
  

 

 

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   

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

Naţionalitate   Romana 

Data naşterii   15.04.1940 Craiova 

  

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  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cercetare stiintifica; 

  

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-prezent 

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 Invatamant superior; 

  

Perioada 2007-2008 

Functia sau postul ocupat Presedintele Comisiei de Stiinte Juridice a ARACIS 

Activitati si responsabilitati principale Coordonarea activitatii Comisiei; 

Numele si adresa angajatorului  

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Evaluare juridica; 

  

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 

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 

    Cursuri postuniversitare de Drept; 

  

Perioada     1969 

Calificarea / diploma obţinută     Diploma de licenta in Drept  

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 

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   bine  bine  bine  bine  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 

  

 

 


