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FIȘA DE VERIFICARE  

a îndeplinirii standardelor universității 

pentru postul de LECTOR 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 570 din 28.04.2016 
 

 

Candidat: STANCU RADU, Data nașterii: 23.07.1985  

Funcția actuală : Tutore – Departamentul I.D.F.R.  

Instituția: Universitatea „DANUBIUS” din GALAȚI   
                                            

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea „HYPERION” 

din BUCUREȘTI 

DREPT 2004-2008 Licență in Drept 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 
crt. 

Instituția organizatoare de 
doctorat 

D o m e n i u l Perioada  
Titlul științific 

acordat 

1. Université de Strasbourg 

(FRANȚA) 

DREPT 

PRIVAT 

2009-2015 Doctor in Drept 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

     

 

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 
profesional 

1.     

 

5. Realizările profesional-științifice 
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Relevanța și impactul 

rezultatelor științifice ale 

candidatului 

Manifestate in teza de doctorat și articolele publicate in 

revistele de specialitate, rezultatele cercetării au avut o 
rezonanta pozitiv in doctrina. Profesorii universitari ca dl. 

prof.univ.dr. Corneliu BIRSAN (Universitatea București), dna 

prof.univ.dr. Marilena ULIESCU (Institutul de Cercetări 

Juridice), dna. prof.univ.emerit Joanna SCHMIDT (Université 

de Strasbourg) sau prof.univ.emerit Michael Joachim BONEL 
(UNIDROIT), au calificat studiile de cercetare întreprinse ca o 

noua lumina asupra responsabilității civile precontractuale, un 

demers științific dinamic, ce comporta o pluralitate de 

dimensiuni. De altfel, articolele privind formarea contractelor 

in dreptul european publicate in diferitele reviste juridice au 
avut impact in doctrina românească, fiind citate atât de autori 

cat și de instanțele de judecata (R. DUMITRIU „Conduita 

parților pe parcursul negocierilor precontractuale”, in M. 
ULIESCU (coordonator), Noul Cod civil. Studii și comentarii, 

vol. III, Universul Juridic, București, 2014, pag. 136; Gh. 

STANCU, „Incidenta dispozițiilor Codului civil asupra 

negocierii și incheierii contractului colectiv de munca” 
Rev.ro.muncii, nr. 11/2014, pag. 73 ; D. CIMIL, „Importanta 

juridica a negocierii contractelor”, Revista nationa de drept 

nr.5/2011 (Moldova), pag. 6 ; Curtea de apel Cluj - 

https://curteadeapelcluj.ro/Doctrine/index%20drept%20civil.

PDF)    

 Capacitatea candidatului 

de a îndruma studenţi sau 
tineri cercetători şi 

competenţele didactice ale 

candidatului 

Activitățile de asistent (chargé des travaux dirigés) la Facultate 

de drept a Universității din Strasbourg, unde am ținut seminarii 

(travaux dirigés) la materiile Introducere in drept privat și 

Drepturile reale, licență, pe durata anului universitar 

2014/2015, dar și in calitatea de tutore in cadrul 
Departamentului I.D.F.R. al Universității „DANUBIUS” din 

Galați, in anul universitar 2016/2017, mi-au permis sa îmi 

dezvolt calități necesare îndrumării și evaluării studenților. 

Totodată, experiențele de cadru universitar acumulate in Franța 

și in România, mi-au dat oportunitatea de a acumula 
competentele didactice indispensabile postului de Lector 

universitar.  
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Capacitatea candidatului 

de a conduce proiecte de 
cercetare-dezvoltare 

Pe durata tezei de doctorat la Universitatea din Strasbourg, in 

calitate de certător la grantul de cercetare Proiect de cercetare 
exploratorie, organizat de Autoritatea naționala pentru 

cercetare științifica din cadrul Ministerului Educației, 

Cercetării și Inovării, intitulat „Noi abordări conceptuale 

privind voința juridica in raporturile obligaționale 

contractuale”, proiect desfășurat in cadrul Facultății de Drept a 
Universității „HYPERION” din București, dar și in prezent ca 

membru ale European Law Institut, Bruxelles (Belgia) si 

cercetător atașat al Centre de Droit Privé Fondamental, 

Université de Strasbourg (Franta) am dezvoltat capacități 

necesare conducerii de proiecte de cercetare juridica. 

