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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dincă Răzvan 

Adresă(e) Str. Popa Tatu, nr. 49, sector 1, București 

Telefon(oane) (+4) 031 43 89 696 Mobil: (+4) 0721 753 043 

Fax(uri) (+4) 031 43 89 695 

E-mail(uri) razvan.dinca@razvandinca-legal.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  

Data naşterii 5 noiembrie 1976 
  

Sex M 

 
Experienţa profesională 

 

 

Perioada 2018- 

Funcţia sau postul ocupat Director de program 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Master profesional în drept european și internațional al afacerilor  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 
Bucureşti, Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne, 12, Place du Pantheon, Paris, France 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Drept internațional, drept european, dreptul afacerilor 

  

Perioada 2016- 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Curs – master, licentă, programe post-universitare, seminar - master şi licenţă, mentor pedagogic al 
școlii doctorale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2016 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conferințe și cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne, 12, Place du Pantheon, Paris, France 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, contracte 

  

Perioada 2015- 

Funcţia sau postul ocupat Arbitru 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Arbitraj comercial internațional  

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

arbitraj internațional instituționalizat  

  

Perioada 2015- 

Funcţia sau postul ocupat Director Academic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Juridic Româno-Francez de Studii Europene, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

mailto:razvan.dinca@razvandinca-legal.ro
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drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Program complet  de studii juridice universitare în sistem de diplomă dublă a Universității Paris I 
Pantheon Sorbonne și a Universității din București 

  

Perioada 2015 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conferințe și cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat din Moldova, Strada Alexei Mateevici 60, Chișinău 2009, Republica Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2013 - 

Funcţia sau postul ocupat Titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consilier în proprietate industrială 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet de Proprietate Industriala Razvan Dinca/ SC RDA -IP SRL, str. Popa Tatu, nr. 49, București  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Brevete, modele de utilitate, marci, desene și modele 

  

Perioada 2013-2018 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conferințe și cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Poitiers, 2 rue Jean Carbonnier, Poitiers, Franța 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Curs – master, licentă, programe post-universitare, seminar - master şi licenţă, mentor pedagogic al 
școlii doctorale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2012- 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică și de cercetare, calitate academică, regulamentul studenților (2012-2014) Relații 
internaționale (2014) Francofonie (2015-2016) 

  

Perioada 2012 - 

Funcţia sau postul ocupat Managing Partner 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonator general 

Numele şi adresa angajatorului Razvan Dinca & Asociatii, Str. Popa Tatu, nr. 49, sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Arbitraj internaţional, proprietate intelectuală, dreptul concurenţei, drept bancar, litigii, farma, drept 
imobiliar, drept și politici publice 

  

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Curs – master, licentă, programe post-universitare, seminar - master şi licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 
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Perioada 2011-2015 

Funcţia sau postul ocupat Lead Reviewer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonator al grupului de experți 

Numele şi adresa angajatorului Academia Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, 34 Chemin des Colombettes, 1211 
Geneva, Elveţia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Revizuirea și actualizarea cursului avansat de dreptul proprietăţii intelectuale aplicat biotehnologiei 

 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Senior Partner 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducator de grup de lucru 

Numele şi adresa angajatorului STOICA&Asociatii, Opera Center II, str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, sector 5 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Arbitraj internaţional, proprietate intelectuală, dreptul concurenţei 

  

Perioada 2006-2009 

Funcţia sau postul ocupat Partner 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducator de grup de lucru 

Numele şi adresa angajatorului STOICA&Asociatii, Opera Center II, str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, sector 5 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Arbitraj internaţional, proprietate intelectuală, dreptul concurenţei 

  

Perioada 2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat Head Tutor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonator al corpului de formatori 

Numele şi adresa angajatorului Academia Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, 34 Chemin des Colombettes, 1211 
Geneva, Elveţia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cursul avansat de dreptul proprietăţii intelectuale aplicat biotehnologiei 

  

