CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume: COŢOVANU P. PAULA – ANDRADA
Funcţia, gradul: judecător cu grad profesional de curte de apel
Locul exercitării funcţiei: CURTEA DE APEL PITEŞTI, Secţia civilă pentru
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru cauze cu minori şi
de familie
Data şi locul naşterii: Domiciliul: Telefon: E-mail: Naţionalitate: Stare civilă: CARIERĂ ÎN MAGISTRATURĂ
Perioada 1 iunie 2011 - prezent, inspector judiciar la Direcţia de Inspecţie
pentru Judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare;
Perioada 15 febr. 2006-31 mai 2011 -judecător la Curtea de Apel Piteşti, Secţia
civilă pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi pentru
cauze cu minori şi de familie, urmare a promovării concursului din nov.2005,
INM-Bucureşti;
-judecător cu atribuţii privind analiza
practicii instanţelor de control judiciar şi a practicii neunitare, perioada ian.
2010-31 mai 2011;
-membru în colegiul de conducere a instanţei,
perioada 2008-31 mai 2011;
-membru în Reţeaua de cooperare judiciară
română în materie civilă şi comercială din partea Curţii de Apel Piteşti, perioada
2007- 31 mai 2011;
-conducător al Biroului de Informare şi
Relaţii Publice şi purtător de cuvânt al Curţii de Apel Piteşti, perioada sept.
2006-nov. 2009;
Calificativ obţinut: FOARTE BINE
Sancţiuni disciplinare: FĂRĂ
Perioada 1 sept. 2004-15 febr. 2006 -judecător la Tribunalul Argeş, secţia
civilă, după promovarea concursului din iunie 2004, INM-Bucureşti;
-judecător delegat cu activitatea de
învestire cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti şi executarea silită;
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Perioada 1 dec. 1998-1 sept. 2004 -judecător la Judecătoria Piteşti, Secţia
civilă, urmare a promovării concursului de admitere în magistratură din august
1998, INM-Bucureşti;
-judecător delegat cu activitatea de
învestire cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri, în
perioada sept. 2001-martie 2004;
EDUCAŢIE
- 2007-martie 2009, curs Master - Drept European - Universitatea
Lucian Blaga - Sibiu, Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu ;
- 2006-iunie 2008, curs Master - Instituţii de Drept Privat Român - la
aceeaşi instituţie de învăţământ superior;
- 1999-2000, studii aprofundate în specializarea Drept Judiciar, la
Facultatea de Drept S. Bărnuţiu din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu;
- 1994-1998 -cursurile Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din
cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu, profilul Ştiinţe Juridice, specializarea
Drept, absolvite în sesiunea iunie 1998;
FORMARE PROFESIONALĂ
- participare la seminarul privind îmbunătățirea capacității Inspecției
Judiciare, organizat in cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii sistemului
judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi
instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face
new legislative and institutional challenges”, Bucureşti, 12-13 februarie 2015.
- membru în Comisia de redactare a Raportului privind starea justiţiei,
întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit Legii nr.317/2004
republicată, în vederea elaborării materialului vizând activitatea Direcţiei de
inspecţie judiciară pentru judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare - cuprins în
Raportul privind Starea justiţiei pe anii 2011, 2012 şi 2013;
- participare şi prezentare material privind abaterile disciplinare, la
Conferinţa cu tema :“Conţinutul noilor reglementări privind abaterile
disciplinare”, Predeal, 2/3 iulie 2012;
- participare la Conferinţa cu tema :“Noul Cod de procedură civilă”,
Bucureşti, septembrie 2012 şi 2013;
- în cursul anilor 2012 şi 2013, prezentare structură, organizare şi atribuţii
ale Inspecţiei Judiciare la întâlnirile periodice organizate de INM la sediul CSM,
în cadrul programului de schimb cu magistraţi străini, EJTN.
- 14-16 iulie 2010- seminarul de pregătire organizat de Consiliul Superior
al Magistraturii la sediul INM, având ca obiectiv diseminarea Manualului de
Metodologie, în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională PHARE RO
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2007/IB/JH 01 ,,Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din
România”
- 9-11 iunie 2010 seminar cu tema ,,Practică neunitară în materie civilă.
Restituirea imobilelor preluate abuziv,, organizat de INM în cadrul programului
de formare continuă a magistraţilor aprobat pentru anul 2010;
- 3-5 iunie 2010- ,,Session de formation europeenne aux techniques de
comunication” organizat de GEMME( Groupement Europeen des Magistrats
pour la Mediation) la Montalieu, Saint Vincent de Mercuze, Franţa.
