Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume

Nadia Claudia Cantemir – Stoica

Adresă

Calea Văcărești, nr. 324, Bl. 9A, ap. 42, et. 10, sector 4, București

Telefon

0730.677.658

E-mail

av.nadiacantemir@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

18.08.1988

Sex
Domeniul ocupaţional
Experiență profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Adresa
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa colaboratorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa colaboratorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Feminin
Avocat definitiv
Cabinet Individual de Avocat Nadia – Claudia Cantemir - Stoica, București
2016 – Prezent
Avocat titular
Cabinet Individual de Avocat Nadia - Claudia Cantemir – Stoica
Calea Văcărești, nr. 324, Bl. 9A, ap. 42, et. 10, Sector 4, București
2013 - 2016
Avocat definitiv colaborator
SCP Vlad și Tudor
B-dul Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. 3, et. 4, ap. 58, Sector 4 București
2011 – 2013
Avocat stagiar
SCP Vlad și Tudor
B-dul Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. 3, et. 4, ap. 58, Sector 4 București
2014 – prezent
Cadru didactic – disciplina drept procesual penal
Universitatea Nicolae Titulescu, București
2009 – 2011
Membru fondator, vicepreședinte și președinte al Asociației Studenților
Universității Nicolae Titulescu
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Perioada
Funcția sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2011 – 2019
Președinte al Asociației Absolvenților Universității Nicolae Titulescu
2014 – prezent
Membru al Asociației Române de Științe Penale

Educaţie și formare
Perioada Promovată la Examenul de Admitere în Profesia de Avocat Stagiar - Sesiunea Septembrie 2011
Calificarea / diploma obtinută Avocat stagiar - Baroul București
Perioada
Calificarea / diploma obtinută

Septembrie 2014 – 2018
Studii doctorat disciplina drept procesual penal sub coordonarea d-nului prof. dr. Ion Neagu cu
lucrarea „Infirmarea, revocarea și încetarea de drept a actelor procesuale în lumina reglementărilor
procesual penale”

Numele și tipul instituției de învățământ

Școala Doctorală din cadrul Universității Nicolae Titulescu, București
Doctor în domeniul drept în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3779/04.06.2018

Perioada
Calificarea / diploma obtinută
Numele și tipul instituției de învățământ

2011 – 2012
Studii masterat Științe penale
Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept, București

Perioada
Calificarea / diploma obtinută
Numele și tipul instituției de învățământ
Perioada
Calificarea / diploma obtinută
Numele și tipul instituției de învățământ

2007 – 2011
Studii licență
Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept, București
2004 – 2007
Studii liceale – profil chimie – biologie
Colegiul Național Matei Basarab, București

Aptitudini și competenţe personale
Limba maternă

Română

Limba străină

Engleză

Autoevaluare

Competențe și abilități sociale

Înțelegere

Vorbire

Ascu tare

Citire

A1

A1

Participare la
conversație
A1

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

A1

A1

Persoană serioasă, comunicativă, ambițioasă, cu spirit de inițiativă și responsabilitate.
Usurință, claritate și coerenţă în exprimare.

Competențe și aptitudini organizatorice

Perseverență, sociabilitate, cu putere de a învăța repede lucruri noi și a mă adapta cu ușurință la
situaţii neașteptate, spirit de echipă și capabilitate de a lucra în condiții de stres.

Competențe și cunoștințe de utilizare a
calculatorului

Abilități în utilizarea calculatorului și cunoștințe în utilizarea pachetului Office.
(Word, Excel, PowerPoint) și Internet.

