
  

 

 

Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Genoiu Ilioara 
Adresă(e) România, judeţ Dîmboviţa, comuna Măneşti, nr. 186, cod poştal 137290  

Telefon(oane) mobil - 0727.823.866   fix -  
 

Fax(uri) - 
E-mail(uri) ilioaragenoiu20@yahoo.fr 

Naţionalitate(-tăţi) română 
Data naşterii 20.09.1976 

Sex feminin 
Starea civilă căsătorită, un copil 

Funcţia vizată  
Domeniul 

ocupaţional juridic 

Experienţa 
profesională 

învățământ universitar și notariat 

Perioada oct. 1998 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 

- notar public, numit prin Ordinul ministrului justiției nr. 225/C/15.01.2019, cu sediul biroului 
notarial în localitatea Movila Miresii, circumscripția Judecătoriei Brăila, Camera Notarilor Publici 
Galați și asociat cu notarul public Iliescu Floarea, cu sediul biroului notarial în localitatea 
Târgoviște, circumscripția Judecătoriei Târgoviște, Camera Notarilor Publici Ploiești, în baza 
Ordinului ministrului justiției nr. 2004/C/24.04.2019, desfășurând activitatea în cadrul Societății 
profesionale notariale Iliescu Floarea și Genoiu Ilioara, cu sediul în localitatea Târgoviște, 
circumscripția Judecătoriei Târgoviște, Camera Notarilor Publici Ploiești; 
- manager al proiectului ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în 
regiunea Sud-Muntenia”, POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană, POCU/82/3/7/105825 (11 ianuarie 2018 – 15 mai 2019); 
- membru al Corpului experţilor electorali, Autoritatea Electorală Permanentă (2016-
19.03.2019); 
- consilier juridic cu contract de muncă cu timp parţial (4 ore) la Biroul notarial individual Iliescu 
Floarea (23 octombrie 2017- 3 septembrie 2018); 
- coordonator al Compartimentului evaluarea şi asigurarea calităţii, Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte (1 octombrie 2017 – în prezent); 
- şef al Biroului evaluarea şi asigurarea calităţii, Universitatea „Valahia” din Târgovişte (1 august 
2016-30 septembrie 2017); 
- arbitru al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Dâmboviţa (12.10.2015 
– în prezent); 
- cercetător asociat la proiectul „Enciclopedia juridică a României” al Institutului de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și al Universității Titu Maiorescu din 
București (începând cu anul 2016); 
- membru în cadrul proiectului internaţional de cercetare „Propuesta de una asignatura 
multidisciplinar”, fără finanţare, acordat de Vicerectoratul de Cercetare Ştiinţifică al Universităţii 
Castilla La Mancha (iunie 2015-iulie 2016); 



