
 

 

 

EXPERIENȚĂ  PROFESIONALĂ 
      octombrie 2019- până în  TUTORE  în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, respectiv a  
                                       prezent subproiectului Start-up Tutorial – Împreună pentru o carieră juridică de succes, 
    finanțat conform acordului de grant nr.AG/175/SGU/NC/II, semnat cu Ministerul 
    Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare    
Externă  

 

      CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

LAZĂR RALUCA ŞTEFANIA  

 

 Str. Șelimbărului, nr.68 D, Cisnădie, județul Sibiu, România 

  0744795406        

 av.lazarraluca@gmail.com 

 

 Sexul : femeiesc | Data naşterii : 04.05.1981 | Naţionalitatea: română  

LOCUL DE MUNCĂ / 
POZIŢIA 

 

 
ASISTENT UNIVERSITAR, pe perioadă nedeterminată, poziţia 28, disciplinele: 
Drept civil (Partea generală); Drept civil (Persoanele); Drept civil (Drepturile reale) 
din statul de funcţiuni al Departamentului de drept privat al Facultăţii de Drept din 
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; AVOCAT definitiv în cadrul Baroului 
Sibiu 

Martie 2018 – până în 
prezent 

 
 
    Noiembrie 2018 – aprilie 
                                          2019  

ASISTENT UNIVERSITAR  
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: susţinerea de  seminarii la disciplinele: 
Drept civil (Partea generală), Drept civil (Persoanele), Drept civil (Drepturi reale) 
 
CERCETĂTOR în domeniul drepturilor omului, COR 26195 în cadrul proiectului  
„Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din  
administrație și justiție” 

Septembrie 2016 – martie 
2018 

 

CADRU ASOCIAT pentru postul de Asistent vacant  
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: susţinerea de  seminarii la disciplinele: 
Drept civil (Partea generală), Drept civil (Persoanele), Drept civil (Drepturi reale). 

Ianuarie 2007 – până în 
prezent 

 

AVOCAT DEFINITIV, membru al Baroului Sibiu 

Cabinet individual de avocat – Lazăr Raluca Ştefania 

Principalele activităţi şi responsabilităţi:  practicarea avocaturii în special în 
domeniul dreptului civil, acordarea de consultaţii juridice, studiul dosarelor, 
elaborarea opiniilor juridice vis-a-vis de speţele clienţilor, reprezentarea şi 
asistarea acestora în fata instanţelor si autorităţilor statului, formularea de acţiuni, 
acte juridice, contracte. 

Ianuarie 2005 – ianuarie 
2007 

AVOCAT STAGIAR, membru al Baroului Sibiu  

Cabinet individual de avocat – Bacaci Alexandru 



 

 

        EDUCAȚIE ȘI FORMARE  
ABSOLVENTĂ a cursurilor programului de Formare Psihopedagogică, Nivel 2,  

                    Septembrie 2017 intensiv, la forma de învățământ cu frecvență. 
                             – iunie 2018 Departamentul pentru pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Facultății 
    de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 
    Psihopedagogie, pedagogie, metode didactice. 

DOCTOR ÎN DREPT  
                       octombrie 2007 FACULTATEA DE DREPT a Universității „Lucian Blaga„ Sibiu. 
                           – martie 2010 Doctorand cu frecvență în domeniul dreptului civil sub coordonarea prof. univ. 
    dr. Ovidiu Ungureanu, tema tezei de Doctorat fiind: „Persoana juridică în  
                                                           doctrină și jurisprudență”. 

MASTER ÎN DREPT 
                       octombrie 2004 FACULTATEA DE DREPT a Universității „Lucian Blaga„ Sibiu. 
                              – iunie 2006 Masterand cu frecvență. Instituții de drept privat român, sub coordonarea prof.  
    univ. dr. Ovidiu Ungureanu, tema lucrării de disertație fiind „Modurile de  
    dobândire ale dreptului de proprietate”. 

LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE JURIDICE 
                       octombrie 2000 FACULTATEA DE DREPT a Universității „Lucian Blaga„ Sibiu. 
                              – iunie 2004 Studii cu frecvență în domeniul dreptului Juridic. 

ABSOLVENT 
                                1996-2000 Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu. 
 
