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CURRICULUM VITAE 

I. Date personale : 

Nume STUPARU 

Prenume NICOLETA 

Data naşterii 05 septembrie 1971 

Locul naşterii oraş Măcin, judeţ Tulcea 

Numele şi prenumele  BULGARU GHEORGHE – decedat 

părinţilor BULGARU IOANA - pensionară 

Stare civilă căsătorită, doi copii minori 

Religie creştin-ortodoxă 

Domiciliul Constanţa, str. Traian nr.70, b1.K2A, et.3, ap.22, judeţ 

Constanţa; reşedinţa în Bucureşti 

Telefon 0744.842.947 

E-mail nicobulgaru@gmail.com 

 nicostuparu@gmail.com 

 

 

 

II. Studii: 

1985-1987 Liceul Industrial Măcin, judeţ Tulcea 

1987-1989 Liceul Agroindustrial Topolog, judeţ Tulcea 

1990-1994 Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Drept - 

medie licenţă 9,01 ( stat ) 

1996-2000 Universitatea Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Politice 

şi Administrative - medie licenţă 9,50 ( stat ) 

2002-2005  Universitatea Maritimă Constanta - Facultatea de 

Navigaţie şi Transport Naval - masterat „Legislaţie 

Maritimă” 

2005-2006 Universitatea Bucureşti - Facultatea de Drept -  

 Curs postuniversitar „Proprietate Intelectuală" 

2013-2014 Institutul Diplomatic Român - Curs de formare 

profesională „Politică externă şi diplomaţie”, seria I, 

octombrie 2013- martie 2014  
2015 Curs formare mediator 
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III. Evoluţie profesională : 

1994-1996 procuror stagiar Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Constanţa 

1996-1997       procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa 

1998-2003       procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa 

2003- mai 2014      procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

    - Secţia Supraveghere a Urmăririi Penale 

iunie 2014 – prezent -  procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti – 

Secţia Judiciar Civilă 

 

IV. Calificative obţinute în ultimii ani : 2001 - FB ; 2002 - FB ; 2003 - FB ; 

2004 - FB ; notă 9,93 ; 2008 – FB notă 9,80/10,00 ; 2015 

– FB notă 9,65. 

 

V. Achitări, restituiri imputabile, sancţiuni disciplinare : nu este cazul. 

 

VI. Specializări şi participări la cursuri de perfecţionare : 

 

 Curs programul anticorupţie România 99/IB/JH/03  

 - seminar 4.40 Constanta 6-7 iunie 2002  

 - seminar 4.57 Constanta 8-12 iunie 2002 
 Curs Accesul şi supravegherea sistemelor telecomunicaţii sau informaţii - 

mijloace de probă - Sighişoara, mai 2004. 

 Participări la un număr de 16 conferinţe, seminarii în domeniul protecţiei 

drepturilor de proprietate intelectuală la Sinaia, Bucureşti, Timişoara, 

Constanţa în perioada 2005-2013 organizate de Ministerul Public, O.R.D.A., 

I.N.M. ş.a. 

 Program Phare România - 03/IB/JH/08 - Conferinţă „Puterea judecătorească 

şi Statul democratic de drept" - Întărirea Capacităţii Instituţionale a Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie. 

 Formare profesională - curs „Drept comunitar" - Institutul Naţional al 

Magistraturii - 2006. 

 Seminar :„România în U.E. - Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea 

dreptului comunitar pe cale jurisdicţională" - Bucureşti 2007 organizat de 

A.R.D.D. - IDLO „ALUMNI". 

 Seminar „TAIEX" privind Combaterea pirateriei şi contrafacerilor - 

Bucureşti -2007. 

 Congresul Regional Europa de Est - Asia Centrală pentru combaterea 

Contrafacerii şi Pirateriei, iulie 2006 Bucureşti. 
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 Curs „Prevenirea și soluționarea durabilă a conflictelor internaționale” – 

august 2014 București, Centrul de excelență în mediere și educație – Lumina, 

conf. univ. dr. Daniel Ghiba - Universitatea Națională de Apărare “Carol I” 

București. 

 Conferința Națională „Justiție, mediere și pace socială”, februarie 2014 

Câmpulung Muscel, jud. Argeș. 

 Curs – Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, Programul RO 24 

„Întărirea capacității judiciare și cooperare”- Proiectul „Consolidarea 

capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări 

legislative și instituționale - Medierea pentru judecători și procurori” mai 

2015 București. 

 Curs formare mediator –A.D.R. Professional Training – iulie 2015 București. 

