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AI. Rezumatul tezei de abilitare  

 

Secţiunea I. Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice  

 

B.i.1. Realizări ştiinţifice 

 

Teza de doctorat 

Am obţinut titlul de doctor în DREPT, cu distincţia CUM LAUDE, în anul 2004, la  

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept.  

Titlu conferit prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetătii nr. 4450 din 02 august 

2004, diplomă de doctor Seria C, Nr. 0006740, din 04 octombrie 2004. 

Perioadă de pregătire a doctoratului: 1999-2004 

Titlul tezei de doctorat: Identificarea  persoanelor după urmele reliefului papilar  

Conducător de doctorat: prof.univ.dr. Ioan-Nuţu Mircea 

Principala direcţie de cercetare ştiinţifică este criminalistica. Majoritatea cărţilor, 

articolelor, granturilor/proiectelor pe care le-am scris, le-am implementat sau am participat în 

calitate de expert extern la implementarea lor au avut teme/activităţi specifice legate de 

criminalistică.  

Publicare de cărţi în calitate de autor/coautor – 7 cărţi de specialitate, din care: 

- 5 cărţi în calitate de unic autor; 

- 2 cărţi ca prim autor, dintre care una în limba engleză, publicată la o editură din 

străinătate; 

- 7 cărţi după obţinerea titlului de doctor. 

Coordonare de cărţi – 3 cărţi coordonate, dintre care o carte bilingvă română-

maghiară, publicată la o editură din străinătate. 

Articole publicate în calitate de autor/coautor – 81 de articole, dintre care: 

- Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional 

principal sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute în domeniul ştiinţelor 

juridice conform Anexei 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 4691/2011 şi conform Anexei 24 – Comisia Ştiinţe Juridice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, Nr. 890/bis, 27.XII.2012): 35 

- Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate: 20 
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- Lucrări şi contribuţii ştiinţifice publicate la sesiunile de comunicări ştiinţifice şi 

conferinţe: 26 

Activitate de cercetare la nivel naţional – în anul 2008 am realizat o cercetare în 

cadrul Programului fundamental al Academiei Române, Program interdisciplinar de prevenire 

a fenomenelor cu risc major la scară naţională, coordonator al programului: Academician 

Florin Gheorghe Filip.  

Activitate de cercetare la nivel internaţional: 3 colective 

Am iniţiat şi coordonat un colectiv de cercetare format din: cadre didactice ale 

Universităţii Agora din municipiul Oradea, România, ale Universităţii din Debrecen, Ungaria; 

specialişti din cadrul Direcţiei Poliţiei de Frontieră Oradea, România. 

Am fost membru în 2 colective de cercetare formate din cadre didactice ale: 

Universităţii Agora din municipiul Oradea, România; Academiei de Ştiinţe Economice, 

Bucureşti, România; Universităţii Artois, Franţa. 

Participări în granturi/proiecte naţionale şi internaţionale: 13 participări, dintre 

care: 

- 2 granturi internaţionale în calitate de director; 

- 1 grant internaţional în calitate de membru – expert monitorizare stagii; 

- 1 grant internaţional în calitate de membru – expert consiliere în domeniul juridic; 

- 2 granturi naţionale în calitate de membru – coordonator ştiinţific; 

- 3 granturi naţionale în calitate de expert – formator; 

- 1 proiect naţional în calitate de  director; 

- 3 proiecte naţionale în calitate de membru. 

Fondator/iniţiator/coorganizator de activitate/cercetare ştiinţifică 

 Am fondat, în anul 2008, Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a 

Criminalităţii Transfrontaliere (C.E.P.C.T.). 

În anul 2007 am fondat o conferinţă anuală (A.I.L.C.), cu tematică în domeniul ştiinţelor 

juridice. Ediţia a VII-a este în octombrie 2013. 

În anul 2007 am fondat o revistă de drept: AGORA International Journal of Juridical 

Sciences (AIJJS), în limba engleză, aflată în circuitul internaţional, indexată în baze de date 

internaţionale încă de la primul număr. 

