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CURRICULUM VITAE

Nume: CRISTINA CODRUŢA HAGEANU
Adresa: Şelimbăr, str.O.Goga nr.2 jud.Sibiu
Telefon: 0724221550
E-mail: hageanu.codruta@yahoo.com;
Naţionalitate: română
Cetăţenie: română
Data naşterii: 24 mai 1970
Stare civilă: căsătorită, doi copii
Studii:
- Liceul sanitar Braşov, absolvit în anul 1988 în urma examenului de
bacalaureat;
- Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”, absolvită
în anul 1994, la licenţă obţinând media 10;
- Studiile aprofundate din cadrul Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu”
Sibiu, specializarea „Drept economic (comercial)”, absolvite în
sesiunea septembrie 1995, cu media 10;
- Doctorand în Ştiinţe juridice, specializarea Drept civil, din noiembrie
1999. Am susţinut toate referatele şi am promovat toate examenele din
cadrul programului de pregătire a doctoratului, susţinând în anul 2004
teza cu titlul „Contractul de închiriere”.
- 2004 Comisia de doctorat a propus şi s-a admis acordarea titlului de
doctor cu distincţia Magna cum laudae;
- Modul psiho-pedagogic postuniversitar;
- Curs-utilizare calculator;prelucrare informaţii – Certificat de absolvire
seria E nr.0118678 eliberat de Centrul de pregătire în informatică
Bucureşti, iunie,2007.
Experienţă profesională:
- Judecător din anul 1994 la Judecătoria Sibiu şi din anul 2002 la
Tribunalul Sibiu.
- În perioada în care am funcţionat ca judecător la judecătorie am
avut atribuţii suplimentare în supravegherea activităţii executorilor
judecătoreşti. La tribunal, am lucrat ca judecător la Secţia penală şi,
în prezent, la Secţia civilă, de minori şi familiei. Am mai îndeplinit
şi activitatea de judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Sibiu.
- Din 1998 asistent universitar la Facultatea de Drept „Simion
Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu la
disciplinele: „Dreptul familiei” şi Drept civil. Contracte speciale;

- Din anul 2007 lector universitar la Facultatea de Drept „Simion
Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu la
disciplinele: „Dreptul familiei” şi „Protecţia copilului şi a altor
categorii de persoane”.
- Din anul 2013 conferenţiar universitar la Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu la
disciplinele: „Dreptul familiei” şi „Protecţia copilului şi a altor
categorii de persoane”.

Activitate ştiinţifică:
Membru în Consiliul ştiinţific al revistei Acta Universitatis Lucian
Blaga;
- Membru în Asociaţia Internaţională a Magistraţilor pentru Tineret şi
Familie din 1997;
- Membru în Comitetul științific de organizare a conferinței internaționale
Reformele judiciare și administrative la începutul mileniului al treilea,
Sibiu 17-19 mai 2012.
-

Teza de doctorat cu titlul Contractul de închiriere, îndrumător ştiinţific
profesor universitar doctor Alexandru Bacaci, a fost susţinută în cadrul
Universităţii Lucian Blaga Sibiu.

Articole publicate în reviste de specialitate:
1. Perversiune sexuală. Săvârşire asupra unei minore. Inexistenţa
concursului ideal de infracţiuni cu infracţiunea de corupţie sexuală.
Circumstanţă agravantă a săvârşirii faptei de trei sau mai multe persoane
împreună (notă), în revista Dreptul nr.2/1995, p.67-69;
2. Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate. Preţ neserios. Distincţie între
cauza şi motivul contractului (notă), coautor, în revista Acta Universitatis
Cibiniensis nr.1/2001, p.128-134;

3. Drept de extindere. Inadmisibilitate sub imperiul dispoziţiilor Legii
locuinţei nr.114/1996 (notă), coautor, în revista Acta Universitatis
Cibiniensis nr.1/2001, p.134-137;
4. Natura juridică a contractelor de închiriere încheiate între comercianţi, în
revista Acta Universitatis Lucian Blaga nr.1-2/2001, p.93-99;
5. Jurisprudenţă rezumată a Curţii Supreme de Justiţie, în revista Acta
Universitatis Lucian Blaga nr.1-2/2002, p.156-170;
6. Practica judiciară în materie civilă a Curţii de Apel Alba-Iulia pe anul
2001, în revista Acta Universitatis Lucian Blaga nr.1-2/2002, p.182-188;
7. Închirierea bunului altuia, în revista Acta Universitatis Lucian Blaga
nr.1-2/2003, p.45-50.

