
Page /4 - Curriculum vitae of  
Surname(s) First name(s)  

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu 
© European Union, 2004-2010   24082010 

 

1 

  
 

  

 

Europass 
Curriculum Vitae 

                                                                                                             
   

Informaţii personale  

Nume / Prenume Andreea-Teodora Stănescu (Stoica) 
Adresa(e) Str. Vedea nr. 5, Bl. 91, Sc. 1, Et. 1, Ap. 9, Sect. 5, Bucureşti, Romania 

Telefon(oane) +40 (0)21 423 70 05 Mobile: +40 (0)723 678 495 
Fax(uri) +40 (0)21 423 70 05 

E-mail(uri) atstoica@yahoo.com  
andreea.stanescu@drept.unibuc.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28 Mai 1977 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2011 - prezent 
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 
PO Box 7149 Clifton Nottingham NG11 6WD UK  

  

Perioada 2006 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar, lector universitar (cadru didactic titular din 1 octombrie 2007; lector universitar 

din 1 octombrie 2009) 
Activităţi si responsabilităţi principale - conducere de cursuri şi seminarii/ întâlniri tutoriale la disciplinele:  

a) Dreptul transporturilor (curs, seminar, întâlniri tutoriale – anul III, învăţământ la zi şi la distanţă) 
b) Drept comercial (seminar – anul III, învăţământ la zi) 
c) Proceduri de insolvenţă (seminar - programul de master "Dreptul afacerilor") 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept - Departamentul de Drept Privat 
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sect. 5, Bucureşti, Romania 

  

Perioada 2010 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat avocat colaborator 

Activităţi si responsabilităţi principale - consultanţă juridică în domeniul dreptului consumatorilor și al dreptului comercial 
- asistenţă juridică / reprezentare la negocierea contractelor 

Numele şi adresa angajatorului SCA Piperea și Asociații (contract de conlucrare între formele de exercitare a profesiei) 
Bd. Unirii nr. 233 et. 3 sect. 3, Bucureşti, România  

  

Perioada 2004 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat avocat titular 
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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 Cabinet individual "Stănescu Andreea-Teodora" – Baroul Bucureşti 
Str. Râul Doamnei nr. 3-5, Bl. C4, Sc. D, Et. 5, Ap. 138, Sect. 6, Bucureşti, Romania 

  

Perioada 2002 - 2008 
Funcţia sau postul ocupat preparator universitar, asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale - conducere de seminarii la disciplinele: 
a) Drept comercial (seminar – anul III, învăţământ la zi) 
b) Drept internaţional public (seminar – anul III, învăţământ la zi) 
c) Drept internaţional economic (seminar – anul III, învăţământ la zi) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune – 
Catedra de Drept 
Piaţa Romană nr. 6, Sect. 1, Bucureşti, Romania 

  

Perioada 2003 - 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 Cabinet individual "Bucur. I. Cleopatra"  
Şos. Olteniţei nr. 107, Bl. 22, Et. 5, Ap. 20, Sect. 4, Bucureşti, Romania 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2014 - prezent  
Calificarea/diploma obţinută Studii postoctorale în curs – tema de cercetare „Contracte profesionale speciale în reglementarea 

noului cod civil” 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Cursuri în cadrul proiectului de studii postdoctorale 
“Managementul cercetării avansate şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală” 
“Egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea 
durabilă şi protectia mediului” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept 

  

Perioada 2012 - 2013 
Calificarea/diploma obţinută Certificat absolvire studii postdoctorale (în domeniul drepturile omului)  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Tema de cercetare – “Libertatea de a întreprinde“  
 
Domeniul de cercetare – Drepturile omului 
Coordonatorul cercetării postdoctorale – prof. univ. dr. C.L. Popescu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept 

  

Perioada 2002 
Calificarea/diploma obţinută Cetificat de participare (certificate of attendance) 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul programului Academiei de Drept Internaţional (bursă Matra) am urmat cursurile de Drept 
internaţional public 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Drept Internaţional (Haga) – Sesiunea de Drept Internaţional Public  

  

Perioada 1997-2002 
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, am studiat următoarele discipline: 
- Psihologie 
- Pedagogie 
- Metodica predării specialităţii 
- Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul 
pentru pregătirea personalului didactic 

  

Perioada 1997-2002  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă de merit 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul programului de pregătire universitară au fost studiate discipline de drept privat şi de drept 
public, respectiv discipline de drept intern şi internaţional. Dintre acestea pot fi menţionate: 
- Drept civil,  
- Drept comercial 
- Drept procesual civil 
- Drept procesual penal 
- Drept penal 
- Drept constituţional 
- Drept internaţional public 
- Protecţia internaţională a drepturilor omului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept 
 

  

Perioada 2000 - 2001 
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul programului de pregătire (bursă Erasmus) am urmat  cursul: 
 
- Federalisation: Dynamics of governmental structures in Europe (Federalizarea: dinamica 

structurilor guvernamentale în Europa) 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea Catolică din Leuven (Belgia) - Facultatea de Ştiinţe Sociale  
 

  

Perioada 2000 - 2001 
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul programului de pregătire (bursă Erasmus) am studiat următoarele discipline: 
 
- International Public Law (Drept Internaţional Public) 
- Contemporary sources of International Public Law (Izvoarele contemporane ale dreptului 

internaţional Public) 
- Law of the Sea (Dreptul mării) 
- Law of the Armed Conflicts (Drept umanitar) 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea din Gent (Belgia) – Facultatea de Drept  

 
  

Perioada 1997 - 2001 
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Disciplinele studiate pot fi grupate în discipline economice şi discipline juridice. Dintre acestea pot fi 
menţionate: 
- Drept administrativ 
- Drept constituțional 
- Bazele contabilităţii 
- Finanţe publice 
- Management general 
- Managementul serviciilor publice 
- Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice – Facultatea de Management – Specializarea Administraţie 
publică 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

European level (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  

English   C2  C2  C1  C1  C1 

French   C1  C1  B1  B1  B1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - participare în colective de cercetare ştiinţifică în vederea elaborării de lucrări de specialitate juridică 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaștere a tehnicilor de concepere și de livrare a unei prezentări de impact. Am absolvit: 
 cursul ”How to Run an Efective Presentation”, organizat de  Stand for Development, 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 - atestat de contabil-statistician, ca urmare a absolvirii Liceului Economic “Virgil Madgearu”, clasa de 
Finanţe-Contabilitate 

  

Anexe Certificat de căsătorie 
 
 

9 octombrie 2014 
 

Andreea-Teodora STĂNESCU 
 

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