Am organizat şi am moderat 13 conferinţe, precum şi numeroase evenimente ştiinţifice, 

lansări de carte, simpozioane, workshop-uri. 

Sunt coorganizator a  patru ediţii ale Şcolii Academice de Sociologie (S.A.S.). 
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Am participat la conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale: 21 de participări în alte universităţi/instituţii decât cele în care am lucrat. 

 

B.i.2. Realizările profesionale  

  

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii mele profesionale m-am gândit la cine sunt eu, la 

lucrurile pe care le fac, la modul în care le înfăptuiesc, la rolul pe care îl am în comunitatea în 

care trăiesc.  

Am încercat încă de la începutul carierei, purtată pe nevăzute fire de pasiunea pentru 

cunoaştere şi autoperfecţionare, de corectitudine, de dorinţa de a căuta şi descoperi lucruri 

noi, să mă fac remarcată, să rămân preocupată de studiu şi de scriere, să îmi fundamentez 

cultura juridică, să rămân activă în societate şi să reduc momentele în care am senzaţia de 

pierdere a timpului. 

Din anul 1998 activez numai în învăţământul superior juridic. La un moment dat, am 

reuşit să înţeleg care este misiunea mea, dată de puterea divină, şi anume aceea de a urma o 

carieră didactică. 

Voi prezenta pe scurt, în cele ce urmează, realizările mele profesionale, prin prisma 

recunoaşterii pe care eu apreciez că am dobândit-o la nivel naţional şi internaţional. 

 La nivel naţional am obţinut:  

- Titlul de doctor în drept cu distincţia Cum laude pentru elementele de noutate ale tezei 

şi calitatea cercetării din perioada doctoratului; 

- Diplome de onoare acordate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Asociaţia 

Criminaliştilor din România, Revista Română de Criminalistică, pentru contribuţia adusă în 

domeniul criminalisticii; 

- Diplomă de excelenţă în semn de recunoştinţă din partea Primăriei oraşului Târgu-

Lăpuş, pentru participarea la Şcoala Academică de Sociologie, ediţia a VI-a ; 

- Diplomă de onoare pentru promovarea învăţământului lăpuşean; 

- Diplomă de onoare pentru contribuţia adusă la acreditarea programelor de studii de 

licenţă: Drept, Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, precum şi pentru 

autorizarea programului de studiu de licenţă Poliţie locală. 

 Am fost cooptată într-un program fundamental al Academiei Române, program 

interdisciplinar de prevenire a fenomenelor cu risc major la scară naţională, coordonator 

program: Academician Florin Gheorghe Filip (2008). 
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Am reuşit să aduc conferinţa anuală de drept A.I.L.C., pe care am fondat-o, la a VII-a 

ediţie. 

Sunt inclusă în Monografia Judeţului Bihor, Volumul III, Oameni din Bihor, 2010, la p. 

194. 

Sunt membru al unor centre/asociaţii profesionale: Asociaţia Criminaliştilor din 

România, Uniunea Juriştilor din România, Asociaţia Naţională a Tehnicienilor, Experţilor şi 

Cercetătorilor în Serviciile Publice de Interes General, Centrul de Cercetare Italo-Român; 

Centrul EUROPE DIRECT, Universitatea AGORA, Nord-Vest, Oradea. 

Sunt formator Cod COR 241205, cu certificat de absolvire. 

