
 

  
 

 

Curriculum Vitae  
 Europass 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume   STANCU Emilian 

Adresa profesională   BUCURESTI. Str. Traian, nr. 197, Bl.. 22B, sc. A, et. 3, ap. 7, sector 2. 

Telefon   021 3157187/127   ;    0744368299                                                    

Fax  

E-mail   emilian.stancu@drept.unibuc.ro 

Naţionalitate   Romana 

Data naşterii   15.04.1940 Craiova 

Sex   Masculin 

  

Experienţă profesională  

Experienţă academică  

Perioada   din 1969 la zi 

Funcţia sau postul ocupat   Cadru didactic universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activitati didactice si de cercetare stiintifica; 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept - Bucuresti, Romania; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Invatamant superior; 

   din 1994 la zi - profesor universitar şi conducător de doctorat;  
  1990-1994 - conferenţiar universitar;  
  1978-1990 – lector  universitar;  
  1969-1978 - asistent universitar;  

  

Perioada   1969 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Cadru didactic universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activitati didactice si de cercetare stiintifica; 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drtep- Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Invatamant superior; 

  

Perioada   2001-2008 

Funcţia sau postul ocupat   Presedintele Asociatiei Criminalistilor din Romania 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Coordonarea activitatii Asociatiei, activitati de cercetare stiintifica; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, b-dul M Kogalniceanu, nr. .36- 46, sect. 5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cercetare stiintifica; 
 



 
                                                          Perioada 
                                Funcţii şi posturi ocupate 
           Activităţi şi responsabilităţi principale 
                      Numele şi adresa angajatorului 
      Tipul  activităţii sau sectorul de activitate  
                          
                                                          Perioada 
                              Titluri Academice recente 

2006 - 2010 
Preşedintele comisiei de Ştiinţe Juridice a A.R.C.I.S. 
Evaluarea academică a programelor de licenţă şi de mastwerat în domeniul DREPT 
ARACIS Bucureşti 
Evaluarea calităţii în învăţământul superior juridic 
 
2011 
Profesor Emerit al Universitatii din Bucuresti 
Doctor Honoris Causa 
 

Perioada   2000-2006 

Funcţia sau postul ocupat   Presedintele Comisiei stiinte juridice si administrative a C.N.E.A.A. 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Coordonarea activitatii Comisiei;  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Evaluare juridica; 

  

Perioada   1997-2000 

Funcţia sau postul ocupat   Rector al Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activitati didactice si de cercetare stiintifica; 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Invatamant superior; 

  

Perioada   2000-2008 

Funcţia sau postul ocupat   Presedintele Comisiei  Stiintifice a revistei  „Criminalistica”; 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activitate de coordonare si cercetare stiintifica; 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

                                                          Perioada    2005-2011  

Functia sau postul ocupat Directorul Scolii Doctorale a Facultatii de Drept 
Activitati si responsbilitati principale Activitate de coordonare, activitate didactica si de cercetare stiintifica; 

Numele si adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drtep- Bucuresti, Romania 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Conducere şi îndrumare doctorat; 
Manager proiect POSDRU ID 6827 – pentru coordonarea burselor doctorale din fonduri europene la facultăţile de 
Drept, Istorie, Filozofie şi Ştiinţe Politice 
Expert pe termen lung in proiectul cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU 2007/ 2013 
Axa prioritară 1.Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere. 
Domeniul major de intervenţie:1.2 ”Calitate în învăţământul superior “ 
Titlul proiectului : Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Criminalisticii în activitatea judiciară. 
Cod contract: POSDRU/ 86/1.2./S/62307 
Beneficiar Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza  “ 

  

Perioada 2010- prezent 

Functia sau postul ocupat Membru al Comisiei Consultativa si de Audit a ARACIS 
Activitati si responsabilitati principale Activitati de audit si consultanta pentru evaluari programe de licenta si masterat – Stiinta Juridice 

Numele si adresa angajatorului ARACIS Bucureşti 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Evaluarea calitatii programelor de Invatamant juridic superior  

Premii şi distincţii Premiul Academiei Române SIMION BĂRNUŢIU  pentru  Lucrarea : Tratat de Criminalistică 
Premiul Uniunii Juriştilor Democraţi din România pentru întreaga activitate - 2009 

Perioada 2007-2008 

Functia sau postul ocupat Seful Catedrei de Drept Penal a Facultatii de Drept - Universitatea Bucuresti; 
Activitati si responsabilitati principale Coordonarea activitatii Catedrei, conducerea sedintelor de catedra; 

Numele si adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drtep- Bucuresti, Romania 



 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Invatamant superior; 

  

Educaţie şi formare  

Studii academice  

Perioada  1999 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / competente 

profesionale dobândite 
 Perfectionare in tehnica de investigare penala; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

 Asociatia Europeana a Colegiilor de Politie Paris si Lyon; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada    1994 – prezent  

Calificarea / diploma obţinută Conducator de doctorat; 

Disciplinele principale studiate / competente 
profesionale dobândite 

Ştiinţe Penale / Profilul Criminalistica; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drtep- Bucuresti, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Conducator de doctorat; 

  

Perioada     1993 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / competente 

profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

    Centrul de Studii a Relatiiolor internationale si strategice, de pe langa Universitatea Libera din Bruxelles; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada     1978 

Calificarea / diploma obţinută     Doctor in Drept 
Disciplinele principale studiate / competente 

profesionale dobândite 
    Dreptul penal; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

    Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept - Bucuresti, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

    Studii de Doctorat – specializarea  Drept; 

  

Perioada     1969 

Calificarea / diploma obţinută     Diploma de licenta in Drept – Diploma de merit 
Disciplinele principale studiate / competente 

profesionale dobândite 
    Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

    Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept - Bucureşti, România 
    Şef de promoţie pe tara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

    Cursuri universitare, licenta in drept; 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba maternă     Romana 

  



 
Limba(i) străine cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 bine B1 bine B1 bine C1 bine B2 bine 

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

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Windows Vista, Office 2007, Internet;  

  

Permis de conducere  Categoria B 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Listă cu lucrări publicate

