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Justiție

Experienţa profesională
• Perioada 2018-prezent
Judecător Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă
• Funcţia sau postul ocupat 2004-2018
Judecător Tribunalul Constanţa
5.03.2013 – 1.04.2018
Judecător, Vicepreşedintele Tribunalului Constanţa
1.04.2006 – 4.03.2013
Judecator, Presedinte sectie I civila Tribunalul Constanta

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Judecător specializat în materie civilă:litigii civile, litigii de familie și minori, litigii privind proprietatea;
Judecător voluntar pentru desfășurarea activităților în cadrul Protocolului de colaborare privind
educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar;
Judecător coordonator al activităţii de învăţământ profesional şi unificare a practicii judiciare în cadrul
tribunalului şi a instanţelor arondate;
Tutore de practică desemnat din partea Tribunalului Constanța pentru convențiile de practică ale
studenților și masteranzilor;
Judecător desemnat cu derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul tribunalului în intervalul
2013-2016;
Judecător desemnat cu coordonarea activității Biroului Local de Expertize Judiciare;
Judecător membru al comisiei de evaluare a activității judecătorilor constituita la nivelul Tribunalului
Constanta în intervalul 2008-2013;
Colaborator al INM, in calitate de formator, in cadrul programului de formare in domeniul Politicilor
Publice in Justiție, in anul 2009;
Judecător detașat la Biroul Electoral Județean cu funcția de Președinte al acestuia la alegerile
prezidențiale din anul 2009;
Participant la campania de educare cu privire la drepturile copilului in calitate de formator local,
desfășurata in anul 2007 la Constanta, organizata de către INM;
Judecător delegat cu supravegherea activității compartimentului arhiva civila in anul 2006;
Judecător cu atribuții privind analiza practicii instanțelor de control judiciar precum si activității de
statistica judiciara in cursul anului 2005;
Judecător cu atribuții privind analiza practicii instanțelor de control judiciar precum si activității de
statistica judiciara in cursul anului 2005;
• Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Constanta, str.Traian nr.35C
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• Tipul activităţii/sectorul de activitate Justiție
• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

• Numele şi adresa angajatorului

• Tipul activităţii/sectorul de activitate
• Perioada (de la – până la)
• Funcţia sau postul ocupat

2004-1998
Judecător in cadrul Judecătoriei Constanta
Judecător cu atribuții privind analiza practicii instanțelor de control judiciar in cursul anului 2004;
Judecător delegat cu supravegherea activității compartimentului arhiva civila in anul 2003 si 2002;
Judecător cu atribuții privind analiza practicii instanțelor de control judiciar in cursul anului 2000;
Judecător stagiar in perioada 2000-1998;
Tribunalul Constanta, str.Traian nr.35C

Învăţământ universitar
1.10.2018- prezent
Cadru didactic titular în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice din cadrul
Universităţii Spiru Haret, Constanța
1.10.2016-1.10.2018
Cadru didactic asociat în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice din cadrul
Universităţii Spiru Haret, Constanța
1.10.2015-30.06.2017
Lector universitar în cadrul Facultății de drept a Universității Ovidius din Constanța;
1.09.2010 – 1.06.2015
Lector universitar în cadrul Facultăţii de drept a Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa;

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea de cursuri şi seminarii în calitate de titular de disciplină la materiile Drept procesual civil,
Dreptul proprietății intelectuale, Dreptul familiei, Protecția juridică a dreptului de proprietate, Teoria
Generală a Dreptului și Drept internațional privat; Îndrumător de practică al studenţilor;Organizator de
cercuri studenţeşti cu profil juridic;Coordonator al activităţii de practică pentru studenţi
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Constanța, Str. Unirii, nr. 32-34
Universitatea Ovidius Constanța, Campus, Aleea Universității, nr. 1, Corp A
Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa, Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu-Constanţa

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2010-2013
Doctorat, diplomă
Drept procesual civil avansat, cercetare;
Școala doctorala a Facultății de drept Simion Bărnuțiu din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu
ISCED 6