Permis de conducere

Categoria B din anul 2007.
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Activitate de cercetare științifică –
lucrări

Participarea la Conferința studenților Constant 2012 organizată în cadrul Universității Nicolae
Titulescu cu lucrarea Principiul loialității administrării probelor in Noul Cod de Procedură Penală;
Participarea la Conferința internațională Continuitate și discontinuitate în dreptul român în
dezvoltarea dreptului român, București 29 martie 2013, organizată de Institutul de Cercetării
Juridice Acad. Andrei Rădulescu cu lucrarea Legea 202/2010 - continuitate sau
discontinuitate în materie procesual penală?
Participarea la Conferința CKS 2013 organizată în cadrul Universității Nicolae Titulescu cu lucrarea
Acordul de recunoaștere a vinovăției – o negociere între inculpat și procuror?;
Participarea la Conferința internațională ,Noua Legislație penală etapă importantă în dezvoltarea
dreptului român", București 21 martie 2014, organizată de Institutul de Cercetări Juridice Acad.
Andrei Rădulescu cu lucrarea Arestul la domiciliu, o nouă instituție în materia măsurilor preventive;
Participarea la Conferința CKS 2015 organizată în cadrul Universității Nicolae Titulescu cu lucrarea
Încetarea de drept a măsurilor preventive;
Participarea la conferința internațională ,,Simplificarea – imperativ al modernizării și ameliorării
calității dreptului", București 2015, organizată de Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei
Rădulescu cu lucrarea Camera preliminară – modalitate de simplificarea a procesului penal?;
Participarea la Conferința internațională ,,Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare",
București 2016, organizată de Institutul De Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu cu lucrarea
,,Aspecte teoretice și practice privind studierea dosarului de urmărire penală";
Participarea la Conferința CKS 2016 organizată în cadrul Universității Nicolae Titulescu unde am
elaborat și prezentat lucrarea Protecția martorilor amenințați și vulnerabili;
31.03.2017 – participarea la conferința ,,10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.
Impactul asupra evoluției dreptului românesc", București 2017, organizată de Institutul De
Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu cu lucrarea ,,Garanții legale privind buna conduită a
persoanei acuzate în cadrul procesului pena ";
12-13.05.2017 am participat la conferința anuală organizată de Universitatea Nicolae Titulescu
CKS 2017 în cadrul căreia am elaborat și prezentat lucrarea Încetarea de drept a măsurilor
preventive – Aspecte de drept comparat;
11-12.05.2018 – am participat la conferința anuală organizată de Universitatea Nicole Titulescu CKS
2018 în cadrul căreia am elaborat și prezentat lucrarea Suspendarea urmăririi penale în cazul
incidenței unui impediment legal temporar;

Participarea la conferințe

27 – 28 iunie 2014 Sibiu participarea la Conferința "Intelegerea si aplicarea noilor coduri
fundamentale ale României" ;
19.02.2015 participarea la dezbaterea cu tema Răspunderea penală a persoanei juridice, discuție
moderată de domnul av. Lector univ. dr. Petruț Ciobanu și doamna asistent univ. dr. Andra
Trandafir;
19.03.2015 participarea la dezbaterea cu tema Acordul de recunoaștere a vinovăției discuție
moderată de domnul av. Lector univ. dr. Petruț Ciobanu și doamna Lăncrănjan Alexandra –
procuror în cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul București;
26.03.2015 participarea la dezbaterea cu tema Infracțiuni de corupție și de serviciu discuție
moderată de domnul av. Lector univ. dr. Petruț Ciobanu și domnul conf. univ.dr. Constantin Duvac
14.05.2015 participarea la dezbaterea cu tema Regimul nulităţilor în actuala legislaţie penală,
moderată de domnul av. Lector univ. dr. Petruț Ciobanu și domnul av. Aurel Ciobanu;
28.05. 2015 participarea la dezbaterea cu tema Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea
încrederii (partea a II-a), moderată de domnul av. Lector univ. dr. Petruț Ciobanu și domnul av.
Bogdan Bulai;
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25.06.2015 participarea la dezbaterea cu tema Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii, moderată
de domnul av. Lector univ. dr. Petruț Ciobanu și domnul av. Alexandru Stan;
22.10.2015 participarea la dezbaterea cu tema Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală.
Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat, moderată de
domnul Lector univ. Dr. Petruț Ciobanu și domnul avocat Mihnea Stoica;
11.02.2016, participarea la dezbaterea cu tema: Funcțiile judiciare. Partea I. moderată de domnul
avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu și domnul Mihail Udroiu;
07.04.2016 participarea la dezbaterea cu tema: Rolul avocatului în procesul penal. Particularități
privind asistența judiciară, moderată de domnul avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu și domnul
avocat Alexandru Stan;
14.04.2016 participarea la dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală.
Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a IV-a.
Infracțiuni în competență comună moderată de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu și
domnul avocat Mihnea Stoica;
20.04.2016 - Cercul Militar Național participarea la Conferința organizată de New Strategi Center cu
tema Contrabanda, Contrafacerea, Pirateria – Riscuri la adresa securității naționale;
16.06.2016 participarea la dezbaterea cu tema: Judecata în cazul recunoașterii învinuirii moderată
de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu și domnul jud. drd. Victor Văduva;
06.12.2016 - Cercul Militar Național participarea la Conferința organizată de New Strategi Center cu

