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Conf. Univ. Dr. RĂZVAN DINCĂ 
 
 
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII :  5 noiembrie 1976, Râmnicu Sărat, jud. Buzãu 
 
 
STUDII : 
 
Diploma An Instituţie Menţiuni 

 
Studii 
postdoctorale 

 2013 Universitatea din București  

Doctor în drept 2008 Universitatea din Bucureşti summa cum laude 
Master în drept 
internaţional şi 
comparat al proprietăţii 
intelectuale 

2005 Universitatea din Torino 
Academia Mondială a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale – 
Geneva 

şef de promoţie 
 
118 cum laude/118 

A 31-a sesiune de 
studii 

2003 Centrul Internaţional pentru Invăţământul 
Universitar al Drepturilor Omului – 
Strasbourg 

 

A 34-a sesiune de 
studii 

2003 Institutul Internaţional de Drepturile 
Omului – Strasbourg 

 

Curs general de 
proprietate intelectuală 

2003 Academia Mondială a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale – 
Geneva 

 

Diplomă de studii 
aprofundate în drept 
privat – master 

2000 Universitatea Paris I, Panthéon Sorbona  

Licenţă în ştiinţe 
juridice 

1999 Facultatea de drept a Universitãţii din 
Bucureşti 

 

Maîtrise en droit 1999 Universitatea Paris I, Panthéon Sorbona 
Colegiul juridic franco – român de studii  
europene 

şef de promoţie 

Bacalaureat 1995 Colegiul Naţional « Al. Vlahuţã », 
Râmnicu. Sărat 

şef de promoţie 

 
 
 ACTIVITATE PROFESIONALĂ : 
 
Specializări : contracte civile şi comerciale, proprietate intelectuală, dreptul concurenţei, 
arbitraj internaţional 
 
2013-prezent- titular al Cabinetului de Proprietate Industrială Răzvan Dincă 
 
2012-prezent –Partener Coordonator – Răzvan Dincă & Asociații 
 
2009 -2012 - Partener Senior – STOICA&Asociatii 
 
2006-2009 - Partener - STOICA&Asociaţii 
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2005-2006 - avocat colaborator senior - STOICA&Asociaţii 
 
2005 - stagiu profesional - Academia Mondială a Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale de la Geneva 
 
2002-2005 - avocat colaborator - STOICA&Asociaţii 
 
2000 - 2001  - avocat stagiar colaborator -  STOICA&Asociaţii 
 
2000 - admis în Uniunea Avocaţilor din România şi în Baroul Bucureşti 
 
1999 - stagiu profesional - STOICA&Asociaţii  
 
1999 - staiu profesional - Pricewaterhouse Coopers 
 
1998  - stagiu profesional - STOICA &Asociaţii 
 
1997 - stagiu profesional -  Tribunalul de mare instanţă din Bobigny – Franţa 
 
 
 ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 
2012 – prezent – conferențiar universitar la disciplinele : ”dreptul proprietăţii intelectuale”, 

”drept civil – contracte” şi ”drept civil – contracte şi succesiuni”, în cadrul 
departamentului de drept privat al Facultăţii de Drept a Universităţii din 
Bucureşti, cursuri de licenţă, master, doctorat 

 
2014 - profesor invitat al echipei de cercetare în drept privat și al centrului de 

cercetare în dreptul proprietății intelectuale ale Universității din Poitiers – 
Franța 

 
2012-2013 - mentor pedagogic în drept privat al școlii doctorale a Facultății de Drept  a 

Universității din București 
 
2013 - profesor invitat al centrului de cercetare în drept privat al Universității din 

Poitiers – Franța 
 
2012-prezent - antrenor coordonator al echipei Facultății de drept a Universității din 

București la concursul intenațional de procese simulate în arbitraj internațional 
Willem Vis de la Viena și Hong Kong (două distincții în 2013, patru distincții 
în 2014, inclusiv calificarea în semifinala concursului de la Hong Kong )   

 
2009 - 2013 - cursuri post-universitare în cadrul programului post-universitar organizat de 

Facultatea de drept a Universităţii din Bucureşti cu privire la Noul Cod civil 
 
2008 – 2012 - lector universitar la disciplinele : ”dreptul proprietăţii intelectuale”, ”drept civil 

