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Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Stănescu Şerban-Alexandru-Nicolae  
Adresa(e) Str. Vedea nr. 5, bl. 91, sc. 1, et. 1, ap. 9, sect. 5, Bucureşti (România) 

Telefon(oane) 021.423.70.05 Mobil 0723.678.471 
Fax(uri) 021.423.70.05 

E-mail(uri) serban.stanescu@drept.unibuc.ro, av_stanescu@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 21 octombrie 1978 
Sex Bărbătesc  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 →  
Funcţia sau postul ocupat preparator universitar, asistent universitar, în prezent lector universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

activitate de predare la disciplina: 
- procesul civil internaţional (latura procesuală a dreptului internațional privat) (în cadrul programului 
de master "Drept privat") 
conducere de seminare / întâlniri tutoriale la disciplinele: 
- dreptul comerţului internaţional (anul IV - învăţământ la zi şi la distanţă) 
- drept internaţional privat (anul IV - învăţământ la zi) 
- procesul civil internaţional (în cadrul programului de master "Drept privat") 
- arbitraj comercial (în cadrul programului de master "Dreptul afacerilor") 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 
  

Perioada 2011 → 
Funcţia sau postul ocupat corespondent (raportor) naţional 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- furnizarea de jurisprudenţă naţională privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 

Numele şi adresa angajatorului INSOL Europe - The professional association for European restructuring and insolvency specialists, 
UK 

  

Perioada 2010 →  
Funcţia sau postul ocupat avocat colaborator  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- consultanţă juridică, asistenţa juridica / reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în domeniul 
dreptului consumatorilor, al dreptului comercial şi al dreptului fiscal (TVA) 
- asistenţă juridică / reprezentare la negocierea contractelor 

Numele şi adresa angajatorului SCA Piperea și Asociații (contract de conlucrare între formele de exercitare a profesiei) 
  

Perioada 2004 →  
Funcţia sau postul ocupat avocat titular 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- consultanţă juridică în domeniul dreptului civil, al dreptului familiei şi al dreptului comercial 
- asistenţă juridică / reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a autorităţilor 
publice 

Numele şi adresa angajatorului Stănescu Şerban-Alexandru - Cabinet de avocat 
  

Perioada 2002 - 2004  
Funcţia sau postul ocupat avocat colaborator (stagiar, definitiv) 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- consultanţă juridică în domeniul dreptului civil, al dreptului familiei şi al dreptului comercial 
- asistenţă juridică / reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor publice 

Numele şi adresa angajatorului Bucur I. Cleopatra - Cabinet de avocat 
  

Perioada 2008 – 2010 
Funcţia sau postul ocupat colaborator permanent al Revistei Curierul Judiciar şi al Bibliotecii juridice on-line www.legalis.ro 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

adnotarea principalelor acte normative adoptate în domeniul dreptului afacerilor 

Numele şi adresa angajatorului Editura C.H. Beck 

http://www.legalis.ro/


Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae al  
Stănescu Şerban-Alexandru-Nicolae  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 20060628 

 

 
  
  

 
 
 
 

Educaţie şi formare  
Perioada 2010 – 2013 

Calificarea/diploma obţinută Postdoctorat în cadrul proiectului de cercetare „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas 
înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului", proiect strategic ID 61968 (2009) cofinanţat din 
Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 (POS DRU) – contractul POSDRU/89/1.5/S/61968; Tema de cercetare postdoctorală: 
”Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional: repere 
pentru configurarea unei răspunderi obiective a poluatorului” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 
Bucureşti  

  

Perioada 2005 - 2009  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de doctor - Titlul tezei de doctorat: "Regimul juridic al protecţiei mediului marin împotriva 

poluării cu hidrocarburi" 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 
Bucureşti  

  

Perioada 2000 - 2004  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe politice – secţia în limba franceză 
Bucureşti  

  

Perioada 1997 - 2001  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă - Titlul lucrării de licenţă: "Poluarea radioactivă şi protecţia împotriva radiaţiilor 

în dreptul intern şi internaţional" 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept 
Bucureşti  

  

Perioada 1997 - 2001  
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru 
pregătirea personalului didactic 
Bucureşti  

  

Perioada 1993 - 1997  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- profil real: matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Naţional "Sfântul Sava" 
Bucureşti  

  

 
 

Premii şi alte elemente       
de recunoaştere a 

contribuţiilor ştiinţifice 

 

  

 Premiul „Nicolae Titulescu” acordat de Academia Română (2010) pentru lucrarea „Dreptul 
comerţului internaţional. Tratat. Partea specială”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 531 
pag. (lucrare elaborată în coautorat) 

 Recenzia lucrării „Drept internaţional privat. Practică judiciară”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2008, 303 pag. în Revue critique de droit international privé, Dalloz, No 2-2009, p. 424 

  

 
 
 
 
 
 

 



Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae al  
Stănescu Şerban-Alexandru-Nicolae  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 20060628 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceză  C
1
  

Utilizator 
experimentat  

C
2
  

Utilizator 
experimentat  

C
1
  

Utilizator 
experimentat  

C
1
  

Utilizator 
experimentat  

C
1
  

Utilizator 
experimentat  

Engleză  B
1
  

Utilizator 
independent  

B
2
  

Utilizator 
independent  

B
2
  

Utilizator 
independent  

B
1
  

Utilizator 
independent 

B
1
  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - participare în colective de cercetare ştiinţifică în vederea elaborării de lucrări de specialitate 
juridică  (e.g. coautor al lucrarii Noul Cod civil. Comentariu pe articole, coord. Fl. A. Baias, R. 
Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012 , pag. 1967-2015, 2064-
2104). 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (sunt auditor intern în sistemul de 
management al calităţii, la nivelul Universităţii din Bucureşti). Am absolvit: 

-  cursul de auditori interni (SR EN ISO 19011:2003) pentru Sistemul de Management al Calităţii 
(SR EN ISO 9001:2001) ce a avut loc în perioada 04-06.02.2008 

-  cursul de tranziţie la SR EN ISO 9001:2008 - Modificări, importanţa şi efectele acestora 
asupra Sistemului de Management al Calităţii, ce a avut loc în data de 09.06.2009 

 
- o bună cunoaștere a tehnicilor de concepere și de livrare a unei prezentări de impact. Am absolvit: 

- cursul ”How to Run an Efective Presentation”, București, 2011. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel) 
- utilizarea fără dificultăţi a internetului 

  

Informaţii suplimentare 1) Dețin atestat de formator eliberat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. 
Institutul Notarial Român (15.10.2010) 

 
2) Am participat în calitate de lector la conferinţe pe teme juridice organizate la nivel naţional şi 

internaţional 
 
3) Am publicat în calitate de autor unic / coautor: 

- 1 tratat universitar (în coautorat); 
- 3 lucrări monografice (două  în calitate de unic autor şi una în coautorat); 
- 1 comentariu al noului Cod civil (în coautorat) 
- 4 culegeri de jurisprudenţă şi legislaţie (una în calitate de unic autor, iar cea de-a doua în 

coautorat); 
- peste 30 de studii şi comentarii de hotărâri judecătoreşti (în calitate de unic autor sau în 

coautorat); 
- cca. 30 de adnotări de acte normative. 

 
18.07.2014 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