tema „Sistemele de securitate în protecția produselor. Noi mijloace pentru creșterea eficienței
combaterii contrafacerii și contrabandei”;
26.01.2017 participarea la dezbaterea cu tema Malpraxis medical. Aspecte privind raspunderea
civila si penala in domeniul medical, moderată de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu și domnul
avocat Butnariu Dănuț ;
9–12.02.2017 am participat la Cursul "Imbunatatirea implementarii Deciziei cadru Uniunii Europene
2008/913/JHA pentru combaterea anumitor forme si expresii ale rasismului si xenofobiei prin
mijloace de drept penal" organizat de Romani CRISS în parteneriat cu Uniunea Națională a
Barourilor din România ce s-a desfășurat la Sinaia;
06.04.2017 participarea la dezbaterea cu tema Probleme de drept din practica judiciară privind
evaziunea fiscală, moderată de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu și domnul avocat doctor Mihai
Adrian Hotca;
20.04.2017 participarea la dezbaterea cu tema Despre dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie penală, moderată de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu și domnul avocat doctor ValerianDumitru Cioclei;
23 - 24 februarie 2018 participarea la trainingul Strenghthening multidisciplinary cooperation to
ensure an effective referral assistance, rights protection ffor victims of human trafficking, finanțat de
Comisia Europeană, Programul Justiție, proiect coordonat de către Asociația Pro Refugiu;
16 – 17 martie 2018 participarea la conferința organizată de Universul Juridic și Facultatea de
Drept a Universității din București cu tema 4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale;
4 mai 2018 participarea la Conferința GDPR 2018 – Cum trebuie să procedeze avocații organizată
de Baroul București în colaborare cu Editura Universul Juridic, ce a avut loc la Facultatea de Drept
a Universității București;
26 octombrie 2018 participarea la conferința organizată de Baroul București cu ocazia Zilei
Europene a Avocaților, având tema De ce sunt importanți avocații? Apărând apărătorii
statului de drept;
31.10.2018 participarea la Conferința Justice for women organizată de Asociația Pro Refugiu
proiect finanțat de Uniunea Europeană;
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16.11.2018 participarea la Conferința Contribuții la serviciilor românești de intelligence la
realizarea Marii Uniri, organizată de Centrul de Strategii Aplicate;
07-08 februarie 2019 participarea la seminarul Training on Peculiarities of the
Judicial Procedures in Combating Discrimination – Acces to Justice for Roma
women, organizat de JustRom;
26.06.2019 participarea la o conferință organizată de APADOR – CH cu tema Condițiile de
detenție din aresturi și penitenciare la doi ani după decizia pilot a CEDO de
condamnare a României;
09.08.2019 participarea la seminarul organizat de Centrul Român de Politici
Europene cu tema Enhancing the right to be present at trial;
21.09.2019 participarea la conferința Impactul noilor tehnologii asupra profesiei de
avocat organizată de Baroul București;
18.10.2019 participarea la conferința de închidere a proiectului Just Acces ce a avut
loc la Brașov;
25.10.2019 participarea la conferința organizată de către Baroul București în
colaborare cu UNBR cu ocazia Zilei Europene a Avocaților, unde a fost
prezentată tema Dreptul la asistență judiciară în materie penală;
7-8.11.2019 participarea la Conferința Provocări actuale privind căutarea și
identificarea persoanelor dispărute – worksop cu participare internațională
organizată de Universitatea Nicolae Titulescu în parteneriat cu Sursa zilei;
14.11.2019 participarea la conferința de închidere a proiectului PRESENT –
Dreptul de a fi prezent în procedurile judiciare, din partea Centrului European de
Politici Europene, care a avut loc la Porto, Portugalia la Universidade
Portucalense;
23.11.2019 participarea la conferința de pregătire profesională care s-a
desfășurat în București, Hotel Internațional, orele 09:00 – 14:00;
2015 – prezent, am coordonat studenții în cadrul Conferinței Constant organizate în cadrul
Universității Nicolae Titulescu având multiple lucrări la disciplina drept procesual penal;
2019 – am moderat Conferința Constant 2019 - Secțiunea Drept penal din cadrul Universității
Nicolae Titulescu alături de doamna judecător Aida Popa și domnul avocat Constantin Nedelcu;
2018 – 2019 – am făcut parte dintr-un grup de lucru al organizației APADOR-CH, ocazie cu care
mi-am expus opinia cu privire la mai multe teme de interes în materia dreptului la apărare al
persoanei acuzate în cadrul procesului penal;
11.12.2019 – am fost invitată din partea O.N.G.-ului LiderJust, în cadrul proiectului
RespectEDucation Academy, pentru a desfășura un atelier juridic elevilor de clasa a XII -a din
cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu;
21.02.2020 – am participat la conferința finală din cadrul proiectului european Justice for Women –
Towards a more effective rights protection and acces to judicial procedures for victims of crimes,
organizat de Asociația Pro Refugiu desfășurat la Hotel Minerva.
22.02.2020 – am participat la colocviul cu tema Prevenirea riscurilor de natură penală în afaceri
organizat de editura Universul Juridic desfășurat în București, Hotel Hilton, sala Regina Maria;
Iunie 2020 – am oferit un punct de vedere cu privire la proiectul demarat de
Apador – Ch intitulat
„Discriminarea suspecților și inculpaților de etnie
romă în cadrul sistemului de justiție penală“.
26 noiembrie 2020 am participat la conferința online organizată de APADOR-CH
„Prejudecățile inconștiente și discriminarea romilor în sistemul de justiție penală”.
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Activitate de cercetare științifică,
prelegeri în calitate de speaker