– contracte” şi ”drept civil – contracte şi succesiuni”, în cadrul catedrei de 
drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, cursuri de 
licenţă şi master 
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2011- prezent - coordonator al grupului international de experți pentru revizuirea cursului 
avansat de proprietate intelectuală în domeniul biotehnologiei organizat de 
Academia Mondială a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 

 
2008 - 2011 - coordonator al formatorilor cursului avansat de proprietate intelectuală în 

domeniul biotehnologiei organizat de Academia Mondială a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 

 
2008 - profesor invitat la şcoala de vară organizată de Academia Organizaţiei 

mondiale a Proprietăţii Intelectuale în colaborare cu Universitatea din 
Dubrovnic, Croaţia 

 
2007- 2011 - membru al colectivului de pregătire a echipei Universităţii din Bucureşti la 

concursul inter-universitar Hexagonul Facultăţilor de Drept (locul I în 2007- 
2010) 

 
2007 - expert senior în dreptul Uniunii Europene al proprietăţii intelectuale în cadrul 

Programului PHARE privind asistenţa acordată Institutului Naţional al 
Magistraturii 

 
2006-2008 - formator al cursului avansat la distanţă de proprietate intelectuală în domeniul 

biotehnologiei organizat de Academia Mondială a Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale 

 
2006-2007 - formator în cadrul cursurilor de formare continuă organizate de Institutul 

Naţional al Magistraturii 
 
2006 - cursuri postuniversitare în cadrul Centrului de Proprietate Intelectuală 

organizat de Universitatea din Bucureşti şi Academia Mondială a Organizaţiei 
Proprietăţii Intelectuale 

 
2005-prezent - lector invitat la disciplina ”dreptul comunitar/european al proprietăţii 

intelectuale” în cadrul masterului de dreptul afacerilor din Centrul Juridic 
Franco-Român de Studii Europene organizat de Universitatea din Bucureşti şi 
Universitatea Paris I, Panthéon Sorbonne 

 
2004 - 2008 - asistent universitar la disciplinele : ”dreptul proprietăţii intelectuale”, ”drept 

civil – contracte” şi ”drept civil – contracte şi succesiuni”, în cadrul catedrei de 
drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 

 
2003 - coordonator al delegaţiei Universităţii din Bucureşti participante la Programul 

Intensiv « Actul juridic – metode juridice comparate » - Bayreuth - Germania 
 
2001- 2006  – lector invitat la disciplina ”dreptul comunitar al proprietăţii intelectuale » în 

cadrul modulului de dreptul concurenţei comunitare din Institutul European de 
Dreptul Afacerilor, organizat de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea 
Paris I, Panthéon Sorbonne 

 



4 
 

2002-2004  -  preparator universitar la disciplinele : ”dreptul proprietăţii intelectuale”, 
”drept civil – contracte” şi ”drept civil – contracte şi succesiuni”, în cadrul 
catedrei de drept privat a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 

 
2000-2002 - colaborator extern al catedrei de drept privat a Facultății de drept a 

Universității din București la disciplinele : ”dreptul proprietăţii intelectuale”, 
”drept civil – contracte” şi ”drept civil – contracte şi succesiuni” 

 
 
 ACTIVITATE LEGISLATIVĂ 
 
2010 – prezent  – redactarea de recomandari privind modificarile Directivei Uniunii Europene 

privind armonizarea legislaţiilor statelor membre asupra reutilizării informaţiei 
sectorului public in cadrul retelei tematice LAPSI finanţată de Comisia UE 

 
2010 - 2011 - membru al Comisiei Ministerului Justiţiei pentru elaborarea proiectului legii 

de aplicare a noului Cod Civil 
 
2008 - redactarea şi înaintarea către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a unor 

propuneri de modificare a proiectului de lege privind invenţiile salariaţilor  
 
2006-2009 - membru al Comisiei Ministerului Justiţiei pentru elaborarea amendamentelor 

la Proiectului Codului Civil adoptat de Senat în anul 2004 
 

2005 - membru al colectivului de elaborare a proiectelor privind noua legislaţie a 
creditului ipotecar  

 
 
 ACTIVITATE STIINTIFICĂ ȘI DE CERCETARE 
 
2014-prezent – prodecan – Universitatea din București, Facultatea de Drept 
  responsabil cu relațiile internaționale 
 
