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20/03/2021 – ÎN CURS 
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU NIVELUL II (DE APROFUNDARE) DE CERTIFICARE PENTRU
PROFESIA DIDACTICĂ – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor 

01/10/2014 – ÎN CURS – București, România 
STUDENT-DOCTORAND – Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 
Sunt student al Școlii Doctorale de Drept, din cadrul Facultății de Drept - Universitatea din București (România),
specializarea Drept european al drepturilor omului. Conducătorul meu de doctorat este prof. univ. dr. Corneliu-Liviu
Popescu, iar teza de doctorat a fost redactată în limba franceză. În cadrul tezei am analizat particularitățile protecției
substanțiale acordate persoanelor juridice cu scop lucrativ de Curtea europeană a drepturilor Omului prin
jurisprudența relevantă în materie

01/03/2020 – 15/07/2020 
PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU NIVELUL I (INIȚIAL) DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA
DIDACTICĂ – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor 

01/09/2013 – 01/09/2014 – București, România 
PROGRAMUL DE FORMARE INIȚIALĂ ÎN AVOCATURĂ – Institutul Național Pentru Pregătirea Avocaților 

01/10/2012 – 01/10/2013 – București, România 
DIMPLOMA DE MASTER – Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene, în colaborare cu Univ. Paris 1 Panthéon
Sorbonne 

 
Am absolvit Masterul în Drept european și internațional al afacerilor, cu predare în limba franceză.
Programul de Master este organizat de Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene, în colaborare cu
Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne

01/10/2008 – 01/10/2012 – Bucharest, România 
DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – Facultatea de Drept, Universitatea din București 

 
Am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București cu nota 9,65. Am obținut nota 9,3 la proba scrisă
și nota 10 pentru elaborarea și prezentarea lucrării "Rolul francizei în rețelele de distribuție. Probleme de
dreptul concurenței", sub coordonarea dlui. prof. univ. dr. Gheorghe Piperea. În al treilea an al studiilor de licență, am
participat la procesul simulat de drept penal, organizat de ELSA București, în colaborare cu Facultatea de Drept, la care
am obținut locul 2.

15/09/2004 – 15/06/2008 – Rîmnicu Vâlcea, România 
DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” 

15/01/2013 – ÎN CURS 
AVOCAT COLABORATOR – SCA PIPEREA SI ASOCIATII 

Sunt specializată în litigii de drept societar, insolvență, protecția consumatorilor, piețe de capital, drept civil, drept fiscal
și drept administrativ. Am experiență semnificativă în activitatea de consultanță, în special în domeniul dreptului
societar și dreptului civil. De asemenea, printre domeniile mele de competență se află dreptul european al drepturilor
omului și dreptul Uniunii Europene.

Bucuresti, România  

01/10/2012 – ÎN CURS 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

mailto:iulia.golgojan@drept.unibuc.ro


CONDUCĂTOR DE SEMINARE – FACULTATEA DE DREPT- UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

 
Sunt conducător de seminare la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, la catedra de Drept privat.
Sunt colaborator al dlui. prof. univ. dr. Gheorghe Piperea și al dnei. conf. univ. dr. Andreea Teodora Stănescu la
seminarele de Drept comercial și Dreptul transporturilor.

București, România  

Conferinţe 

Am participat la Conferința ”Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, organizată de Facultatea de Drept a
Universității din București, în 22-23 noiembrie 2018, cu lucrarea ”Piercing the corporate veil - acțiunea reglementată la
art. 237 indice 1 din Legea nr. 31/1990 - un instrument optim în teorie, dar dificil de aplicat în practică”.  

Conferinţe 

Am participat la Conferința Internațională Bienală, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest
din Timișoara, în 2-3 noiembrie 2018, cu lucrarea ”Jurisprudența Curții europene a drepturilor Omului privind persoana
competentă să acționeze îninatea acesteia în reprezentarea unei societăți comerciale”.

Seminarii 

Am participat la cea de-a 6-a ediție a lucrărilor Centrului franco-italian de studii internaționale și europene, organizat
de Universitatea Nice Sophia Antipolis - L’Institut du Droit de la Paix et du Développement, în 6-8 septembrie 2016, cu
prelegerea intitulată „Limitele interferenței statul în dreptul de proprietate, pentru rațiuni de protecție a mediului "
 

Conferinţe 

 
Am participat la dezbaterea intitulată „Noua lege a pieței de capital - oportunități și provocări”, organizată de Asociația
Brokerilor din România, în data de 28 septembrie 2018, cu lucrarea ”Excercitarea competențelor de către Autoritatea
de Supraveghere Financiară din România”.

Conferinţe 

 
Am participat la cea de-a paisprezecea ediție a Conferinței Dreptul afacerilor din data de 13 octombrie 2018, organizată
de SCA ”Piperea și Asociații”, fiind coautor al lucrării „Obiectului și efectelor contractelor. Importanța conceptelor din
perspectiva legislației privind protecția consumatorilor "

Conferinţe 

Am participat la cea de-a cinsprezecea ediție a Conferinței Dreptul Afacerilor din data de 19 octombrie 2019, organizată
de SCA ”Piperea și Asociații”, fiind coautor al lucrării ”Criterii utilizate de instanțele de judecată la analiza caracterului
abuziv al dobânzii penalizatoare din contractele încheiate cu consumatorii”

Conferinţe 

Am participat la prima ediție a Conferinței de Drept ”Transilvania”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul
Universității Transilvania din Brașov, în 22-23 martie 2019, fiind coautor al lucrării ”Aspecte controversate în
determinarea instanței de judecată competente material să soluționeze litigiile cu profesioniștii”.

CONFERINȚE ȘI SEMINARE 



summer school 

 În vara anului 2011 am participat la Școala de vară organizată de „Fondation pour le droit continental” la Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. În cadrul școlii de vară am participat la următoarele cursuri: Introduction à la culture
juridique continentale, Droit européen et international des contrats, Règlement international des litiges, Cours
constitutionnelles et libertés fondamentales et Droit patrimonial international de la famille 

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ C1 C1 B2 B2 C1

FRANCEZĂ C1 C2 C2 C1 C2

SPANIOLĂ B2 B2 B2 B2 B1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Competenţe dobândite la locul de muncă 

 
O bună comandă a pachetului Microsoft Office. Am obținut permisul european de conducere a calculatorului, eliberat
de European Computer Driving License Foundation

SUMMER SCHOOL 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ 
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