Funcţia sau postul ocupat 

- expert operaţional în cadrul proiectului POSDRU „Stagii de practică pentru cariere de 
succes în domeniul juridic” (octombrie 2014-mai 2015); 
- cercetător asociat la proiectul „Noul Cod civil. Studii şi comentarii” (vol. II, III - partea I şi a 
II-a şi vol. IV) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 
Române (2013-2016); 
- prodecan (cu atribuţii în domeniul învăţământului) al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Administrative, Universitatea Valahia din Tîrgovişte (aprilie 2012 – mai 2016); 
- director al proiectului de cercetare postdoctorală cu titlul „Configuraţia dreptului de a moşteni 
în noul Cod civil român”, cod PD_139, contract nr. 62/2010, finanţat de UEFISCDI; valoare 
196.448 lei. În cadrul acestuia, au fost realizate 40 articole şi comunicări (dintre care 4 
indexate ISI, iar 28 indexate de baze internaţionale de date), precum şi monografia „Dreptul la 
moştenire în noul Cod civil”, Editura C.H. Beck, Bucureşti (august 2010 - iulie 2012); 
- director adjunct al Departamentului Drept din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Social-
Politice, Universitatea Valahia din Tîrgovişte (1 oct. 2008- 1 noi. 2011); 
- director de studii pentru învăţământ la distanţă, din partea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Social-Politice, Universitatea Valahia din Tîrgovişte (aprilie - oct. 2008); 
- formator în cadrul proiectului Phare 2005, Programul de coeziune economică şi socială, 
Dezvoltarea formării continue pentru învăţământul preuniversitar (martie 2008 - februarie 2009).  
- conferenţiar universitar (octombrie 2012 -  în prezent); 
- lector universitar (februarie 2004 – octombrie 2012); 
- asistent universitar (martie 2002 – februarie 2004); 
- preparator universitar titular (martie 1999 – februarie 2002); 
- preparator universitar suplinitor (octombrie 1998 – februarie 1999). 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activitate notarială; 
- coordonarea activităţii Compartimentului/Biroului evaluarea şi asigurarea calităţii; 
- îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege pe durata procesului electoral; 
- soluţionarea litigiilor potrivit procedurii arbitrale; 
- îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului aferentă funcției deținute în cadrul 
proiectului; 
- realizarea unor studii, respectiv definirea unor termeni din domeniul dreptului civil, în 
general și al dreptului succesoral, în special; 
- atribuţii privind învăţământul şi asigurarea calităţii; 
- coordonarea activităţii Departamentului Drept al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Social-Politice; 
- coordonarea programelor de studiu Drept şi Administraţie publică, forma de învăţământ I.D.;  
- predare cursuri; 
- activităţi de seminar; 
- activităţi de tutoriat; 
- activităţi didactice în sistem e-learning; 
- activităţi de cercetare ştiinţifică; 
- elaborarea fişelor aferente disciplinelor predate; 
- elaborarea unor manuale, caiete de seminar, cursuri în format I.D., precum şi a altor 
materiale pentru seminar; 
- contribuţie la întocmirea dosarelor de autorizare provizorie, acreditare şi certificare 
periodică pentru programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie publică, respectiv pentru 
programele de studii de masterat Dreptul afacerilor şi Administraţie publică europeană; 
- activităţi legate de admitere; 
- coordonarea Cercului ştiinţific studenţesc de drept privat. 

 
Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Valahia din Tîrgovişte, Str. Aleea Sinaia, nr. 13, 130004 Târgoviște, Dâmbovița, 
Tel: +40/245/206101, Fax: +40/245/21769, E-mail: rectorat@valahia.ro, Website: 
http://www.valahia.ro 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

- activitate didactică şi de cercetare în învăţământul superior; 
- activitate notarială. 

