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Experiență profesională
 din ianuiare 2018 : colaborator al Societății civile de avocați Adam & Diaconescu;
 2017: avocat în cadrul departamentului Societăţi, Fuziuni şi Achiziţii / Private Equity, al
societății de avocați Bignon Lebray, (Paris);
Rolul avut in cadrul cabinetului a fost unul transversal, cu implicare în toate ramurile
specifice dreptului afacerilor : M&A; iniţiere în inginerie juridico-financiară şi operaţiuni
de înalt bilanţ; optimizare fiscală; înfiintarea, cesiunea şi lichidarea de societăţi
comerciale; acomodarea implantării în Franţa de societăţi străine sau imigrarea
societăţilor franceze; crearea de vehicule financiare; consultanţă în dreptul muncii
(management packages).
 2017: avocat în cadrul cabinetului de avocatură D’Ambra, Boucon, Bischoff, Colmar;
 din 2017: lector universitar doctor, Universitatea „DANUBIUS”, Glalaţi, titular al
disciplinelor Teoria generală a obligaţiilor, Dreptul contractelor şi Procedură civilă;
 2015 – 2016: jurist-corporate, Intact Media Group, Bucureşti;
 2011: stagiar în cadrul grupului de cercetare privind Convenţia Naţiunilor Unite de la
Viena din 1980 asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri şi Principiile
UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale internationale, International Institut of
Unification of Private Law (UNIDROIT), Roma.

Publicații
 2017: „Short Legal Study on British Exit”, Acta Universitatis Danubius, Juridica, vol. 13,
nr. 1, Galaţi;
 2016: La responsabilité civile dans la phase précontractuelle. Regard comparatif à la
lumière du droit européen, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken;

 2016: „Noutăţile juridice introduse în legislatia franceza de catre reforma dreptului
obligaţiilor", Studii şi Cercetari Juridice, nr. 3;
 2015: „La bonne foi précontractuelle et la responsabilité civile. Regard comparatif”,
Studii şi Cercetări Juridice, nr. 4;
 2015: „Greva patronală în dreptul pozitiv european”, Revista română de dreptul muncii,
nr. 5;
 2010: „Formarea contractelor în dreptul european. Dreptul german”, Revista de drept
comercial, nr. 7 şi 8;
 2010: „Formarea contractelor în dreptul european. Dreptul francez şi dreptul belgian”,
Revista de drept comercial, nr. 5;
 2009: „Natura juridică şi efectele promisiunii bilaterale de a contracta sub condiţia
obţinerii unui împrumut”, Revista Dreptul, nr. 8 şi 9.

Limbi străine
 Română: limbă maternă;
 Franceză: nivelul C2 - Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;
 Engleză: nivelul C1 - Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi;
 Italiană: B1 - Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.
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