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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RIZOIU RADU 

Adresă(e) Bucureşti, România 

E-mail(uri) rizoiu.radu@drept.unibuc.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 27.11.1974 

Sex masculin 
  

Domeniul ocupaţional Justiție – cadru didactic/avocat 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2022/02/14 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Drept civil. Persoanele (licență); Drept privat. Teoria actului juridic civil (master); Drept privat. Garanții 
civile (master) 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de drept. Universitatea București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic 

 
Perioada 

  
2016/02/22 - 2022/02/13 

Funcţia sau postul ocupat conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Drept civil. Persoanele (licență); Drept privat. Teoria actului juridic civil (master); Drept privat. Garanții 
civile (master) 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de drept. Universitatea București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic 

  

Perioada  2014/10/01 – 2016/02/21 

Funcţia sau postul ocupat lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Drept civil. Persoanele (licență); Drept privat. Teoria actului juridic civil (master) 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de drept. Universitatea București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic 

  

Perioada  2012/09/01 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat partner 

Activităţi şi responsabilităţi principale Drept bancar, drept societar, drept comercial, dreptul energiei 

Numele şi adresa angajatorului Rizoiu & Poenaru SCA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă juridică 

  

Perioada 2010 –  2011 

Funcţia sau postul ocupat Membru al comisiei de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului civil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contractele speciale cu conținut profesional, garanțiile personale, garanțiile reale 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Justiției 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Redactare acte normative 
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Perioada  2007 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Senior Partner 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dreptul energiei, drept bancar, drept comercial 

Numele şi adresa angajatorului STOICA & Asociaţii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departament Consultanţă 

  

Perioada 2005 –  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Formator INM 

Activităţi şi responsabilităţi principale Drept comercial 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional al Magistraturii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formator INM pentru formarea iniţială și formarea continuă la materia drept comercial 

  

Perioada 2003 –  2007 

Funcţia sau postul ocupat Partner 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dreptul energiei, drept bancar, drept comercial 

Numele şi adresa angajatorului STOICA & Asociaţii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departament Consultanţă 

  

Perioada 1997 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat Avocat colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Drept bancar, drept comercial 

Numele şi adresa angajatorului STOICA & Asociaţii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departament Consultanţă 

  

Educaţie şi formare  
 
 

Perioada   2014 - 2015    

Calificarea / diploma obţinută Cercetător post-doctoral 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept privat – Garanții civile 
Lucrarea – Contractul de ipotecă în Noul Cod civil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Facultatea de drept, Universitatea Bucureşti 
 

  

Perioada   2007 - 2010    

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept privat – Garanții reale mobiliare 
Teza de doctorat – Garanțiile reale mobiliare. O abordare funcțională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Facultatea de drept, Universitatea Bucureşti 
 

  

Perioada   1993 – 1997    

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept privat, drept public, drept penal 
Lucrarea de licență – Domeniul public și domeniul privat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept (România) 
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Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil real 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Nicolae Bălcescu”, secţia matematică-fizică (Piteşti, România) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Franceză   B2  C1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Premii - Premiul „Octavian Căpățînă” acordat în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2008 
- Premiul „Istrate Micescu” acordat în cadrul PREMIILOR ȘTIINȚIFICE ale Uniunii Juriștilor din 

România, Societății „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pe anul 2011 
- Premiul „Henri Capitant” acordat în colaborare cu Asociaţia „Henri Capitant” din România și 

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România în cadrul Premiilor Revistei Române 
de Drept Privat 2011 

Informaţii suplimentare  

Apartenenţa la organisme profesionale 
 

  Membru – Baroul Bucureşti  

Calificări cheie  Drept privat 

Domenii de activitate Dreptul persoanelor  –  constituire şi înregistrare, fuziune, reorganizare şi lichidare de societăţi 
comerciale, excludere asociaţi 

 Actul juridic civil – acte juridice unilaterale și bilaterale în care cel puțin o parte are calitatea de 
profesionist 

 Garanții civile – structurarea de pachete de garanții asociate creditelor corporatiste, revizuire contracte 
garanție, redactare contracte garanție 

 Protecția consumatorului în contractul de credit – formare inițială și continuă a magistraților 

Proiecte de acte normative - Legea de punere în aplicare a Codului civil 
- Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
- Regulamentul privind garanțiile reale asupra instrumentelor financiare 

 
 
 

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