8. Discuţii privind taxa judiciară de timbru aplicabilă acţiunilor introduse
de către debitorul aflat în reorganizare judiciară sau faliment (coautor),
în Revista de Drept Comercial nr.6/2003, p.76-79;
9. Contract de vânzare-cumpărare. Proprietar aparent. Buna-credinţă a
terţilor subdobânditori. Drept la acţiune. Prescripţie,(coautor), în revista
Curierul judiciar nr.9/2003, p.1-7.
10.Jurisprudenţa rezumată a Curţii de Apel Alba Iulia pe anul 2002, în
revista Acta Universitatis Lucian Blaga nr.1-2/2003, p.209-218.
11.Probele în materie comercială. Facturi neacceptate. Valoare probantă.
Dispoziţii legale speciale (notă, coautor), în revista Acta Universitatis
Lucian Blaga nr.1-2/2003, p.218-222.
12. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie civilă pe anul
2004, în revista Acta Universitatis Lucian Blaga nr.1-2/2004, p. 175- 183.

13. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, selecţie şi rezumat

împreună cu lector univ. dr. Viorica Dumitrache, în revista Acta
Universitatis Lucian Blaga nr. 1-2/2005
14.Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, selecţie şi rezumat
împreună cu lector univ. dr. Viorica Dumitrache, în revista Acta
Universitatis Lucian Blaga, supliment 2005, ISSN 1582-4608
15.Circulaţia contractului de închiriere, în revista Acta Universitatis Lucian
Blaga, Supliment pe anul 2005, ISSN 1582-4608;
16.Logodna în Noul Cod civil în revista Curierul judiciar nr.10/2011,
Editura CH Beck, București, 2011, p.529-532;
17. Scurte consideraţii privind definirea familiei în dreptul actual, publicată
în volum, Cluj Napoca 2011;
18. Logodna, concubinajul şi căsătoria-arhaic şi modern în legislaţia
actual, publicată în volumul Unele aspecte ale economiei contemporane
în viziunea tinerilor cercetători, Editura Tehnopress, Iaşi, 2010 (editură
acreditată CNCSIS, COD 89), ISBN 978-973-702-805-1
19. Regimul separației de bunuri în reglementarea noului Cod civil în
revista Acta universitatis Lucian Blaga nr. 1/2011, p.23-32;
20. Reglementarea raporturilor personale dintre soți în Codul civil în
Culegerea de studii In honorem Alexandru Bacaci și Ovidiu Ungureanu,
Editura Universul Juridic București, 2012, p.109-117.
21. Cesiune de creanţă intervenită în timpul procesului. Legitimare
procesuală activă pentru promovarea căii de atac. Excepţia lipsei de
interes a cedentului în declararea recursului, Acta Universitatis Lucian
Blaga, nr.2/2017, p.184-189.
22. Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de
a-şi cunoaşte identitatea biologică,(coautor), Revista română de drept
privat nr.4/2017, p.35-47.
23. Articolul 277 din Codul civil român, încotro? în Revista română de drept
privat nr.3/2018, ISSN 1843-2646, p.148-155.
24. Avantajele patrimoniale ale divorţului din culpa exclusivă a unuia dintre
soţi, în Revista română de drept privat nr.3/2018, ISSN 1843-2646, p.155171.

Cărţi publicate
1.Dreptul familiei, coautor alături de prof. univ. dr. Alexandru Bacaci şi lector
univ. Viorica Dumitrache, 320 pagini, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
Această lucrare a fost reeditată în 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009 și 2012.
2. Contractul de închiriere, Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, ISBN 978-973-1720-33-3;
3. Contractul de închiriere, monografie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011,
ISBN 978-606-522-526-8.
4. Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Editura Hamangiu, Bucureşti 2012.
5. Dreptul familiei şi actele de stare civilă, Editura Hamangiu, Bucureşti 2017,
ediţia a 2-a revizuită şi adăugită.
6. Dreptul familiei, fişe de drept civil, coautor alături de Emese Florian, Marieta
Avram, Marius Floare, Oana Ghiţă, Lucia Irimescu, Adina Motica şi Cristina
Nicolescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, ISBN 978-606-39-02659, Capitolul I, p.9-65.
7.Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații
de răspuns 2018, coautor, colectiv, Editura Universul juridic, București, 2018,
ISBN 978-606-39-0340-3 (parțial capitol Drept procesual civil). publicaţia a
apărut la o editură cu prestigiu recunoscut (A2).
Lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale
- Protecţia minorului în lumina legislaţiei interne şi internaţionale,
coautor Viorica Dumitrache, lucrare susţinută la Simpozionul organizat
cu ocazia aniversarii Facultăţii de Drept din Sibiu anul 2001;
- Interpretarea contractului de închiriere susţinută în cadrul Conferinţei
internaţionale Statul şi dreptul-mutaţii instituţionale contemporane,
Sibiu, 2-3 iunie 2006 ;
- Probleme controversate privind adopţia şi protecţia copilului lucrare
prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale Realităţi şi perspective
ale procesului de integrare europeană în era globalizării, Sibiu,16-17
mai 2008;
- Politicile sociale şi influenţa lor asupra contractului de închiriere,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionale Creşterea
economică în procesul de internaţionalizare desfăşurată la Chişinău în
4-5 septembrie 2008;

