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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

 

I. DATE PERSONALE 

 

Numele şi prenumele:  RĂDULEŢU Sebastian Radu Iulian 

Data naşterii: 16 august 1975 

Locul naşterii: Cluj-Napoca, judeţul Cluj 

Domiciliul: Str. Ovidiu, nr.2, ap.4, Craiova, jud. Dolj 

Naţionalitatea:   Română 

Cetăţenia:    Română 

Starea civilă:   căsătorit 

Telefon: 0040-722319132; 0040-251415643 

E-mail: sebastian.raduletu@gmail.com 

 

 

II. STUDII UNIVERSITARE ŞI ALTE SPECIALIZĂRI 

 

1993 – 1997:   

   

Studii de licenţă la Facultatea de Drept, 

Universitatea din Craiova  

iunie 1997:  Diploma de licenţă, Facultatea de Drept, 

Universitatea din Craiova, profilul Ştiinţe juridice, 

specializarea Drept  

1994 – 1998:   

   

Studii de licenţă la Facultatea de Litere si Istorie, 

Universitatea din Craiova, specializarea Istorie 

Limba Engleză  

iunie 1999:  Diploma de licenţă, Facultatea de Litere si Istorie, 

Universitatea din Craiova, specializarea Istorie - 

Limba Engleză  

1997 – 2000 Studii doctorale la Facultatea de Drept, 

Universitatea din Craiova, conducător de doctorat 

Prof. univ. dr. Ion Dogaru 

iunie 2000 

 

 

aprilie-iunie 2000 

Susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul 

„Dreptul de proprietate ca drept fundamental” la 

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova 

 Stagiar la Consiliul Europei, Direcţia Drepturilor 

Omului, Strasbourg, Franţa; 

2000 – 2001 Institutul Franco - Român de Drept al Afacerilor şi 

Cooperare Internaţională „Nicolae Titulescu - 

Henri Capitant”, Universitatea din Bucureşti 

2000 – 2001 Diplomă Inter-universitară de ciclul III „Drepturi 

fundamentale”, Universitatea „Paris X Nanterre" - 
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Universitatea din Nantes; septembrie 2001 - 

susţinerea memoriului de ciclul III intitulat 

„Législation et jurisprudence roumaine concernant 

la liberté individuelle par rapport à la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme” 

- iulie 2006 - curs de vară „ Legal English" in 

cadrul Institutului de drept american „IUSLAW", 

Universitatea „George Washington", 

Washington, Statele Unite ale Americii; 

- iulie-august 2006 - curs de vară „ Legal Methods 

" in cadrul Institutului de drept american 

„IUSLAW", Universitatea „George 

Washington", Washington, Statele Unite ale 

Americii; 

- iunie-iulie 2009 - cursul „International Human 

Rights: Law, Theory and Practice", în cadrul şcolii 

de vară organizate de London School of 

Economies and Political Science, Londra (nota A 

la examenul final); 

 

24 aprilie 2010 –  

31 martie 2013 

Grant individual de cercetare postdoctorală în 

domeniul „Protecţia drepturilor fundamentale – 

între libertatea presei si necesitatea bunei 

funcţionări a justiţiei” la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, 

în cadrul proiectului strategic „Parteneriatul 

universitar în cercetare – un pas înainte spre o 

şcoală postdoctorală a viitorului”, Contract 

POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect derulat de către 

Universitatea din Craiova în perioada 2010-2013 şi 

finanţat de Fondul Social European, Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa Prioritară 1: 

„Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 

în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major 

de Intervenţie 1.5 - Programe doctorale şi 

postdoctorale în sprijinul cercetării 

septembrie 2012 – septembrie 2014 Studii de masterat în desfăşurare la Universitatea 

Oxford, Marea Britanie – „Master in International 

Human Rights Law”. În cadrul acestui program 

beneficiez de o bursă acordată de Clarendon Fund, 

instituție ce funcționează în cadrul Universității 

Oxford și este finanțată de editura Oxford 

University Press. 
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III. FUNCŢII ÎNDEPLINITE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

 

1997 – 2000  Preparator 

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, 

Catedra de drept public, disciplina „Drept 

constituţional şi instituţii politice” 

2000 – 2002  Asistent 

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, 

Catedra de drept public, disciplina „Drept 

constituţional şi instituţii politice” 