Perioada 2010- 2011 

Funcţia sau postul ocupat Membrul al Comisiei Tehnice de redactare a legii de aplicare a Noului Cod Civil 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Participare la redactarea articolelor legii 

Numele angajatorului Ministerul Justiţiei  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Responsabil principal – contracte civile speciale, inclusiv contractul de antrepriza, participare la 
lucrările comisiei in celelalte domenii 

  

Perioada 2006-2009 

Funcţia sau postul ocupat Membrul al Comisiei Tehnice de redactare a amendamentelor la proiectul noului Cod Civil 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Participare la redactarea amendamentelor 

Numele angajatorului Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

succesiuni, obligaţii 

  

Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Indrumator in forme de invăţământ la distanţă 

Numele şi adresa angajatorului Academia Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, 34 Chemin des Colombettes, 1211 
Geneva, Elveţia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cursul avansat de dreptul proprietăţii intelectuale aplicat biotehnologiei 

  

Perioada 2006- 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi Îndrumător în programe de formare continuă   
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principale 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional al Magistraturii, Bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, Bucureştiti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Senior expert PHARE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumător în programe de formare continuă   

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional al Magistraturii, Bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, Bucureştiti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Drept comunitar al proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2002- 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Curs - master şi post-universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne, Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene , str. 
Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

dreptul european al proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Senior Associate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil de dosare 

Numele şi adresa angajatorului STOICA&Asociatii, Opera Center II, str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, sector 5 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Arbitraj internaţional, proprietate intelectuală, dreptul concurenţei 

  

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminar licență 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 

  

Perioada 2000-2005 

Funcţia sau postul ocupat Associate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil de dosare 

Numele şi adresa angajatorului STOICA&Asociatii, Opera Center II, str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, sector 5 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Contracte, finanţări internaţionale, proprietate intelectuală, dreptul concurenţei 

  

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminar licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale 

  

Granturi și proiecte  
de cercetare, formare academică 
și profesională și acte normative  

 

  

Denumire Colegiul Juridic Româno-Francez de Studii Europene 

Poziție Director academic din partea Universității din București (începând cu 2015) 

Sursa de finanțare  Universitatea Paris I Pantheon Sorbona, Guvernul Republicii Franceze, Institutul Francez din 
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București, Universitatea din București 

Volumul finanțării  250.000 euro/an 

Rezultate Program complet de studii universitare și port-universitare în sistem de dublă diplomă 

  

Denumire Comparaison du projet de reforme du droit francais dela responsabilite civile  avec le nouveau code 
civil roumain 

Poziție Director de proiect din partea Universității din București (2016-2018) 

Sursa de finanțare  Universitatea Paris I Pantheon Sorbona, Universitatea din București 

Volumul finanțării  20.000 euro 

Rezultate Două colocvii intenaționale cu lucrări publicate având ca obiect I. Contractele (Paris, 2017) și II. 
Obligațiile (București, 2018) 

  

Denumire Comparaison du projet de reforme du droit francais des contrats et du regime de l’obligation, avec 
le nouveau code civil roumain 

Poziție Director de proiect din partea Universității din București (2014-2016) 

Sursa de finanțare  Universitatea Paris I Pantheon Sorbona, Universitatea din București 

Volumul finanțării  20.000 euro 

Rezultate Două colocvii intenaționale cu lucrări publicate având ca obiect I. Contractele (Paris, 2015) și II. 
Obligațiile (București, 2016) 

  

Denumire Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor 
provocări legislative și instituționale 

Poziție Expert formator în noul Cod civil 

Sursa de finanțare  Mecanismul Financiar Norvegian (2009-2014) 

Volumul finanțării    3.734.426 euro (global pentru proiect) 

Rezultate Conferințe adresate magistraților, privind noul Cod civil  (2014-2015) 

  

Denumire Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si 
procurorilor pentru aplicarea noilor legi 