Perioada 2003-2005
Calificarea / diploma obţinută

Masterat , Diploma

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Legislație maritima

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

Universitatea Maritima Civila din Constanta
ISCED 5
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1994-1998
Licențiat in drept
Lucrare de licență in materie de drept civil
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
ISCED 5

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleza

Ascultare
B2

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B2

Exprimare scrisă

Utilizator
B2
independent

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacităţi bune de comunicare, receptivitate, diplomaţie, spirit de observaţie, flexibilitate,
perseverenţă , capacitate de anticipare a reacţiilor şi de previzionare, capacitate de negociere;
relaţionare adecvată în cadrul muncii în echipă;

Mod de gândire analitic şi pragmatic pentru a lua decizii rapide organizatorice; planificarea şi
organizarea activităţilor în mod eficient; capacitatea de a stabili priorităţile şi de a mă concentra pe
probleme în funcţie de importanţa acestora; aptitudini de control; bun gestionar al fondurilor şi
resurselor;

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Foarte buna folosire a aplicatiilor Ms Office;
Operare Windows XP, Microsoft Excel, Microsoft Power Point; Utilizare Internet, Posta eletronica,
Outlook Express;

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

Categoria B
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L I S T A
lucrărilor ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic

A. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 5 ani
•
Căile de atac de retractare în procesul civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014,
ISBN – 978-606-673-284-0, 515 pagini;

Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, ISBN – 978-606-390266-6, 379 pagini;

Drept civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, ISBN – 978-606-39-0268-0,
200 pagini;

Contracte, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, ISBN – 978-606-39-0267-3,
249 pagini;

Drept public(coordonator), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, ISBN – 978606-39-0269-7, 167 pagini;

Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti 2007-2012 în domeniul dreptului bancar, vol.II,
Editura Universitară, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-591-550-3 ;
•
Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti 2010-2011 în domeniul dreptului civil, penal,
procesual civil şi penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ, vol.I, Editura
Universitară, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-591-481-0 ;

Manual de procedură civilă civilă.Teoria generală cu trimiteri la Noul Cod de
procedură civilă, Editura Universitară, București, 2012, ISBN 978-606-591-343-1, 219
pagini;
B. Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 5 ani

Critical Assessment of the Constanta Tribunal’s Jurisprudence in the Matter of
Summary Eviction, The 6th Internaţional Conference on Law and Social Order,
http://lawconfconstanta.weebly.com/uploads/1/1/6/2/11622303/lso_2017_book_of_abstracts.p
df, în curs de apariție;

Câteva aspecte teoretice și de jurisprudență privind executarea obligației de face și de a
nu face, Revista Română de Jurisprudență, nr.2/2017, Editura Universul Juridic, ISSN
1844-6450, p.138-145;

General and Special Conditions for the Appeal for Annulment Admissibility,
Proceedings of the 5th Internaţional Conference on Law and Social Order,
http://lawconfconstanta.weebly.com/uploads/1/1/6/2/11622303/book_of_abstracts.pdf,
Editura Sitech, Craiova 2015, ISBN 978-606-11-4867-7 (pdf), p.27-28;
•
Comparative law approaches regarding the remedy of reexamination in romanian and
french civil procedures,Saturday 1 November 2014 by Libadmin 2014; References:
SGEM2014 CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS
AND TOURISM, www.sgemsocial.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978619-7105-25-4/ ISSN 2367-5659, September 1-9, 2014, Vol. 1, 539-546 pp; OI: 10.5593/
sgemsocial 2014/B21/S5.071;

Legal approaches towards the appeal for annulment both in former and new procedure
regulation, Proceedings of the 4th Internaţional Conference on Law and Social Order,
Addleton Academic Publisher New York, vol.II, 2014, ISBN 978-1-935494-69-0, p.170-177;