2002 – 2008  Lector  

Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, 

Catedra de drept public, disciplina „Libertăţi 

fundamentale” 

2008 – prezent  Conferenţiar  

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 

Universitatea din Craiova, Departamentul de 

Drept public şi Ştiinţe administrative, 

disciplinele „Libertăţi fundamentale”, „Drept 

Penal General”, „Drepturile Procedurale în 

cadrul Convenției Europene a Drepturilor 

Omului” (curs master) 

 

 

 

IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE 

 

A. Cadru didactic invitat/stagii de cercetare/activități profesionale relevante 

 

1. 2001-2002 Jurist temporar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

Strasbourg, Franţa; 

2. mai 2004 – cadru didactic invitat în cadrul unui stagiu de mobilitate Erasmus la 

Universitatea „Robert Schuman”, Strasbourg, Franţa; 

3. septembrie 2004 - cadru didactic invitat la Scoală de vară a Universităţii din 

Dijon, Franța; 

4. august-septembrie 2012 – cadru didactic invitat la Queen Mary School of Law, 

University of London.  

 

Stagii de cercetare: 

 

februarie 1999 - Stagiu de cercetare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

Strasbourg, Franţa; 
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B. Participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (conferinţe, 

congrese, simpozioane, colocvii, sesiuni) 

 

1. “Pluralismul lingvistic în dreptul constituţional roman”, coautor, în lucrările 

Congresului internaţional organizat de Consiliul Europei cu privire la aplicarea Cartei 

europene a limbilor regionale şi minoritare, Strasbourg, aprilie 2002. 

2. „Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare în jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale române" în lucrările Academiei de toamnă româno-germane 

„Drepturile Omului şi conflictul cultural", Sibiu, septembrie 2002; 

3. „Liberul acces la justiţie în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului" în 

lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice cu privire la aplicarea Convenţiei europene 

organizate de Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, decembrie 2002; 

4. „Procedura fiscală şi protecţia drepturilor investitorilor", în lucrările Forumului 

privind investiţiile germane în România organizat de Asociaţia româno-germană a 

juriştilor, Sibiu, aprilie 2005; 

5. „Aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului de către instanţele 

naţionale române", lucrare susţinută în cadrul Colocviului cu tema „Influenţa 

dreptului european asupra dreptului naţional: experienţe germane şi româneşti", 

organizat de către Universitatea Saarland din Saarbrucken, Germania, mai 2006; 

6. “Dezvoltarea dreptului penal fiscal în România”, lucrare susţinută în cadrul 

conferinţei germano-române de drept penal, conferinţă organizată la Bucureşti la 10 

martie 2007 de către asociaţia germano-română a juriştilor; 

7. “Specificul Convenței Europene a Drepturilor Omului și rolul acesteia în protecția 

internă a drepturilor fundamentale”, lucrare susținută în cadrul colocviului româno-

german “Influența dreptului european asupra sistemului juridic național”, Craiova 15-

20 mai 2007. 

8. “Cooperarea penală internaţională şi drepturile fundamentale”, comunicare susţinută 

în cadrul colocviului româno-german de drept european „Influenţa dreptului european 

asupra sistemului juridic naţional - Experienţe şi Perspective", desfăşurat la 

Universitatea Saarland din Saarbrucken, Germania, mai 2008; 

9. „Dreptul la viață privată și poluarea mediului înconjurător în jurisprudența recentă a 

Curții Europene a Drepturilor Omului: cauza Tătar contra României”, comunicare 

susținută în cadrul celui de-al patrulea colocviu româno-german „The Influence of 

European Law upon National Law - Experiences and Future Perspectives of Romania 

and Germany”, Saarbrücken, Germania, 24-27 octombrie 2010, University of 

Saarland; 

10. “Quelques considérations critiques sur l’arrêt du 31 janvier 2012, prononcé par la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Pastorul cel Bun c. 