26.05.2016 - am prezentat o prelegere cu tema Aspecte teoretice și practice privind studierea
dosarului de urmărire penală în cadrul unor dezbateri organizate de Institutului Național pentru
Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în incinta Curții de Apel București;
25.06.2016 - am prezentat o prelegere cu tema “Submitting in court the evidences resulting from
the enforcing of the surveillance warrants în cadrul conferinței Data Protection in the Age of
Global Insecurity: Romanian and European perspectives”, care s-a desfășurat la Palatul
Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, sub egida Uniunii Naționale a Judecătorilor din România;
02.02.2017 – am prezentat o prelegere cu tema Garanții legale privind buna conduită a
persoanei acuzate în cadrul procesului penal în cadrul unor dezbateri organizate de Institutului
Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în incinta Curții de Apel București;
22.05.2019 – am participat la o prelegere cu tema Before & After Admiterea la Barou, fiind
invitată de organizația nonguvernamentală The Network for International Law Students – NILS
BUCUREȘTI, ocazie cu care le-am vorbit studenților despre pregătirea pentru dobândirea
calității de avocat și experiența dobândită în timpul exercitării profesiei;
10.10.2019 – am participat la o conferință organizată de Fair Trails la Bruxelles, unde alături de
alte două colege din Baroul București, membre ale grupului de lucru APADOR-CH, am prezentat
tema Alternatives to detention;
04.12.2019 – am participat la o conferință organizată de Centrul Român de Politici Europene cu
tema Enchancing the right to be present at trial – Discussions around Directive (EU) 2016/343 on
the strenghtening of certain aspects of the presumtion of innocense and the right to be present at
trial in criminal proceedings ocazie cu care am prezentat tema Eficacitatea reglementărilor
naționale privind prezumția de nevinovăție.
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