 
Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept, în data de 18-20 mai 2016; 

26. Invitaţie şi participare la manifestarea ştiinţifică cu tema „Rolul publicisticii juridice în consolidarea 
instituţiilor statului de drept”, organizată de Uniunea Juriştilor din România, în data de 30 iunie 2017; 

27. Invitaţie şi participare la Conferinţa „Ecologia la început de secol XXI”, în cadrul căreia s-a desfăşurat 
şi ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUZA d-lui Academician I. I. Dediu din 
Republica Moldova, în data de 28 noiembrie 2016; 

28. Invitaţie şi participare la Conferinţa Internaţională „Le Nouveau Code de procédure civile roumain: 
Vu de ľintérieur – Vu de ľextérieur”, în cadrul căreia am prezentat studiul cu tema “Mijloacele 
materiale de probă în procesul civil”. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în perioada 31 octombrie-4 
noiembrie 2018, în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. 

 

Participare la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice în calitate de organizator sau moderator ori 
de membru în Comitetul ştiinţific al acestora 

1. 21 aprilie 2002 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Un deceniu de dezvoltare a dreptului românesc”, organizată de 
Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

2. 23 mai 2003 

Sesiunea ştiinţifică „Armonizarea dreptului intern cu normele dreptului" comunitar. Influenţe şi 
interferenţe”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 4-5 aprilie 2013 

Conferinţa internaţională EUB-2013 „Ecologia secolului XXI - provocări şi perspective”, organizată de 
Universitatea Ecologică din Bucureşti, în plen şi pe secţiuni. 

9.  3-4 aprilie 2014 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Impactul noilor coduri asupra vieţii juridice româneşti”, 
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

10. 2 aprilie 2015 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Rolul dreptului în dezvoltarea 
societăţii”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. 

11. 3 aprilie 2015 

Conferinţa aniversară „Evoluţia dreptului românesc în contextul globalizării”, organizată de Facultatea 
de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

12. 5 aprilie 2016 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Spaţiul juridic românesc - între tradiţie şi reformă”, organizată de 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

13. 24 noiembrie 2016 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Drept ştiinţă şi cultură”, ed. a II-a, 
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

14. 25 noiembrie 2016 

Sesiunea ştiinţifică anuală „Modernizarea dreptului românesc între deziderat şi realitate”, organizată de 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

15. 6 aprilie 2017 

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Rolul dreptului în dezvoltarea 
societăţii”, ed. a III-a, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti. 

16. 7 aprilie 2017 

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a „Ecologismul, doctrina politică şi juridică a secolului XXI”, 
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

17. 24-26 noiembrie 2017 

      Manual Internaţional Conference Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary 
Perspective, organizată de SNSPA, Universitatea Ecologică din Bucureşti. 

18. 4 aprilie 2018 

Sesiunea aniversară de comunicări ştiinţifice „Ecologismul, doctrina politică şi juridică a secolului 
XXI”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. 

19. 4 aprilie 2019 

Sesiunea aniversară de comunicări ştiinţifice „Ecologismul, doctrina politică şi juridică a secolului 
XXI”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. 

 

La conferinţele organizate în anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015 (menţionate mai sus), cu 
excepţia celei arătate la punctul 5, am participat şi în calitate de moderator la Secţiunea „Drept privat”. 
La conferinţele organizate în anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 şi 2019 (menţionate mai sus) am 
participat şi în calitate de membru în comitetul ştiinţific. 

 



Premii, distincţii, diplome, certificate şi alte recunoaşteri a contribuţiilor ştiinţifice. 

- - Premiul pentru publicistică ştiinţifică în domeniul dreptului acordat de revista ,,Dreptul” a UJR, în data 
de 19 decembrie 2019. 

- - Premiul „Mihail Eliescu” pentru lucrarea „Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat”, vol. I art. 
1-526, vol. II art. 527-1134, acordat de Uniunea Juriştilor din România, în data de 19 decembrie 2016. 