COMPETENŢE PERSONALE  

 

                            Competențe      Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența acumulată în carierea  
                        de comunicare     profesională din domeniul juridic, ca avocat, atât în ceea ce privește activitatea în               
instanțe, cât și în interacțiunea cu instituțiile statului. 
              Competențe Bune competențe organizaționale, manageriale și de leadership dobândite în  

     Organizaționale/ contextul desfășurării activității profesionale. Am organizat și coordonat activitatea 
             Manageriale mai multor cabinete de avocatură. Am organizat și susținut stagii de practică cu  
   studenții. Am însoțit delegația Facultății de Drept la concursul HEXAGON, în anul

    2019, la București, unde echipa Facultății de Drept din Sibiu a obținut locul IV.       

 Principalele activităţi şi responsabilităţi:  practicarea avocaturii în special în 
domeniul dreptului civil. 
 

Limba(i) maternă(e) româna  
  

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

engleză C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  C1/2  

franceză C1/2  C1/2  B1/2  B/1  B1/2  

italiană A1/2  A1/2  A1/2  A/1  A1/2  



 

 

Competențe dobândite O bună cunoaștere atât a aspectelor practice, cât și teoretice ale domeniului 
                   la locul de muncă dreptului civil. 
     Competențe informatice  O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™, a programelor de operare   

Windows, precum şi tehnologiilor Android. O bună cunoaștere a limbajul HTML. 
            Permis de conducere Dețin permisului de conducere, categoria B, din anul 2011. 
 
      
  Informații suplimentare 
                                    Publicații 

„Studiu comparativ privind accesul la justiție, la asistență și consiliere juridică, căi 
alternative de rezolvare a litigiilor, inclusiv a litigiilor administrative în statele membre ale Uniunii Europene și ale 
Consiliului Europei”, în coautorat, realizat în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale 
unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod proiect: SIPOCA377, București, noiembrie 2019, ISBN 
978-973-0-29823-9; 

„Elefantul înghiţit de şarpe. Sau despre locuinţa alternantă a copilului în legislaţia 
românească”, în calitate de coautor, articol publicat în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 1/2019, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti; 

„Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de 
facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori”,  în calitate de coautor, articol 
publicat în Revista Română de Drept privat  nr.3/2018. Familia și parteneriatul civil, Editura Universul juridic, 
București; 

„Fișe de drept civil. Partea Generală”, în calitate de coautor, Editura Universul 
Juridic, iulie 2018, București, ISBN: 9786063901966; 

„Dreptul la liberă exprimare – drept subiectiv şi limită a dreptului la viaţă privată”, 
în calitate coautor, articol publicat în Revista Română de Drept Privat, nr.4/2017, Editura Universul Juridic, 
București; 

„ Scurte consideraţii privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii”, 
articol publicat în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 2/2017, Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

„The Limits of the Free Speech for a Lawyer as they are set by the European Court 
of Human Rights”, articol în curs de publicare în volumul Conferinţei:  6th International Conference on Law and 
Social Order, LSO 2017; 

 „Fişe de drept civil. Persoanele. Hexagonul Facultăţilor de drept”, ISBN 978-606-
39-0197-3, în coautorat, în curs de publicare, Editura Universul Juridic; 

„Leziunea şi impreviziunea – ipoteze distincte de reducere a prestaţiilor datorate”, 
articol publicat în  Acta   Universitatis   Lucian   Blaga, nr. 2/2016 Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

„Persoana juridică în drept şi jurisprudenţă” - teza de doctorat susţinută în martie 
2010;  

„Contestaţia la executare. Bilet la Ordin. Excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la 
executare”, articol publicat în Revista Fortuna a Baroului Sibiu, nr.1-2/2009; 

„Consideraţii  generale  privind  concurenţa,  practicile  anticoncurenţiale  şi  
concentrările  economice”, articol publicat în Acta   Universitatis   Lucian   Blaga, Iurisprudentia, nr.1-2/2005,  
Editura Universul Juridic, Bucureşti; 

„ Etica şi dreptul” , articol publicat în Acta   Universitatis   Lucian   Blaga, nr.1-
2/2003,  Editura Universul Juridic, Bucureşti; 
 



 

 

         Conferințe: 
Participant şi speaker în cadrul „Conferinţei Naţionale de drept civil – Familia şi 

parteneriatul civil”, conferinţă organizată de Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Facultatea de Drept, 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, şi INPPA – Centrul Teritorial Cluj, 29.09.2018; 

Moderator şi coordonator în cadrul Conferinţei naţionale a studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor în drept,  conferinţă organizată de Facultatea de Drept, Departamentul de Drept 
Privat, Departamentul de Drept Public din Cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la data de 26 mai 2017; 

Participant  în cadrul International Conference on Law & Social Order LSO 2017, 
conferinţă organizată de Universitatea „Spiru Haret” Constanţa, în 20-21 octombrie 2017;



  

    

 


