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INFORMAŢII PERSONALE

Radu STANCU
86, Rue Petit, 75019 Paris (Franţa)
(+40) 0730587637

(+33)0769268840

radu.stancu@email.com
https://www.linkedin.com/in/radustancu/

https://www.radustancu-avocat.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
12/07/2017–Prezent

Lector universitar doctor
Facultatea de drept - Universitatea "DANUBIUS", Galati (România)
Departamentul de drept privat

14/02/2019–Prezent

Avocat à la Cour
Barreau de Paris/Ordre des avocats de Paris
1, Villersexel, 75007 Paris (Franţa)
http://meneghetti-avocats.com
Cabinet de avocatura cu practica generala in drept privat contencios si consultanta

04/01/2018–04/07/2018

Avocat stagiar
ADAM & DIACONESCU S.C.A., Bucuresti (România)
Practica juridica generala, cu precădere contencios civil și penal.

03/07/2017–29/12/2017

Avocat stagiar
Cabinet d’avocats BIGNON LEBRAY, Paris (Franţa)
Activitatea transversal, cu implicare în toate ramurile specifice dreptului afacerilor : M&A; iniţiere în
inginerie juridico-financiară şi operaţiuni de înalt bilanţ; optimizare fiscală; înfiintarea, cesiunea şi
lichidarea de societăţi comerciale; acomodarea implantării în Franţa de societăţi străine sau imigrarea
societăţilor franceze; crearea de vehicule financiare; consultanţă în dreptul muncii (management
packages)

01/02/2017–30/06/2017

Avocat stagiar
Cabinet d'avocats D'AMBRA, BOUCON, BISCHOFF, avocats à la Cour d’Appel,
Strasbourg (Franţa)
Practica juridica generala - contencios civil

01/10/2016–30/06/2017

Tutore - Departamentul I.D.F.R.
Facultatea de drept - Universitatea "DANUBIUS", Galati (România)
Asigurarea de activități tutoriale la distanta pentru materiile: drepturile reale; dreptul obligațiilor;
procedura civila.

01/10/2015–01/02/2016

Consilier Juridic
INTACT MEDIA "GROUP", Bucuresti (România)

04/10/2014–01/06/2015

Asistent universitar
Université de Strasbourg - Faculté de Droit, Strasbourg (Franţa)
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Conducerea de seminarii si evaluarea studentilor la disciplinele "Introduction en droit privé" si "Droit
des biens".
09/09/2015–Prezent

Cercetator atasat
Centre de Droit Privé Fondamental - Université de Strasbourg, Strasbourg (Franţa)
Participarea la activitatiile de cercetare din cadrul Centrului de drept privat fundamental in calitate de
cercetator, cu precadere in proiectele de drept comparat.

22/02/2013–Prezent

Members Consultative Commitees
European Law Institut, Bruxelles (Belgia)
Membru si consultant privind intocmirea rapoartelor din cadrul proiectelor de armonizare a legislatiei
comunitare.

07/01/2013–01/10/2014

Functionar biblioteca
Bibliothèque de recherche en sciences juridiques - Université de Strasbourg, Strasbourg
(Franţa)
Administrarea, intretinerea si functionarea Bibliotecii de cercetari juridice.

03/05/2011–30/06/2011

Stagiar
International Institut of Unification of Private Law (UNIDROIT), Roma (Italia)
Analizarea si redactarea de rezumate proving jurisprudentele nationale in vederea actualizarii
"UNILEX Database relating to the United Nation Concention on Contracts for International Sale of
GOODS (CISG)".

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2017–01/07/2018

Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogica –
Nivel I si Nivel II
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, Bucuresti (România)

01/01/2017–22/10/2018

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat
École Régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE), Strasbourg (Franţa)
Pregătire în vederea obținerii calității de avocat - modul dreptul afacerilor.

15/09/2009–01/09/2015

Doctor in drept privat
Université de Strasbourg, Strasbourg (Franţa)
Titlu obtinut in urma studierii temei privind incheierea contractului si raspunderea civila ce se poate
naste in urma neincheierii acestuia.
Teza a fost intitulata "L'évolution de la responsabilité civile dans la phase précontractuelle.
Comparaison entre le droit civil français et le droit civil roumain à la lumière de droit européen". In
urma sustinerii, juriul a acordat tezei de doctorat calificativul "Très bon" si avizul de a o publica.