- - Premiul „Traian Ionaşcu” al Revistei Române de Drept Privat, în decembrie 2017. 

- - Premiul „Paul C. Vlachide” pentru monografia „Probele în procesul civil”, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2006, acordat de Uniunea Juriştilor din România şi Societatea „Titu Maiorescu”, în data de 14 
decembrie 2006. 

- 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. 

- Diplomă de excelenţă acordată cu ocazia aniversării a 25 de ani de la fondarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti, în data de 3 aprilie 2015. 

- Diplomă de onoare oferită cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la fondarea Societăţii „Ateneul Român” 
pentru contribuţia la promovarea ştiinţei şi culturii româneşti, în data de 6 noiembrie 2015. 

- Certificat de participare la Training-ul nr. 9 de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii 
învăţământului superior, organizat de ARACIS, la Universitatea „Transilvania” din Braşov, în cadrul 
proiectului finanţat din fonduri europene: „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în 
context european, Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, 
contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933, emis la data de 28 ianuarie 2011. 

- Certificat de Expert Evaluator Extern al ARACIS pentru programul de studii ID, emis de ARACIS în 
data de 30 iunie 2011. 

- Certificat de absolvire a modulului de formare în management universitar, nr. M6/91, emis în data de 30 
septembrie 2011. 

- Certificat de absolvire a modulului de formare în management universitar, nr. M7/89, eliberat în data de 
30 septembrie 2011. 

- Certificat de absolvire a programului de perfecţionare pentru ocupaţia „Manager de proiect”, seria H, nr. 
00054285, eliberat de Institutul pentru dezvoltarea resurselor umane, în data de 27 februarie 2013. 

- 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. 

- Certificat de participare la „Sibiu Alma Mater University National Conference with International 
Participation”, cu tema: „Challenges for Science and Research in the Crisis Era”, eliberat la data de 30 martie 
2012. 

- 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 Conferinţa extraordinară NCPC BIG FOUR V.M. Ciobanu, I. Deleanu, I. Leş, 
G. Boroi., organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Institutul Naţional pentru Pregătirea 
Avocaţilor, diplomă oferită la data de 27 septembrie 2013. 

- Diplomă de participare la Conferinţa „Probleme de Drept public şi de Drept privat în aplicarea noilor 
coduri”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice din Bucureşti, în data de 26 noiembrie 
2013. 

- Diplomă de participare la Conferinţa aniversară „Evoluţia dreptului românesc în contextul globalizării”, 
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din Bucureşti, în data de 
3 aprilie 2015. 

- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Dreptul românesc-parte integrantă a 
culturii juridice universale”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti, în data de 11 decembrie 2015. 

- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Spaţiul juridic românesc - între 
tradiţie şi reformă”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Ecologice din 
Bucureşti, în data de 5 aprilie 2016. 

- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Ecologismul: Doctrină politică şi 
juridică a secolului XXI”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti, în data de 7 aprilie 2017. 

- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Ecologismul: Doctrină politică şi 
juridică a secolului XXI”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii 
Ecologice din Bucureşti, în data de 4 aprilie 2018. 

- Diplomă de participare la Conferinţa naţională de executare silită cu tema „Executarea silită şi darea în 
plată”, organizată de Revista română de executare silită şi Grupul Editorial Universul Juridic, în parteneriat 
cu Facultatea de Drept din Bucureşti, UNEJ, UNBR, CEJ, INPPA şi Baroul de avocaţi Bucureşti, în data de 
7-8 octombrie 2016. 

- Diplomă de participare cu o comunicare la Conferinţa internaţională „Le Nouveau Code de procédure 
civile roumain: Vu de ľintérieur – Vu de ľextérieur”, în data de 2 noiembrie 2018. 

- 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 peste 200 puncte pentru 
criteriul C5 din Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de 
conferenţiar şi profesor, stabilite la nivel naţional. 
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