Poziție Expert formator în noul Cod civil 

Sursa de finanțare  Guvernul Confederației Elvețiene, Consiliul Superior al Magistraturii,  Institutul Național al 
Magistraturii 

Volumul finanțării    2.167.175 CHF (global pentru proiect) 

Rezultate Conferințe adresate magistraților, privind noul Cod civil  (2012-2014) 

  

Denumire Review of the dl204 learning material 

Poziție Lead reviewer (2011-2015) 

Sursa de finanțare  Academia Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale 

Volumul finanțării    Cca 10.000USD remuneratie 

Rezultate Revizuirea cursului avansat la distanță de proprietate intelectuală și biotehnologie  

  

Denumire Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSII II) 

Poziție Director de proiect din partea Universității din București (2013-2014) 

Sursa de finanțare  Comisia Uniunii Europene 

Volumul finanțării    16.000 euro pentru Universitatea din București 

Rezultate Recomandări de politici publice privind reutilizarea informației deținute de sectorul public, 
disponibile la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/legal-aspects-public-sector-
information-lapsi-thematic-network-outputs 

  

Denumire SMART 2013/0039 Standard terms and performance criteria in service level agreements for cloud 
computing services 

Poziție Expert în dreptul român (2013-2014) 

Sursa de finanțare  Comisia Uniunii Europene 

Volumul finanțării    1.500 euro remunerație 

Rezultate Raport privind legislația țărilor membre UE privind socarea datelor în sistem cloud 

  

Denumire Publicarea traducerii în limba franceză a noului Cod civil român 

Poziție Director de proiect din partea Universității din București și autor de comentarii (2011-2013) 

Sursa de finanțare  Institutul Juroscope, Poitiers, Franța 

Volumul finanțării    Zeci de mii de euro 

Rezultate Nouveau Code civil roumain, Dalloz, Paris, Juriscope, Poitiers, 2013 

  

Denumire Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului 
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Poziție Bursier pentru studii post-doctorale (2010-2013) 

Sursa de finanțare  Comisia Uniunii Europene 

Volumul finanțării    1.000 euro lunar bursă 

Rezultate Contracte civile speciale în noul Cod civil. Note de curs, Ed. Universul Juridic, București, 2013 

  

Denumire Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSI) 

Poziție Director de proiect din partea Universității din București (2010-2012) 

Sursa de finanțare  Comisia Uniunii Europene 

Volumul finanțării    20.000 euro pentru Universitatea din București 

Rezultate Recomandări de politici publice privind reutilizarea informației deținute de sectorul public, 
disponibile la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/legal-aspects-public-sector-
information-lapsi-thematic-network-outputs 

  

Denumire Redactarea proiectului de lege privind punerea în aplicare a noului Cod Civil) 

Poziție Membru al comisiei tehnice, responsabil pentru titlul rezervat contractelor speciale (2010-2011) 

Sursa de finanțare  Ministerul Justiției și libertăților cetățenești 

Volumul finanțării   Circa 5000 RON/lună remunerație 

Rezultate Proiectul legii de punere în aplicare a noului Cod civil 

  

Denumire dl204 intellectual propery and biotechnology 

Poziție Head tutor (2008-2010) 

Sursa de finanțare  Academia Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale 

Volumul finanțării    Cca 2.000USD/sesiune remuneratie 

Rezultate Sesiuni ale cursului avansat la distanță de proprietate intelectuală și biotehnologie  

  

Denumire Redactarea proiectului noului Cod Civil 

Poziție Membru al comisiei tehnice, implicat mai ales în materia moștenirilor și în cea a contractelor 
speciale (2006-2009) 

Sursa de finanțare  Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești 

Volumul finanțării    Circa 1.500 euro/lună remunerație la începutul proiectului 

Rezultate Proiectul noului Cod civil 

  

Denumire Consolidarea instituțională a sistemului de justiție din România 

Poziție Expert senior în dreptul european al proprietății intelectuale (2006-2007) 