Apreciez ca expresii ale recunoaşterii mele la nivel internaţional următoarele realizări 

profesionale: 

- Am fost invitată (2005) în calitate de lector la cursurile Academiei de Vară pentru 

Structurile de Poliţie de Frontieră din Europa, sesiunea a III-a, organizate la Iaşi, România; 

- Din anul 2008 sunt profesor Jean Monnet, fiind invitată an de an la conferinţele 

organizate în străinătate prin Programele Jean Monnet;   

- Alegerea mea ca expert monitorizare stagii în urma unui proces internaţional de 

selecţie  în grantul „Continuarea consolidării capacităţii instituţionale a Ministerului Public, în 

special în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate şi terorismului”; 

- Funcţii cu rezonanţă internaţională: 

 *Director al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii 

Transfrontaliere; 

*Manager şi redactor şef al AGORA International Journal of Juridical Sciences, revistă 

indexată în multe baze de date internaţionale recunoscute; 

*Membru în editorial board-ul revistelor: DREPTUL, România; Journal of Politics and 

Law, Canada; Law Review, România; European Scientific Journal, Macedonia; 

-  Iniţierea şi coordonarea  unei echipe de cercetare academică internaţională; 

- Citarea unor lucrări al căror autor sunt în literatura de specialitate aflată în circuitul 

internaţional.  

   

B.i.3.  Realizările academice  

 

Încă din anul 1996, când mi-am început activitatea în Laboratorul de criminalistică din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Universitatea din Oradea, şi până în prezent, când sunt 
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profesor la Universitatea Agora din Oradea, am studiat, m-am documentat şi m-am pregătit 

pentru cariera pe care o urmez. 

Am fost conştientă de faptul că a preda în învăţământul superior înseamnă asumarea 

unei responsabilităţi faţă de societatea în care trăim, pe de o parte faţă de semenii noştri la a 

căror pregătire profesională contribuim şi, pe de altă parte, raportându-ne la instituţiile cu 

atribuţii în domeniul juridic pentru care asigurăm resursa umană.  

Astfel, activităţile academice pe care le-am desfăşurat s-au situat la un nivel ridicat, atât 

sub aspect pedagogic, cât şi sub aspectul conţinutului ştiinţific al cursurilor.  

Pregătirea continuă pentru cariera didactică, pasiunea pentru criminalistică, consecvenţa 

în păstrarea şi dezvoltarea specialităţii predate, ţinuta profesională ireproşabilă de-a lungul 

desfăşurării activităţii academice reies şi din următoarele:  

- În anul 1998, după absolvirea ciclului licenţă, m-am înscris la studii postuniversitare 

de specializare în drept penal la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, planul de 

învăţământ incluzând şi disciplina criminalistică;  

- În anul 1999 m-am înscris la doctorat în drept la Universitatea „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, cu propunere pentru teza de doctorat în criminalistică; 

- Din anul 1998, când mi-am început activitatea de predare, şi până în prezent, în fiecare 

an universitar am avut în norma didactică disciplina criminalistică; 

- În anul 2006 am devenit conferenţiar, iar în anul 2010 – profesor pe un post pentru 

disciplina criminalistică. 

Din anul 2004 până în prezent (2013), am susţinut cursuri la disciplina Criminologie, iar 

din anul 2006 până în prezent am susţinut cursuri şi la disciplina Drept penal. Partea specială. 

Anul 2008 mi-a adus statutul de profesor Jean Monnet prin modulul „Libera circulaţie a 

persoanelor în spaţiul Uniunii Europene”. 

În anul 2012 am urmat cursurile de specializare “Leadership and International 

Cooperation”, organizate de Biroul Federal de Investigaţii, Departamentul de Justiţie al 

Statelor Unite ale Americii. 

Activitatea mea academică a fost apreciată şi la nivelul comunităţii academice. În 

perioada 2004-2006, am fost aleasă membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice din 

cadrul Universităţii din Oradea. 

În prezent sunt, pentru un al doilea mandat (2012-2016), director al Departamentului de 

Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea.   
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Sunt membru formator în Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră   

(C.I.C.O.C.) din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea, şi deţin certificatul de 

formator (2010), Cod COR 241205. 

 

B.ii) Secţiunea a II-a. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere 

profesionale, ştiinţifice şi academice  

 

B.ii.1. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale 

 

După obţinerea fiecărui titlu ştiinţific/funcţie didactică, am urmărit în mod constant să 

rămân prezentă şi activă în mediul academic, să-mi doresc mai mult în cariera profesională 

timpurie. 