Roumanie”, comunicare susținută la 18 aprilie 2012 în cadrul conferinței organizate 

de Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, cu privire la importanța hotărârii 

pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza menționată mai sus;  

11. “Consideraţii privind libertatea de întrunire şi de asociere în dreptul român”, lucrare 

susținută în cadrul Conferinţei naţionale „Administraţia publică şi protecţia 

drepturilor cetăţeneşti”, Craiova, 18 decembrie 2012, Centrul de Cercetări Juridice 

Fundamentale; 
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12. “Regional Human Rights Systems and the Principle of Universality”, lucrare 

susținută în cadrul celei de-a treia Conferinte Internationale “After Communism. East 

and West under Scrutiny”, organizată de Centrul de Studii Politice Post-Comuniste, 

Craiova, 5-6 aprilie 2013; 

13. “Noile tehnologii de comunicare și exercitarea libertății de exprimare” lucrare 

prezentată în cadrul Conferinţei bienale cu tema “Sistemul juridic între stabilitate şi 

reformă”, conferință organizată de Facutatea de Drept și Științe Administrative, 

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice 

„Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Centrul de Studii şi Cercetări de 

Drept Privat, Craiova, 26-27 aprilie 2013. 

 

 

 

C. Membru în cadrul unor asociaţii profesionale, centre sau institute de cercetare, 

colaborator principal al unor reviste de specialitate  

 

1. Membru fondator al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale Craiova, 

înfiinţat în anul 2006, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, 

Craiova, centru ce are drept scop desfăşurarea de activităţi ştiinţifice şi de 

cercetare, funcţionând sub egida Academiei Române din data de 27 februarie 

2007; 

2. Colaborator principal al Revistei Române de Jurisprudenţa (Editura Universul 

Juridic), coordonator al rubricii dedicate jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului (2009-2010); 

3. Colaborator principal al revistei Pandectele Române (Editura Wolters Kluwer); 

4. Avocat definitiv din anul 1999 în cadrul Baroului Dolj, asociat în cadrul SCPA 

„Oancea, Răduleţu şi Gherghe". 

 

 

D. Participarea în cadrul proiectelor de cercetare 

 

1. Membru al echipei de cercetare în Proiectul de cercetare ştiinţifică „Dezvoltarea 

cercetării juridice fundamentale şi a cercetării în domeniul dreptului european”, 

realizat în baza Contractului de cercetare nr. 122/C/9.06.1999, grant aprobat şi 

finanţat de către Banca Mondială şi Guvernul României pentru iunie 1999 - 

decembrie 2002, obţinut pe bază de competiţie de grant (tip A) prin CNCSIS, 

coordonat de Prof. univ. dr. Ion Dogaru, iunie 1999-decembrie 2002; 

 

2. Membru al echipei de cercetare în Proiectul de cercetare ştiinţifică „Intermedierea 

in comerţul intern şi internaţional”, proiect aprobat şi finanţat de către Guvernul 

României pentru perioada 1999-2001. 

 

3. Membru în echipa de implementare şi cercetare a grantului „Dreptul la identitate 

şi politicile de incluziune socială”, Contract nr. 182/13.09.2007, Proiect GAR nr. 

354/2007, grant aprobat şi finanţat de către Academia Română pentru perioada 

2007-2009, în domeniul Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, coordonat de 
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Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor şi derulat prin intermediul Centrului de Cercetări 

Juridice Fundamentale Craiova; 

 

4.Membru în echipa de implementare a proiectului „Program privind organizarea şi 

implementarea unui sistem de educaţie juridică şi antiinfracţională în licee”, proiect 

aprobat şi finanţat de către Consiliului Judeţean Dolj în baza Hotărârii Consiliului 

Judeţean Dolj nr. 45 din 31.03.2010, proiect derulat prin intermediul Universităţii din 

Craiova; 

 

5. Membru în echipa de implementare şi cercetare a proiectului „Administraţia 

publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, Contract nr. 13881/25.10.2012, 

proiect aprobat şi finanţat de către Consiliului Judeţean Dolj, coordonat de Conf. 

univ. dr. George Gîrleşteanu şi derulat prin intermediul Centrului de Cercetări 

Juridice Fundamentale Craiova;  

 

 

 

 

V. Alte activităţi relevante 

 

 

1. Consilier al Ministrului Justiţiei în perioada iulie - decembrie 2008; 

2. Membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate în perioada iunie 2009 - 

octombrie 2010; 

3. Membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la materia Jurisprudenţa CEDO în 

cadrul concursului de admitere în magistratură organizat de către Institutul Naţional al 

Magistraturii în noiembrie 2009; 

4. Membru al juriului Concursului „René Cassin”, organizat de către Consiliul Europei in 

domeniul drepturilor omului în martie 2002. 

 

 