Sursa de finanțare  Programul PHARE 

Volumul finanțării     Mai multe sute de mii de euro global 

Rezultate Seminare și conferințe de formare continuă a magistraților 

  

Denumire dl204 intellectual propery and biotechnology 

Poziție tutor (2006-2008) 

Sursa de finanțare  Academia Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale 

Volumul finanțării    Cca 1.500USD/sesiune remuneratie 

Rezultate Sesiuni ale cursului avansat la distanță de proprietate intelectuală și biotehnologie  

  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada 2010-2013 

Calificarea / diploma obţinută Studii post-doctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil. Contracte speciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept 

  

Perioada 2002-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept suma cum laude 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept privat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept 

  

Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută Master în drept cum laude (șef de promoție) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/legal-aspects-public-sector-information-lapsi-thematic-network-outputs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/legal-aspects-public-sector-information-lapsi-thematic-network-outputs
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept internaţional şi comparat al proprietăţii intelectuale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Torino (Italia) 
Academia Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (Elveţia) 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept internaţional şi comparat  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala doctorală a Universităţii Nice Sophia Antipolis – Institutul de Dreptul Păcii (Franţa) 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept internaţional al drepturilor omului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Internaţional de Drepturile Omului de la Strasbourg (Franţa) 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Predarea drepturilor omului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul pentru Predarea Universitară a Drepturilor Omului de la Strasbourg (Franţa) 

  

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept privat aprofundat, incluzand dreptul civil – contracte lu contracte speciale, precum și 
proprietatea literar artistică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne(Franţa) 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Maîtrise (şef de promoţie) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept, incluzand dreptul civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne (Franţa) 
Colegiul Juridic franco-român de studii europene 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept , incluzand drept civil, contracte, succesiuni, și proprietate intelectuală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept 

  

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat (șef de promoție) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Național ”Alexandru Vlahuță”, Râmnicu Sărat, jud. Buzău 

  
  

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   C2  C2  C2  C2  C2 

Franceză   C2  C2  C2  C2  C2 



8 
 

Italiană   C1  B2  A2  B1  B1 

Spaniolă   B2  C1  A2  A2  A2 

  

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

Informaţii suplimentare - Gradația de merit a Facultății de Drept a Universității din București (2015-2019) 
- Premiul pentru profesionalism și recunoaștere internațională în domeniul dreptului de autor – 

Gala drepturilor de autor – CCIB și Legal Magazin 2018  
- IP Stars (2015, 2016, 2017, 2018) 
- IAM 1000 World’s Leading Patent Law Practioners (2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018) 
- WTR 1000 Leading Trademark Professionals (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018) 
- Categoria I de avocaţi în proprietate intelectuală în România în clasamentul Chambers Europe 

(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
- Best Lawyer pentru România la trei categorii:  dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul 

concurenţei şi litigii (2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019) 
- Who is Who România 2013 
- Categoria III de avocaţi nominalizați în dreptul concurenţei în România de Chambers Europe 

(2007, 2008, 2009, 2010, 2011) 
- Individual Client’s Choice Award 2011 
- Profesorul Bologna  la drept civil (2009) 
- Laureat al premiului Uniunii Juriştilor din România „I.L. Georgescu” pentru cea mai bună 

monografie de drept comercial publicată in România în anul 2009: Protecţia juridică a 
secretului comercial, Universul Juridic, Bucureşti, 2009 

- Excellence Award  acordat de Banca Mondială pentru contribuţia la Doing Bussiness in 
Romania (2007) 

- circa. 100 de studii (articole, comentarii, note de jurisprudenţă), inclusiv 12 cărţi, precum si 
circa 80 de comunicări stiințifice în ţară şi în străinătate, în Europa, America şi Asia 

- Membru al mai multor colegii de redacție al unor reviste de specialitate: Revista Română de 
Drept Privat, Revista Română de Drept al Afacerilor, juridice.ro.  
 

 

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