În prezent îmi propun să obţin atestatul de abilitare care să-mi confirme calitatea de a 

conduce lucrări de doctorat în domeniul dreptului, specializarea criminalistică. Este 

disciplina pe care, încă de la începutul carierei mele profesionale, am avut-o an de an în postul 

didactic, indiferent de titlul didactic pe care l-am deţinut.  

Obţinerea atestatului de abilitare îmi va da posibilitatea să-mi dezvolt cariera 

profesională şi prin studiile de cercetare pe care le voi propune pentru elaborarea etapizată a 

lucrărilor de doctorat. În acest scop, voi continua să mă documentez şi să fiu inovatoare,  

conştientizând faptul că ceea ce este nou într-o ţară/parte a lumii poate să fie vechi în altă 

ţară/parte a lumii, indiferent dacă vorbim despre partea de tehnică, tactică sau metodologie a 

investigării criminalistice. 

Voi urmări să particip activ la dezvoltarea domeniului dreptului, în special a 

criminalisticii, încercând să mă fac cunoscută atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

Pentru atingerea acestui scop, voi urmări să-mi intensific colaborarea cu specialiştii din 

practica judiciară, în special  din practica criminalistică, precum şi cu unele comunităţi 

academice din ţară şi stăinătate, astfel încât să fiu membru activ în mai multe asociaţii 

profesionale, în comisii de concurs ale universităţilor din ţară şi străinătate. 

În viitor va râmâne prioritară scrierea de proiecte pentru accesarea unor fonduri 

europene, demers care îmi va permite să intensific relaţionările profesionale interdisciplinare 

cu alţi colegi din ţară şi străinătate şi, totodată, îmi va asigura o mobilitate profesională mai 

mare.  

Cu dăruire şi pasiune pentru ceea ce înseamnă domeniul ştiinţelor juridice, specificitatea 

unor discipline, ţinând seama de necesitatea conexiunilor interdisciplinare şi a interactivităţii 
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cadrelor didactice din centrele universitare din ţară şi străinătate, urmăresc să intensific 

activităţile cu specific juridic în calitate de organizator, să particip la activităţile organizate 

de  alţi colegi, să mă implic în continuare în acţiunile de voluntariat pe linie de prevenire a 

infracţionalităţii şi de asigurare a securităţii comunităţii, şi nu numai.  

În calitate de formator voi continua să particip la programele de formare profesională 

pentru care am competenţe şi abilităţi, astfel încât prin proiectele pe care le propun şi cursurile 

la care particip să-mi desăvârşesc cariera profesională şi să interacţionez în permanenţă cu 

membrii comunităţii în care trăiesc.  

Intenţionez să-mi diversific colaborarea cu alte universităţi din ţară în vederea 

extinderii posibilităţilor mele de a preda/cerceta în direcţiile tematice disciplinare aflate în aria 

mea de interes.  

În concluzie, voi urmări în permanenţă să fiu activă în societate şi în comunitatea 

academică, ceea ce poate contribui la o mai bună cunoaştere, atât umană cât şi spirituală, 

precum şi la dezvoltarea  carierei mele profesionale. 

 

B.ii.2. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice 

 

Pentru dezvoltarea carierei ştiinţifice îmi propun ca obiectiv general ca şi în continuare  

să fac cercetare ştiinţifică, să contribui la elaborarea de studii de cercetare de un înalt nivel 

ştiinţific, să rămân şi să-mi intensific prezenţa în spaţiul virtual rezervat ştiinţei, în special pe 

domeniul criminalisticii, pentru a face rezultatele cercetărilor cât mai vizibile pe plan naţional 

şi internaţional. 