2012 – 2014  – prodecan – Universitatea din București, Facultatea de Drept 
  responsabil cu activitatea didactică și de cercetare și calitatea academică 
 
2012-prezent – membru în colegiul de redacție al Revistei Române de Dreptul Afacerilor  
 
2012-prezent – coordonator al secțiunii de proprietate intelectuală a site-ului juridice.ro 
 
2012-prezent - director de proiect din partea Universităţii din Bucureşti în grantul nr. 325171 

finanţat de Comisia Uniunii Europene avînd ca obiect « Reţeaua tematică 
privind aspectele juridice ale informaţiei în sectorul public » 

 
2012 - cercetător invitat la Universitatea din Florența (Italia) 
 
2010- 2013 - beneficiar al unei burse postdoctorale în cadrul programului  „Parteneriatul 

universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a 
viitorului", ID 61968, proiect finanţat pentru perioada 2010-2013 din Fondul 
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Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU). 

 
2010- 2012 - director de proiect din partea Universităţii din Bucureşti în grantul nr. 250580 

finanţat de Comisia Uniunii Europene avînd ca obiect « Reţeaua tematică 
privind aspectele juridice ale informaţiei în sectorul public » 

 
2007-2010 - colaborator exclusiv pentru România al European Copyright Reporter 
 
2007-prezent - membru în colegiul de redacţie al Revistei Române de Drept Privat 
 
2004-2006 - membru în colegiul de redacţie al Revistei Române de Dreptul Afacerilor 
 
2002-2006 – membru în colegiul de redacţie al revistei Pandectele Române 
 
1998  – colaborator principal al revistei Pandectele Române 
 
 
CONFERINŢE ŞI SEMINARE ÎN STRĂINĂTATE 
 
Strasbourg (1998), Bayreuth (2003), Nice (2005), Torino (2005), Geneva (2009), Torino 
(2010), Louvain (2010), Barcelona (2010), Muenster (2011), Milano (2011), Phnom-Pehn 
(2011), Ho Chi Min (2011), Varsovia (2011), Bruxelles (2012), Budapesta (2012), Santiago 
de Chile (2012), Valparaiso (2012), Poitiers (2013), Viena (2013), Praga (2013), Samos 
(2013), Poitiers (2014), Bordeaux (2014), Hong Kong (2014), Viena (2014), Barcelona 
(2014), Madrid (2014), Madrid (2014)  
 
 
DISTINCŢII ŞI MENŢIUNI 
 
2014  - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2014 -recomandat ca expert în brevete de IAM Patents 1000 
 
2014 - recomandat ca expert în dreptul mărcilor de WTR1000 
 
2014 - desemnat de Best Lawyers pentru România în dreptul proprietăţii intelectuale, 

dreptul concurenţei şi litigii 
 
2013 -Who is Who Romania 
 
2013  - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2013 -recomandat ca expert în brevete de IAM Patents 1000 
 
2013 - recomandat ca expert în dreptul mărcilor de WTR1000 
 
2012 - desemnat de Best Lawyers pentru România în dreptul proprietăţii intelectuale, 

dreptul concurenţei şi litigii 
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2012  - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2012  -inclus de WTR 1000 în categoria Gold a  

Individual World Leading Trademarks Professionals 
 
2011  - recomandat de  WTR 1000 pentru România ca profesionist în domeniul 

mărcilor 
 
2011  - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2011  - ILO Cient Choice Award pentru proprietate inteletuala in Romania 
 
2010 - nominalizat pentru Premiile Revistei Romane de Drept Privat cu lucrarea 

« Protecţia juridică a secretului comercial », (Universul Juridic, Bucureşti, 
2009, 664p) pentru cea mai buna monografie juridică a anului 2009 

 
2010 - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2010 - desemnat de Best Lawyers pentru România în dreptul proprietăţii intelectuale, 

dreptul concurenţei şi litigii 
 
2009 - premiul « I.L.Georgescu » al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea 

« Protecţia juridică a secretului comercial », (Universul Juridic, Bucureşti, 
2009, 664p) 

 
2009 - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2009  - Profesorul Bologna  

desemnat de studenţii Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti 
 
2008  - laureat de Finmedia pentru cea mai buna echipa  de avocati in dreptul 

proprietăţii intelectuale 
 
2008 - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2008 - World Bank Doing Bussiness in Romania Excellence Award 
 
2007 - recomandat de The Legal Media Group Guide pentru România în World’s 

Leading Patent Law Practitioners 
 
2007 - Chambers Europe Romania Band 1 Lawyer în dreptul proprietăţii intelectuale 
 
2007 - diploma ”Asistentul preferat al seriei I” conferită de studenţi în urma votului 

exprimat la sfârşitul celor patru ani de studiu. 
 