 Conferința „Plățile informale în sistemul sanitar” octombrie 2015 București. 

 Conferința „Săptămâna Internațională a Justiției Restaurative” – noiembrie 

2015, Universitatea București – Facultatea de drept, Institutul de Sociologie 

al Academiei Române, Colegiul Mediatorilor. 

 

VII. Cauze importante cercetate şi soluţionate : 

 În perioada 1998 -1999 am efectuat activitatea de supraveghere a cercetărilor 

penale la Inspectoratul Poliţiei Judeţene Constanţa - Serviciul de Combatere 

a Criminalităţii Economico - Financiare instrumentând cauze complexe 

având ca obiect infracţiuni privind macrocriminalitatea economico-financiară 

şi vamală pentru faptele comise pe raza judeţului Constanţa sau România. 

 În perioada 2000 - 2001 am fost la cerere, repartizată la Secţia Judiciară - 

Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa printre 

cauzele judecate fiind dosarul „BANCOREX", ș.a. 

 În perioada 2001 - 2003 am efectuat supravegherea Serviciului Judiciar al 

Inspectoratului Poliţiei Judeţene Constanţa instrumentând dosare care au avut 

ca obiect infracţiuni contra persoanei. 

 În perioada 2003 - 2014 mi-am desfăşurat activitatea la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti - Secţia Supraveghere a Urmăririi Penale instrumentând 

cauze având ca obiect infracţiuni privind criminalitatea economico--

financiară, bancară şi vamală pentru fapte comise pe raza municipiului 

Bucureşti sau România, dosarele fiind în anchetă proprie sau aflându-se în 

supraveghere la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – 

Serviciul de Investigare a Fraudelor şi Inspectoratul General al Poliţiei 

Române – Direcţia de Investigare a Fraudelor. 

 Am coordonat în perioada 2006-2010 la nivelul Parchetului de pe lângă 
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Tribunalul Bucureşti şi în principal Direcţiei Generale de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Fraudelor, activitatea în 

domeniul Drepturilor de Proprietate Intelectuală fiind specializată în acest 

domeniu şi desemnată să instrumentez dosare având ca obiect infracţiuni 

D.P.I., în baza ordinelor Procurorului General al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 În perioada 2010 – 2012 am avut în anchetă proprie aprox. 90 de dosare 

având ca obiect infracţiunile de spălare de bani, evaziune fiscală şi altele 

instrumentate împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcției 

Generale a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Fraudelor şi 

Inspectoratul General al Poliției Române – D.I.F. 

 În perioada 2013 – 2014 am coordonat, condus şi supravegheat activitatea 

serviciilor Furturi de Autovehicule şi B.C.C.O. din cadrul D.G.P.M.B. şi 

I.G.P.R. – Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.  

 În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul București– Secţia Judiciar Civilă. În cursul anului 2015 am 

participat la judecarea într-un număr de 349 ședințe de judecată cu 632 cauze 

având ca obiect: exproprieri, partide politice, pretenții-legea nr.221/209, 

reparare prejudicii erori judiciare, răpiri internaționale de copii ș.a. . 

 

 

VIII. Limbi străine : 

 rusă - citit, vorbit, scris- nivel mediu 

 limba engleză - nivel satisfacator 

 limba franceză - nivel mediu 

Alte date : 

- Am vârsta de 45 ani şi vechime neîntreruptă în procuratură de 23 ani. 

- Nu am făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu am 

colaborat cu acestea.  

- Nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al 

unui serviciu de informaţii intern/extern. 

- În familie și societate am o bună reputație și conduită morală. 

 

Competenţe şi abilităţi profesionale şi sociale : 

- asumarea responsabilităţii pentru activitatea pe care o desfăşor, respect, 

imparţialitate, tenacitate, perseverenţă,  ambiţie, fermitate, corectitudine; 

- capacitate de lucru în echipă; 
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- capacitate de comunicare cu persoane provenite din medii sociale diferite,  

cu personalităţi diferite indiferent de vârstă, profesie, sex, religie, pregătire 

educațională, orientare sexuală. 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice: 

- capacitate de sintetizare a informaţiilor şi de a lua decizii corecte în situaţii 

limită și în timp real; 

- capacitate de coordonare a activităţii altor persoane; 

- capacitate de a gestiona bugete și de a implementa și asigura pe termen 

mediu și lung un management competitiv. –  
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