În vederea atingerii acestui obiectiv general îmi propun, pe de o parte, să folosesc 

mijloacele pe care le am la îndemână şi care au fost dezvoltate şi diversificate de mine până în 

prezent, iar pe de altă parte, să fiu atentă, receptivă şi combativă în identificarea 

oportunităţilor care ar putea apărea pentru a-mi susţine demersurile.  

Ca moduri probabile de acţiune pentru punerea în aplicare a celor susţinute mai sus, 

enumăr următoarele: 

- Să desfăşor o activitate de înalt nivel ştiinţific în calitate de editor şef al revistei AIJJS;  

- Să-mi intensific munca de recenzie în calitate de membru în editorial board-ul 

revistelor de specialitate; 

- Să continuu organizarea şi moderarea conferinţelor, simpozioanelor, dezbaterilor, 

atât în forma clasică, cât şi prin participări la emisiuni TV de specialitate, inclusiv prin 

folosirea mediului virtual de comunicare;  
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-   Să diversific temele de cercetare ştiinţifică şi într-o direcţie interdisciplinară;   

-   În calitate de profesor Jean Monnet, intenţionez să-mi continuu activitatea ştiinţifică 

şi în comunitatea internaţională a profesorilor Jean Monnet, participând la conferinţele anuale 

organizate sub egida programelor Jean Monnet, atât cu prelegeri interdisciplinare de 

criminalistică – integrare europeană, cât şi cu studii de cercetare individuale care să 

evidenţieze importanţa cunoaşterii particularităţilor disciplinelor de specialitate, în special ale 

criminalisticii şi dreptului penal, în rândul specialiştilor în integrare europeană în vederea 

unirii eforturilor în acţiunile de voluntariat  individuale sau organizate la nivel instituţional în 

scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii.  

- Intenţionez să depun un proiect prin programul Jean Monnet pentru obţinerea unei 

catedre Jean Monnet în domeniul ştiinţelor penale (catedră formată din două cursuri cu 

tematică specifică criminalisticii şi unul cu tematică de drept penal); 

- Îmi propun să măresc numărul de contracte de cercetare ştiinţifică, astfel încât să 

coordonez noi echipe de cercetare internaţionale, pe de o parte formate din mai vechii colegi, 

iar pe de altă parte extinse la alte centre universitare şi la instituţiile care desfăşoară activităţi 

specifice criminalisticii ce pot sta la baza unor granturi internaţionale; 

- Voi continua publicarea unor cărţi de specialitate, cursuri revăzute şi adăugite, tratate 

sau articole de specialitate. Cu titlu exemplificativ, în prezent lucrez ca unic autor la un 

Dicţionar de criminalistică şi la o nouă ediţie revăzută şi adăugită a cărţii intitulate 

Metodologia investigării infracţiunilor, având în vedere şi modificările care vor apărea în 

legislaţia penală din România. 

Aşadar, şi în cariera ştiinţifică intenţionez să rămân un cadru didactic activ în al cărui 

CV să se adauge de la an la an noi rezultate prin care să-mi aduc contribuţia la dezvoltarea 

criminalisticii, atât prin sursa bibliografică pe care o pun la dispoziţia persoanelor interesate, 

specialişti şi cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi, studenţi, cât şi prin noile mijloace 

tehnico-ştiinţifice pe care intenţionez să le achiziţionez în numele universităţii ca urmare a 

proiectelor coordonate. 

 

B ii.3. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei academice 

  

Pentru dezvoltarea carierei mele academice, obţinerea atestatului de abilitare ar fi 

binevenită. Sunt conştientă că succesul acestui demers îmi va aduce, pe lângă realizarea 

profesională personală, o răspundere şi mai mare atât faţă de posibilii studenţi doctoranzi, cât 
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şi faţă de întreaga comunitate ştiinţifică naţională şi internaţională, în calitate de coordonator 

al studiilor de cercetare pe care le voi propune.  