Educaţie şi formare  

mailto:rectorat@valahia.ro
http://www.valahia.ro/


Perioada 
 

13 - 18 mai 2019: grant de predare Erasmus pentru cadre didactice, conferinţă cu tema 
„Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor”, susţinută la Universitatea Castilla la Mancha, 
Ciudad Real, Spania. 
28 - 31 ianuarie 2019: cursurile de pregătire profesională organizate de către Institutul Notarial 
Român în centrul teritorial de pregătire profesională București; 
14 - 18 martie 2016: grant de predare Erasmus pentru cadre didactice, conferinţă cu tema 
„Forme testamentare la care poate apela cetăţeanul român în ţară şi forma testamentului pe 
care-l poate întocmi cetăţeanul român în străinătate”, susţinută la Universitatea Castilla la 
Mancha, Ciudad Real, Spania. 
2014: propunere de proiect UEFISCDI ”Tinere echipe”, cu titlul „Elementele de noutate şi 
constantele regimului juridic, aplicabil de lege lata principalelor sancţiuni de drept civil”, 
declarată eligibilă. 
7 - 10 aprilie 2014: grant de predare Erasmus pentru cadre didactice, conferinţă cu tema 
„Principalele forme testamentare, reglementate de Codul civil român”, susţinută la 
Universitatea UNED, Spania. 
20-26 noiembrie 2013: program de instruire în domeniul ”Managementul calităţii în 
învăţământul superior”, organizat şi desfăşurat de Universitatea „Spiru Haret” şi partenerii săi, 
în cadrul Proiectului POSDRU / 86 / 1.2 / S / 60720. 
16 aprilie – 22 aprilie 2012: grant de predare Erasmus pentru cadre didactice, conferinţă cu 
tema „Formele testamentului în reglementarea noului Cod civil român”, susţinută la 
Universitatea Burgos, Spania. 
noiembrie 2011-martie 2012: cursurile SAP ERP şi Management Şcolaritate, în cadrul 
Proiectului POSDRU/86//1.2/S/62689 „Formarea personalului universitar şi a studenţilor în 
utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar”. 
21 februarie – 25 februarie 2011: curs de perfecţionare pentru cadrele didactice universitare 
implicate în dezvoltarea programelor de studii, desfăşurat la sediul Universităţii Athenaeum 
Bucureşti. 
28 februarie - 3 aprilie 2011: stagiu de cercetare-documentare în cadrul Universităţii Paris Est 
Créteil Val-de-Marne. 
2 - 9 mai 2010: grant de predare Erasmus pentru cadre didactice, conferinţă cu tema 
„Drepturile succesorale ale persoanelor care au vocaţie la moştenirea lui de cuius”, susţinută la 
Universitatea Jaumé I, Castello de la Plana, Spania. 
13 octombrie - 14 noiembrie 2009: curs de instruire privind „Implementarea Sistemului de 
Managementul Calităţii” (ISO 9001/2008 şi SR IWA 2/2009), organizat de Edge Consult şi 
Universitatea Valahia din Tîrgovişte. 
22 septembrie - 28 septembrie 2008: grant de predare Erasmus pentru cadre didactice, 
conferinţă cu tema „Devoluţiunea moştenirii legale în România”, susţinută la Universitatea 
Savoie, Franţa. 
2003 - 2006: studii doctorale în cadrul Academiei Române, Institutul de Cercetări Juridice 
„Acad. Andrei Rădulescu”, domeniul Teoria generală a dreptului (calificativul „Foarte bine”). 
2001 – 2002: modulul „Pedagogie şi tehnici de predare”, organizat de Departamentul pentru 
pregătirea personalului didactic din cadrul Universităţii Valahia din Tîrgovişte (cu media 9,71). 
2000-2001: master „Teoria şi exerciţiul funcţiei publice”, Facultatea de Ştiinţe Juridice, 
Universitatea Valahia din Tîrgovişte (media 10). 
2000-2001: DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées. Grade de mastaire), în „Géstion 
des entreprises”, Université Paris-XII-Val-de-Marne, Franţa (calificativul „Assez bien”). 
2001: Certificat de langue française, Université Paris-XII-Val-de-Marne, Franţa (calificativul 
„Très bien”). 
2001: Diplôme de langue et civilisation française, Université Paris-XII-Val-de-Marne, Franţa 
(calificativul „Très bien”). 
1998-2000: Specializarea Drept, Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Valahia 
din Tîrgovişte (media generală de promovare a anilor de studii 9,86; media examenului de 
licenţă, susținut în cadrul Universității din Craiova, 9,75). 
1994-1998: specializarea Administraţie Publică, Facultatea de Ştiinţe Juridice „Yolanda 
Eminescu” din cadrul Universităţii Valahia din Tîrgovişte (media generală de promovare a anilor 
de studii 9,85; examenul de licenţă a fost susţinut în cadrul Academiei de Studii Economice – 
Bucureşti şi a fost promovat cu media 9,25; şef de promoţie). 
1990-1994: Liceul I.H. Rădulescu din Tîrgovişte, secţia limbi moderne (media generală de 
absolvire 9,05; media examenului de bacalaureat 8,62). 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă/diplomă de masterat/ certificat de 
absolvire/diplomă de doctor/atestat ERASMUS. 



Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Teoria generală a dreptului / Drept civil/ Economie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

- Universitatea Valahia din Tîrgovişte; 
- Institutul Notarial Român; 

- Universitatea Paris-XII-Val-de-Marne, Franţa / Universitatea Paris Est Créteil Val-de-Marne, 
Franţa; 

- Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”; 
- Universitatea Savoie, Franţa; 
- Universitatea Jaumé I, Castello de la Plana, Spania; 
- Universitatea Athenaeum Bucureşti; 
- Universitatea Burgos, Spania; 
- Universitatea UNED, Spania; 
- Universitatea Castilla la Mancha, Spania; 
- Universitatea „Spiru Haret”; 
- Liceul I.H. Rădulescu din Tîrgovişte. 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi 
competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză 
C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat 

Limba spaniolă B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba rusă A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
 elementar 

Limba engleză A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
 elementar 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 - lucrul într-un mediu activ, în care comunicarea stă la baza unor rezultate optime; 
- capacitate mare de intercomunicare cu persoane din diverse medii sociale, formată de-a 
lungul anilor de pregătire profesională şi de predare; 
- răbdare şi atenţie în relaţia cu publicul; 
- receptivitate la orice tip de problemă care ar putea apărea în practică; 
- promptitudine în soluţionarea problemelor ivite. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 - disponibilitate pentru colaborare sau muncă de echipă; 
- aptitudini pentru organizarea şi coordonarea unor activităţi. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Operare copiator şi în cadrul Platformei e-learning. 
 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

Operare Microsoft Word, Excell, PowerPoint etc. 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 



Alte competenţe şi 
aptitudini 

 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare 

- secretar al Comisiei de monitorizare din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte; 
- membru în comisia examenului/concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar 
2009-2016; 
- referent/membru specialist în comisia pentru acordarea titlului ştiinţific de doctor; 
- membru în comisia pentru ocuparea unor posturi didactice; 
- membru în comisia concursului pentru acordarea „Bursei notarilor publici”; 
- preşedinte sau membru în comisia examenelor de admitere şi de finalizare a studiilor de 
licenţă şi de masterat; 
- membru al Societăţii Internaţionale de Apărare Socială /La Société Internationale de 
Défense Sociale; 
- membru al Uniunii Juriştilor din România; 
- membru al Asociaţiei Ius Alba; 
- membru al Societăţii Române de Drept Comparat; 
- Membru al Asociaţiei Internaţionale a Absolvenţilor de DESS la Universitatea Paris XII – 
Val de Marne (ASODESS); 
- membru al Societăţii Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM; 
- referent ştiinţific (domeniul Drept civil) al Editurii Lumen din Iaşi şi al Editurii Universităţii 
Valahia din Tîrgovişte - „Valahia University Press” (domeniul Drept privat); 
- membru al consiliului editorial al revistelor: „Valahia University Law Study”, indexată 
Copernicus şi EBSCO; „Jurnal de studii juridice”, indexată Copernicus, Socionet, Econpapers, 
CEEOL; „Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională”, indexată Copernicus, 
EconPapers, ProQuest, EBSCO, Repec şi CEEOL; „Postmodern Openings”, indexată 
Copernicus, EconPapers, EBSCO, Repec, CEEOL şi DOAJ; „Analele Universităţii Valahia din 
Tîrgovişte”, seria Ştiinţe administrative; 
- membru al comitetelor ştiinţifice sau de organizare a numeroase manifestări ştiinţifice 
naţionale sau internaţionale; 
- moderator sau speaker în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 
- autor/coautor a 28 cărţi/capitole în cărţi (monografii, cursuri universitare, manuale, caiete de 
seminar etc.) şi a peste 125 studii/articole de specialitate. 
- premiul „Andrei Rădulescu” în domeniul științelor juridice interdisciplinare, acordat 
de Uniunea Juriștilor din România, pentru anul 2018, cu opera comună ”Enciclopedia 
Juridică Română”, A-C, vol. I, Ed. Academiei Române și Ed. Universul Juridic, 2018, 
coordonată de I. Urs și M. Duțu. 

 
 
02.06.2020 
 