- 28-29 ian. 2010- conferinţa de deschidere a Proiectului ,,Consolidarea
cooperării judiciare internaţionale în domeniul răspunderii părinteşti,,
organizată de Ministerul Justiţiei;
- oct.-nov. 2009-participare la concursul/examenul pentru numirea în
funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale,
judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea; note obţinute: proiect8,57; proba teoretică-9,20;
- 15-16 septembrie 2008 seminar cu tematica ,,Comunicare, Relaţii
Publice şi Relaţia cu Mass-Media’’ organizat la Sovata de Consiliul Superior al
Magistraturii, în cadrul proiectului Phare RO 2005/017-553.01.04.07,
,,Transparenţa actului de justiţie’’ în colaborare cu Centre For European
Constitutional Law, Human Dynamics şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile;
- 8-9 septembrie 2008, seminar cu tematica „Politici publice în justiţie”
organizat de Institutul Naţional al Magistraturii la Piteşti în colaborare cu Curtea
de Apel Piteşti şi cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, lucrare
susţinută în calitate de moderator, cu tema: ,,Actul de justiţie: transparenţă şi
legalitate’’;
- 1 septembrie 2008, seminar cu tematica ,,Transparenţa actului de
justiţie’’ organizat la Piteşti de Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul
proiectului Phare RO 2005/017-553.01.04.07, în colaborare cu Centre For
European Constitutional Law, Human Dynamics şi Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile;
- 20-21 iunie 2008, Conferinţa internaţională “Justiţia şi Media – intre
cooperare şi ambiguitate” organizată la Bucureşti de UNJR şi Fundaţia
Friedrich Ebert România, în parteneriat cu Magistraţii Europeni pentru
Democraţie şi Libertati (MEDEL), Institutul pentru Politici Publice (IPP),
Centrul pentru un Jurnalism Independent (CJI) şi Agenţia de Monitorizare a
Presei (AMP);
- 14-15 martie 2008, Conferinţa internaţionala pe tema “Combaterea
discriminarii rasiale şi etnice – provocari şi bune practici. Abordare
comparativa la nivelul statelor membre, organizată la Iaşi de Uniunea
Naţionala a Judecatorilor, in colaborare cu Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminarii şi Fundaţia „Friedrich Ebert”;
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- septembrie 2007, seminar organizat la Curtea de Apel Bucureşti, cu
tema ,,Întărirea relaţiilor cu publicul şi cu reprezentanţii mass - media din
instituţiile juridice - metode şi experienţe din perspectivă comparativă
europeană”;
- iunie - iulie 2007, curs Competenţă comună: utilizare calculator,
prelucrare informaţii, organizat de Centrul de Pregătire în InformaticăBucureşti;
- decembrie 2006, seminar organizat la Curtea de Apel Piteşti, cu tema
„Pregătire pentru purtătorii de cuvânt ai Consiliului Superior al
Magistraturii, instanţelor şi parchetelor”;
- decembrie 2006, seminar INM Bucureşti, „ Relaţia magistraţilor cu
mass-media”;
- noiembrie 2006, seminar organizat la Curtea de Apel Piteşti cu tema
„Dreptul Uniunii Europene şi dreptul intern”;
- septembrie 2006, seminar organizat la Curtea de Apel Piteşti cu tema
„Privire generală asupra legislaţiei incidente în perspectiva aderării României
la Uniunea Europeană”;
- iulie 2006, seminar organizat la Curtea de Apel Piteşti, Lucrare
susţinută cu tema „ Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală”;
- iunie 2006, participare la Conferinţa Naţională a Judecătorilor
organizată de Ministerul Justiţiei şi Asociaţia Profesională a Judecătorilor
„Constantin Stătescu” din Târgovişte; Lucrare prezentată „Recunoaşterea şi
executarea silită a hotărârilor judecătoreşti în statele Uniunii Europene.
Legea nr.105/1992 şi Legea nr.187/2003;
- 2005, seminar cu tema „Convenţia Europeană a Drepturilor Omuluiaspecte civile”, organizat de INM Bucureşti;
- octombrie 2004 -sesiunea ştiinţifică aniversară, secţiunea 2 –
Armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană în perspectiva integrării în
Uniunea Europeană, Curtea de Apel Piteşti;
- decembrie 2003 – seminar pe teme de „Drept comunitar”, Bucureşti;
- noiembrie 2002 – seminar cu tema „ Promovarea alternativelor la
detenţia pentru minori”, Piteşti;
- septembrie 2001- seminar cu tema „Rolul judecătorului într-o societate
democratică guvernată de principiile statului de drept”, organizat de Ministerul
Justiţiei - I.N.M. Bucureşti;
PUBLICAŢII
1. Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României-2014-Analiză. Consecinţe.
Autorităţi potenţial responsabile, vol. X, Ed. Universitară, 2015 (coautor);
2. Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială în Uniunea Europeană.
Regulamente adnotate", 2014 (coautor);
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3.Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României-2013-Analiză. Consecinţe.
Autorităţi potenţial responsabile, vol. IX, Ed. Universitară, 2014 (coautor);
4.Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României-2012- Analiză. Consecinţe.
Autorităţi potenţial responsabile, vol. VIII, Ed. Universitară, 2013 (coautor);
5. Jurisprudenţă recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului
magistraţilor, Ed. Universitară, 2012 (coautor);
6. Culegere de hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia medierii. Note şi
comentarii, ediţia a II-a, revăzută şi amplu adăugită, cuprinzând inclusiv
hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul dispoziţiilor Noului Cod civil, Ed.
Universitară, 2012 (coautor);
7.Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României-2011- Analiză. Consecinţe.
Autorităţi potenţial responsabile, vol. VII, Ed. Universitară, 2012 (coautor);
8.Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României-2010- Analiză. Consecinţe.
Autorităţi potenţial responsabile, vol. VI, Ed. Universitară, 2011 (coautor);
9.Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României 1994-2009. Analiză.
Consecinţe. Autorităţi potenţial responsabile,5 vol., Ed. Universitară, oct.2010
(coautor);
10.Efectul executoriu al hotărârii judecătoreşti străine, din perspectiva
aderării României la Uniunea Europeană, publicat în revista Dreptul nr.10/2007.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă:
Româna
Limbi străine:
Engleză, franceză, scris şi vorbit nivel
mediu
Competenţe şi abilităţi sociale:
Spirit de echipă, abilităţi de comunicare,
perseverenţă, receptivitate, punctualitate,
Capacitate de adaptare sporită, rezistenţă
la stres, predispoziţie pentru muncă şi
învăţare profesională continuă, optimism.
Foarte bună relaţionare cu colegii.
Competenţe şi aptitudini :
Operare Word, Internet, absolvit curs
Competenţă comună: utilizare
calculator, prelucrare informaţii,
organizat de Centrul de Pregătire în
Informatică-Bucureşti;
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