Astfel, prin modul în care voi munci în continuare pentru dezvoltarea carierei academice 

atât în ceea ce priveşte aplicarea ştiinţei predării în actul educaţional, cât şi prin studiul 

suplimentar, individual, pentru perfecţionarea artei predării, îmi propun să devin un cadru 

didactic din ce în ce mai bun, pasionat, căutător şi dornic de a împărtăşi noutăţile în special în 

domeniul criminalisticii, dar şi al dreptului penal, critic la opiniile teoreticienilor şi 

practicienilor exprimate cu privire la teme care intră în aria mea de interes. 

Pentru mine, formarea unei cariere academice a fost şi rămâne o prioritate. Singurul meu 

loc de muncă a fost într-o universitate, fiind conştientă că numai cu răbdare, perseverenţă şi 

dăruire pentru cariera pe care mi-am ales-o, voi putea fi apreciată, recunoscută şi respectată de 

semenii mei.   

Îmi doresc să rămân în continuare un membru important în echipa executivă a 

comunităţii academice din care fac parte şi să pot fi un mentor pentru colegii mei mai tineri, 

la un moment dat. 

O importanţă mai mare intenţionez să acord schimburilor de experienţă cu echipe de 

specialişti din străinătate, participării şi susţinerii de prelegeri în universităţile din străinătate, 

precum şi fructificării oportunităţilor de a deveni profesor invitat în străinătate. Astfel, voi 

putea să-mi îmbunătăţesc actul de predare, să înţeleg mai bine realităţile academice din alte 

state, să fiu un mai bun îndrumător pentru studenţii care doresc să beneficieze de mobilităţile 

studenţeşti existente la un moment dat. 

Pe componenta relaţie profesor – student, intenţionez să fiu la fel de receptivă la 

problemele aduse în discuţie de studenţi, fie că acestea sunt puse cu privire la calitatea, 

interactivitatea, disponibilitatea manifestate în actul educaţional, fie că sunt în legătură cu 

activităţile de practică, de consultaţii ori consultanţă studenţească. 

 

B.ii.4. Direcţii de cercetare/predare 

 

1. Direcţia tematică disciplinară criminalistică. Criminalistica a fost (16 ani) şi va 

rămâne, cu ajutorul lui Dumnezeu, principala mea direcţie de cercetare/predare, atât la ciclul 

licenţă, cât şi la ciclul masterat sau cursuri postuniversitare. 

Odată cu obţinerea atestatului de abilitare, principalul domeniu de cercetare ştiinţifică va 

fi criminalistica, fie că voi elabora studii de cercetare de strictă specialitate, fie că voi aborda 

tematica propusă spre cercetare interdisciplinară. 
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În aceeaşi măsură, intenţionez ca şi în continuare să accept poziţia de lector, având 

prelegeri pe teme din criminalistică la cursurile şcolilor de vară organizate de institutele şi 

centrele de cercetare, de instituţiile cu atribuţii pe linie criminalistică ori pe linie de asigurare 

a securităţii ori de alte universităţi din ţară sau străinătate. 

2. Direcţia tematică criminalistică – drept penal. Dreptul penal. Partea specială este o 

altă direcţie de predare/cercetare pe care o am în atenţie, fiind disciplina pe care o predau şi 

care îmi întregeşte cunoaşterea în domeniul ştiinţelor penale. Îmi doresc ca şi pe viitor să fie 

o disciplină pe care să o pot preda la ciclul licenţă şi care să-mi ofere posibilitatea de a 

aborda interdisciplinar criminalistica, în special în partea de metodologia investigării 

infracţiunilor. 

3. Direcţia tematică interdisciplinară criminalistică – migraţie. Îmi doresc ca prin 

predarea cursului Jean Monnet „Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii 

Europene”, pe perioada de implementare a grantului, să-mi extind cunoaşterea la nivel 

interdisciplinar, în special cu privire la fenomenul migraţionist, la prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii transfrontaliere prin raportare la partea de tehnică criminalistică, dar şi în 

ceea ce priveşte protecţia drepturilor omului şi prevenirea infracţionalităţii. 