 
PROIECTE DE CERCETARE –DEZVOLTARE SI GRANTURI 
 
Nume proiect Pozitia in 

proiect 
Beneficiar Rezultate 
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Publicarea 
traducerii în 
limba franceză a 
noului cod civil 
român 

Coordonator al 
comunicațiilor 
din partea 
echipei 
Facultății de 
drept a 
Universității din 
București 

Institutul Juriscope din 
Poitiers (Franța) 

Nouveau code civil roumain, 
Traduction commentée - Noul Cod 
civil,  1re édition, Dalloz 
Juriscope, ISBN : 978-2-247-
12681-1, 748 p. 
Conferința ”Reflexions 
comparatistes sur la reforme du 
droit prive en France et en 
Roumanie”, Facultatea de drept, 
Universitatea din București, 22-23 
noiembrie 2012 
Conferința „Le nouveau Code civil 
roumain – vu de l’interieur, vu de 
l’exterieur” Facultatea de drept, 
Universitatea din București, 23-27 
octombrie 2013 
 

Thematic 
Network on 
Legal Aspects 
of Public Sector 
Information (II) 
(2013-2015) 

Directorul de 
program al 
Universității din 
București 

Comisia Uniunii 
Europene 

Recomandări de politici publice 
privind reutilizarea informației 
deținute de sectorul public, 
disponibile la http://www.lapsi-
project.eu/ 

Dl204  
Review Process 
(2011-2012) 

Coordonator al 
corpului de 
experți 

Academia Mondială a 
Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale 

Forma revizuită a cursului : Review 
of the course material of dl204 – 
World Intellectual Property 
Orgaisation Worldwide Academy 
distance learning course on 
intellectual property and 
biotechnology, WIPO, 2012, 
disponibil la 
http://lms.wipo.int/en/course/view.p
hp?id=106 

Redactarea 
proiectului de 
lege privind 
punerea în 
aplicare a noului 
Cod Civil 
(2009-2010) 

Membru al 
comisiei tehnice 
responsabil cu 
materia 
contractelor 
civile speciale 

Ministerul Justiției din 
România 

Legea de punere în aplicare a noului 
Cod civil (Legea nr. 71/2011) 

Thematic 
Network on 
Legal Aspects 
of Public Sector 
Information 
(2010-2013) 

Directorul de 
program al 
Universității din 
București 

Comisia Uniunii 
Europene 

Recomandări de politici publice 
privind reutilizarea informației 
deținute de sectorul public, 
disponibile la http://www.lapsi-
project.eu/ 

Parteneriatul 
universitar în 
cercetare – un 
pas înainte spre 
o şcoală 
postdoctorală a 
viitorului (2010-
2013) 

Bursier post-
doctoral 

Fondul Social European 
(FSE), Programul 
Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 (POS 
DRU). 

Contracte civile speciale în Noul 
Cod civil. Note de curs, Universul 
Juridic, București, 2013, 308p. 

Redactarea Membru al Ministerul Justiției din Noul Cod civil (Legea nr. 

http://lms.wipo.int/en/course/view.php?id=106
http://lms.wipo.int/en/course/view.php?id=106
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amendamentelor 
la proiectul 
noului Cod civil 
(2006-2009) 

comisiei tehnice România 287/2009) 

Dl204 (2008-
2011) 

Coordonator al 
corpului de 
formatori 

Academia Mondială a 
Organizației Mondiale a 
Proprietății Intelectuale 

Sesiuni de cursuri  

Dl204 (2006-
2008) 

formator Academia Organizației 
Mondiale a Proprietății 
Intelectuale  

Sesiuni de cursuri  
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