•
Is the appeal against delay in court proceedings a mean of appeal for withdrawal ?
Proceedings of the 3rd Internaţional Conference on Law and Social Order, Addleton Academic
Publisher New York, vol.II, 2013, ISBN 978-1-935494-55-3, p.131-134;

Drept conventional de preempțiune. Lipsa reglementării legale a acestuia. Efectele
nerespectării dreptului, Revista Româna de Jurisprudenţă, nr.1/2017, Editura Universul
Juridic, ISSN 1844-6450, p.16-18;
•
Revizuire. Înscris fals. Hotărâre de constatare a nulităţii absolute. Neîndeplinirea
condiţiilor impuse de art.322pct.4C.pr.civ.1865, Revista Româna de Jurisprudenţă, nr.2/2014,
Editura Universul Juridic, ISSN 1844-6450, p.34-42;
•
Revizuire. Pronunţarea unei hotărâri prin care s-a modificat hotărârea unei instanţe pe
care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere. Limitele rejudecării în revizuire, Revista
Româna de Jurisprudenţă, nr.4/2014, Editura Universul Juridic, ISSN 1844-6450, p.20-28;
•
Este contestaţia împotriva tergiversării o cale de atac de retractare?, Revista Româna
de Jurisprudenţă, nr.2/2013, Editura Universul Juridic, ISSN 1844-6450, p.190-192;
•
Revizuire extra petita, Revista Româna de Jurisprudenţă, nr.4/2013, Editura Universul
Juridic, ISSN 1844-6450, p.45-56;
 Revizuirea în viziunea noului Cod de procedură civilă, Revista Româna de
Jurisprudenţă, nr.4/2012, Editura Universul Juridic, ISSN 1844-6450, p.227-232;

C. Lucrări publicate în ultimii 5 ani în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi
(neindexate)
- Reviste
- Lucrări în volume de conferinţe
•
Aspecte teoretice și practice privind executarea obligațiilor de a face și a nu face, în
volumul Conferintei Internationale "Dreptul si principalele profesii juridice în actualul context
european", 31 martie - 2 aprilie 2017, Constanta, organizată de Facultatea de drept şi Ştiinţe
Administrative din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, Editura Universul Juridic,
2018, ISBN 978-606-39-0163-8, p.156-163 ;

Drept convenţional de preemţiune.Lipsa reglementării legale a acestuia. Efectele
nerespectării dreptului -cometariu, Revista Româna de Jurisprudenţă, nr.1/2017, Editura
Universul Juridic, ISSN 1844-6450, p.13-18;

Studiu asupra obiectului revizuirii în Noul cod de procedură civilă, în volumul
Conferinţei internaţionale ,,Reforma statală prin prisma noilor coduri juridice’’, 3-4 aprilie
2014, Constanţa, organizată de Facultatea de drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul
Universităţii Ovidius din Constanţa, Editura Universul Juridic, ISBN 978-606-673-543-8,
p.69-79;
•
Privire asupra căilor de atac de retractare în Noul Cod de procedură civilă, lucrare
publicată în volumul Conferinţei internaţionale cu tema ,,Procedura civilă-Procedura
execuţională civilă. Fundamente ale procesului civil în Uniunea Europeană’’, organizată de
Camera Executorilor Judecătoreşti şi Universitatea Ovidius din Constanţa, în perioada 5-9
septembrie 2012, Editura Universul Juridic, ISBN 978 -606-673-010-5, pp.137-152 ;
 Audierea minorului de către instanță – reflectarea normelor internaționale în dreptul
intern, Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice ,,Cultura socio-juridică.Noile

coduri.Analize și perspective”, 25-26 aprilie 2013, Constanța, Editura Universul Juridic,
2015, ISBN -978-606-673-647-3, pp.61-66;
•
Contestaţia în anulare în viziunea Noului Cod de Procedură Civilă, Revista Româna de
Jurisprudenţă, nr.2/2012, Editura Universul Juridic, ISSN 1844-6450, p.239-245;

Data:
1.10.2018

Numele şi Semnătura:
MOCANU MIHAELA CRISTINA