În concluzie, voi urmări ca şi atunci când, în urma unei autoevaluări obiectiv făcute, aş 

putea aprecia că am o carieră academică bine consolidată, cu ajutorul lui Dumnezeu, să nu 

stagnez, să nu mă blazez, să nu uit de menirea pe care o am în comunitatea academică în care 

muncesc, de răspunderea faţă de profesia pe care mi-am ales-o, şi astfel să evit intrarea în 

declin a carierei mele. 

Cu credinţa că succesele îmi vor da aripi, iar insuccesele mă vor echilibra şi motiva, 

crezând în puterea firii, voi încerca să îmi îndeplinesc obiectivele profesionale, să răspund cât 

mai bine cerinţelor societăţii şi încercărilor vieţii, astfel încât să ocup un loc între oameni, 

între specialiştii din domeniul ştiinţelor juridice, în primul rând al criminalisticii. 
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AII. Abstract of the  habilitation thesis 

 

Section I. Scientific, professional and academic achievements 

 

B.i.1. Scientific achievements 

 

Doctoral Thesis 

I obtained the title of Doctor of Law CUM LAUDE in year 2004, from the “Babeş-

Bolyai” University of Cluj-Napoca, Faculty of Law.  

Title awarded by Order of the Minister of Education and Research no. 4450 of 02 

August 2004, doctoral degree Series C, No. 0006740, of 04 October 2004.  

Doctoral training period: 1999-2004  

Thesis title: Persons’ Identification by the Traces of the Papillary Prints (Identificarea 

persoanelor după urmele reliefului papilar) 

Doctoral Thesis Advisor: PhD Prof. Ioan-Nuţu Mircea 

The main disciplinary scientific research direction is forensic science. Most of the 

books, articles, grants/projects that I wrote, implemented or in whose implementation I 

participated as an external expert contained activities specific to forensic science. 

Publication of books as author/co author – 7 specialty books including:  

- 5 books as sole author;  

- 2 books as first author, of which one published in English by a foreign publisher;  

- 7 books after obtaining the doctoral degree.       

Coordination of books – 3 books coordinated, of which a bilingual Romanian-

Hungarian book, published by a foreign publisher.      

Articles published as author/coauthor – 81 articles including: 

- Full-length articles/studies published in journals of the international scientific flow or 

indexed in international databases recognized in the field of legal sciences (in accordance with 

Annex 1 to the Order of the Minister of Education, Research, Youth and Sports No. 

4691/2011 and in accordance with Annex 24 – Legal Sciences Commission, published in the 

Official Journal of Romania, Part 1, No. 890/bis, 27.12.2012): 35  

- Full-length publications, published in the proceedings of the main specialized 

international conferences: 20 

- Scientific works and contributions published at scientific sessions and conferences: 26  
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National research activity – in 2008 I carried out a research as part of the Fundamental 

Programme of the Romanian Academy, Interdisciplinary Programme for Preventing Major 

Risk Phenomena at National Scale, programme coordinator Academician Florin Gheorghe 

Filip.   

International research activity: 3 research teams 

I initiated and coordinated a research team consisting of teaching staff from: Agora 

University of Oradea municipality, Romania; University of Debrecen, Hungary; specialists 

from Oradea Border Police Directorate, Romania. 

I was a member of two research teams composed of teaching staff from: Agora 

University of Oradea municipality, Romania; Academy of Economic Studies, Bucharest, 

Romania; University of Artois, France.     

Participation in national and international grants/projects: 13 participations 

including:  

- 2 international grants as director;  

- 1 international grant as a member –  expert on internship monitoring;  

- 1 international grant as a member –  legal advice expert;  

- 2 grants national as a member – scientific coordinator;  

- 3 national grants as an expert – training expert;  

- 1 national project as director; 

- 3 national projects as a member. 