- Intervenţia statului în domeniul privat în diferite legislaţii europene,
lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Ştiinţifico-Practice
Internaţionale a Tinerilor Cercetători Dezvoltarea economiei bazată pe
cunoaştere, Chişinău, 12 iunie 2010;
- The conditions under which adoption can be concluded according to the
romanian Civil Code lucrare prezentată în cadrul conferinţei
internaţionale European Union history, culture and citizenship
organizată de Universitatea din Piteşti, 13-14 mai 2011;
- Considerations of the content of parental authority in the new Civil
Code, prezentată la a XX-a sesiune științifică a D.C.S.U. cu participare
internațională organizată de Academia Română-Filiala Cluj-Napoca,
Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj Napoca, 18-19
noiembrie 2011;
- Noua concepție privind divorțul în Codul civil român prezentată în
cadrul Conferinței internaționale Reformele judiciare și administrative
la începutul mileniului al treilea, Sibiu 17-19 mai 2012.
Participare la seminarii
- Probleme privind ocrotirea minorului şi instituţia adopţiei , organizat la
Oradea in octombrie 1997;
- Justitia pentru minori, organizat de Ambasada Frantei si UNICEF la
Sovata, in 2 – 4 aprilie 2003 ;
- La procedure devant les juridiction communautaire, Trèves, Academie
de Droit Europeen, Germania, 14-16 mai 2007;
- Promovarea medierii ca mijloc alternativ de rezolvare a litigiilor
judiciare, Sibiu, 6.06.2007;
- Garanţiile unui proces echitabil în conţinutul art.6 al Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului, Programul de formare continuă
descentralizată a judecătorilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia, Sibiu,
18 octombrie 2007;
- Practica CEDO (art.1 Protocolul 1 şi art.6 din Convenţie) Bucureşti,
februarie 2007, organizat de INM BUCUREŞTI, cu participarea
domnului judecător Corneliu Bârsan;
- Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, Alba
Iulia, 22.05.2009, din cadrul Programului de formare continuă la nivel
descentralizat al instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia;
- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art.1 Protocolul 1 şi art.6
din Convenţie) Bucureşti, 17-18.09.2009, seminar organizat de INM;
- Justiţia pentru minori, Alba Iulia 21.04.2010, din cadrul Programului de
formare continuă la nivel descentralizat al instanţelor din circumscripţia
Curţii de Apel Alba Iulia;

- Stagiu de pregătire la Tribunal de le Jeunesse Bruxelles în perioada
6.09.2010-19.09.2010, stagiu organizat şi subvenţionat de EJTN
(Réseau Européen de Formation Judiciaire, Département du
Programme d’Echanges, Rue du Luxembourg 16B, B-1000
Bruxelles ; +32 (0)2 280.22.36; exchanges@ejtn.eu) ;
- Drept procesual civil, seminar organizat în cadrul Programului de
formare continuă la nivel descentralizat al instanţelor din circumscripţia
Curţii de Apel Alba Iulia, 12.05.2010;
- Codul Muncii și Legea dialogului social, simpozion organizat
de
Universitatea Lucian Blaga Sibiu-Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu
în colaborare cu Centrul de studii și cercetări juridice și administrative,
15.11.2011, Sibiu;
- Perspective juridice, seminar organizat de ELSA, Sibiu, 2011;
- Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, Alba
Iulia, 21.11.2011, din cadrul Programului de formare continuă la nivel
descentralizat al instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia;
Limba maternă: româna
Limbi străine cunoscute: engleza, bine; franceza, bine.
Cunoştinţe de operare pe calculator.