 

6. Îndeplinirea standardelor universității :  
a) deținerea diplomei de doctor; 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcției didactice de lector/șef lucrări, prevăzute de metodologia universității :  

 

I. CĂRȚI  ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE CĂRȚI PUBLICATE (altele decât cursuri): 

 

- La responsabilité civile dans la phase précontractuelle. Regard comparatif à 

la lumière du droit européen, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken 

(GERMANIA), ISBN 978-3-8416-1785-9, pagini totale 510. Lucrare compusă din : 

două părți, patru titluri și zece capitole.   

 

II. PUBLICAȚII DIDACTICE: 

 

- Note de curs: Teoria generală a obligațiilor ; lucrare in curs de publicare. 

 

III. ARTICOLE ȘTIINȚIFICE : 

 

- „Short Legal Study on British Exit”, Acta Universitatis Danubius, vol. 13, nr. 

1/2017, co-autor conf.univ.dr. Andy Corneliu PUSCA ; 

- „Noutățile juridice introduse in legislația franceza de către reforma dreptului 

obligațiilor”, Studii și Cercetări Juridice, nr. 3/2016 ; 

- „La bonne foi précontractuelle et la responsabilité civile. Regard comparatif”, 

Studii și Cercetări Juridice, nr. 4/2015 ; 

- „Greva patronală in dreptul pozitiv european”, Revista romana de dreptul 

muncii, nr. 5/2015 ; 

- „Formarea contractelor in dreptul european. Dreptul german”, Revista de 

drept comercial, nr. 7 - 8/2010 ; 
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- „Formarea contractelor in dreptul european. Dreptul francez și belgian”, 

Revista de drept comercial, nr. 5/2010 ; 

- „Natura juridică și efectele promisiunii bilaterale de a contractat sub condiția 

obținerii unui împrumut”, Revista Dreptul, nr. 8 - 9/2009 ; 

- „Practici comerciale - Tendințe actuale”, Revista de Drept Comercial, nr. 

10/2008, co-autor prof.univ.dr. Gheorghe STANCU. 

 

IV. LUCRĂRI PREZENTATE 

 

- Reforma dreptului contractelor, regimului general și proba obligațiilor in 

Franța, Sesiunea anuală de comunicări științifice „Intrarea in vigoare a noilor 

coduri. O primă evaluare”, 15 aprilie 2018, Academia Română, Institutul de 

cercetări juridice „Acad. ANDREI RĂDULESCU”, București ; 

- Autonomia de voință și libertatea contractuala. Principii ale încheierii 

contractului, Sesiunea de comunicări științifice „Implicații juridice ale integrării 

României in Uniunea Europeana”, 4 mai 2007, Academia de Politie „ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, București ; 

- Circulația juridica a terenurilor in România, Sesiunea de comunicări 

științifice „Reforma administrației publice din perspectiva integrării României in 

Uniunea Europeana”, 16 mai 2006, Academia de Politie „ALEXANDRU IOAN 

CUZA”, București ;    

- Cumpărarea dreptului de proprietate a terenurilor in România de către 

cetățenii străini, apatrizi și persoanele morale străine, Sesiunea de comunicări 

științifice, noiembrie 2006, Universitatea „HYPERION”, București ;  

- Studiu privind regimul juridic actual al proprietății in România, Conferința 

Internațională de Studii, 24 - 31 august 2005, Academia de Politie „ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, București ; 

 - Oferta de a contracta și acceptarea ofertei, Sesiunea de referate și comunicări 

științifice a studenților, 21 aprilie 2005, Academia de Politie „ALEXANDRU IOAN 

CUZA”, București.  

 

  
 

Data,         Semnătura candidatului, 

 

 

7.06.2017          


	Poziția postului 27
	Disciplinele postului: Drept civil. Teoria obligațiilor, Drept civil. Contracte, Drept         procesual civil II.
	FIȘA DE VERIFICARE