2011–2014

Formatiuni doctorale - Cunoasterea mediului de afaceri si
dezvoltarea de proiecte profesionale
Collège des Ecoles Doctorales - Université de Strasbourg, Strasbourg (Franţa)
Cunoasterea mediului profesional si al proiectelor profesionale:
- optimizarea gestiunii de productie;
- management oamenilor in intreprindere;
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- modurile de recrutare;
Comunicare si formare:
- initiere in relatiile cu mass-media si redactarea stiintifice;
- public speaking si moduri de predare;
- erorile de rationament, capacana cognitiva si controverse stiintifice;
Mediul socio-economic:
- proprietatea industriala si artistica;
01/09/2011–10/09/2011

Cologne Academy on Business Negotiation and Mediation
Universität zu Köln, Köln (Germania)
International busniess negotiation basics and the mediation process.

04/09/2011–08/09/2011

Master 2 Droit et étude européenne à finalité Recherche
Faculté de Droit, Sciences Politiques et Gestion "Robert Schuman" - Université de
Strasbourg, Strasbourg (Franţa)
Studiile masterale au fost finalizate cu mémoire-ul asupra "Promisiunii unilatereale de vanzare
conditionata de obtinerea unui imprumut". Lucrarea a fost publicata in revista "Dreptul" nr. 8 si 9/ 2009
din Romania.

01/10/2004–30/06/2008

Diploma licenta in stiinte juridice
Universitatea "HYPERION", Bucuresti (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

franceză

C2

C2

C2

C2

C2

engleză

C2

C2

C1

C1

B2

italiană

B2

B2

A2

A2

A1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Ca absolvent al unui liceu cu specialitatea matematica-informatica, am castigat o buna cunoastere a
programelor "Office", a bazelor de aplicatii grafice si al sistemului de programare "C++".
Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
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▪ "The Notions of Blockchain and Smart Contract from the Point of view of the Intellectual
Property Right", EIRP Proceedings, vol. 13/2018;
▪ "Evoluția contractului ca mijloc de transmitere a proprietății in 100 de ani de la Marea Unire", in
Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe, Editura Universul
Juridic, 2018;
▪ "Short Legal Study on British Exit", Acta Universitatis Danubius, vol. 13, nr. 1/2017, co-autor
conf.univ.dr. Andy Corneliu PUSCA;
▪ La responsabilite civile dans la phase precontractuelle. Regard comparatif a la lumière du droit
européen, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrucken (Germania) 2016 ;
▪ "Noutatile aduse in legislatia franceza prin reforma dreptului obligatiilor", Studii și cercetari juridice
nr. 3/2016 ;
▪ "La bonne foi précontractuelle et la responsabilité civile. Regard comparatif ", Studii și cercetări
juridice nr. 4/2015;
▪ "Greva patronala 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 si
8/2010;
▪ "Formarea contractelor in dreptul european. Dreptul francez si belgian", Revista de drept comercial
nr. 5/2010;
▪ "Natura juridica si efectele promisiunii bilaterale de a contractat sub conditia obtinerii unui
imprumut", Revista Dreptul nr. 8 si 9/2009;
▪ "Practici comerciale - Tendinte actuale", Revista de Drept Comercial, nr.10/2008, co-autor
prof.univ.dr. Gheorghe STANCU.

Conferinţe

▪ The European Union strategy on maritime saftey and the environmenti, Conferinta, 9th
International Conference The Danube - Axis of European Identity, Danubius University of Galati
June 29, 2019 – June 29, 2019;
▪ Proprietatea intelectuala in context juridic, Conferinta cu tema "Ziua Caritii si a Drepturilor de autor",
23 aprilie 2019, Universitatea "DANUBIUS" din Galati;
▪ The notions of blockchain and smart contract from the point of view of the intellectual property
right, Sesiunea internationala de comunicări științifice „13th International Conference on European
Integration - Realities and Perspectives", 18-19 mai 2018, Universitatea "DANUBIUS" din Galati;
▪ Drepturile de autor , etica si deontologie in creatia intelectuala, Conferita cu tema "Ziua Caritii si a
Drepturilor de autor", 23 aprilie 2018, Universitatea "DANUBIUS" din Galati;
▪ Evoluția contractului ca mijloc de transmitere a proprietății in 100 de ani de la Marea
Unire, Sesiunea anuală de comunicări științifice „ Dreptul romanesc la 100 de ani de la Marea
Unire. Dimensiuni si tendinte", 20 aprilie 2018, Academia Română,Institutul de cercetări juridice
„Acad. ANDREI RĂDULESCU", București ;
▪ 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 2016,
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.
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