Founder/initiator/co-organizer of scientific activity/research   

I founded the Euroregional Centre for the Prevention and Fight against Cross-Border 

Criminality (Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere 

– C.E.P.C.T.), in year 2008. 

In 2007 I founded an annual conference (AILC), on topics from the field of legal 

sciences.  

In 2007 I founded a law journal: AGORA International Journal of Juridical Sciences 

(AIJJS), in English, included in the international circuit, indexed in international databases 

from its first issue.  

I organized and moderated (13 conferences), as well as numerous scientific events, book 

launches, symposia, workshops.  

I am co-organizer of four editions of the Academic School of Sociology (SAS).  

I attended national and international conferences, symposia, scientific sessions: 21 

participations in other universities/institutions than those in which I worked.   
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B.i.2. Professional achievements   

 

Throughout my professional activity, I thought about who I am, the things I do, the way 

I achieve them, my role in the community in which I live.  

I tried early in my career, driven by an irrepressible passion for knowledge and for self-

improvement, honesty, the willingness to learn and find new things, to make myself noticed, 

to remain preoccupied with study and writing, to acquire a solid legal culture, to remain active 

in society and reduce the moments in which I had a feeling of waste of time.  

Since 1998 I have only been involved in legal higher education and at one point I was 

able to understand what my mission is, given by divine power, namely to pursue a teaching 

career.  

I will briefly present below my professional achievements in relation to the national and 

international recognition which I consider to have earned.       

 At national level I obtained:  

- The title of Doctor of Laws Cum laude for the innovations of the paper and the 

research quality throughout my doctoral studies; 

- Diplomas of honour awarded by the General Inspectorate of Romanian Police, the 

Romanian Forensic Association, the Romanian Journal of Forensic Science, for my 

contribution to the field of forensic science;  

- Diploma of Excellence awarded by the City Hall of Tîrgu-Lăpuş for participation in 

the Academic School of Sociology, 6th edition;  

-  Diploma of Honour for promoting education in Tîrgu-Lăpuş;  

- Diploma of Honour for my contribution to the accreditation of Bachelor’s degree 

programmes: Law, Management, Accounting and Management Information Technology, and 

the authorization of the local Police undergraduate study programme.   

I was included in a Fundamental Programme of the Romanian Academy, 

Interdisciplinary Programme for Preventing Major Risk Phenomena at National Scale, 

programme coordinator Academician Florin Gheorghe Filip (2008). 

 I successfully brought to its seventh edition the annual conference of law AILC, whose 

founder I am. 

I was mentioned in the Monograph of Bihor County, Volume III, People of Bihor, 2010, 

at p. 194.           

I am a member of professional centres/associations: the Romanian Forensic Association, 

the Union of Jurists of Romania, the National Association of Technicians, Experts and 
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Researchers in Public Services of General Interest, the Italian-Romanian Research Centre, 

EUROPE DIRECT Centre, AGORA University, North West, Oradea. 

I am a trainer, COR Code 241205, with a certificate of graduation.  

I consider the following professional achievements as a proof of my international 

recognition:  

- I was invited to attend, as a lecturer, the courses of the Summer Academy for European 

Border Police, third session, held in Iaşi, Romania 

- Since 2008 I have been a Jean Monnet Professor, invited every year to conferences 

abroad organized through the Jean Monnet Programmes;  

- My being chosen as an expert on internship monitoring as a result of an international 

selection process in the grant “Further Institutional Capacity Building of the Public Ministry 

Especially in the Field of the Fight Against Organized Crime and Terrorism”; 

- Positions of international influence:  

*Director of the Euroregional Centre for the Prevention and Fight against Cross-Border 

Criminality;  

*Manager of AGORA International Journal of Juridical Sciences, indexed in numerous 

databases internationally recognized;  

*Member of the editorial board of the journals: DREPTUL, Romania; Journal of Politics 

and Law, Canada; Law Review, Romania; European Scientific Journal, Macedonia; 

-  The initiation and coordination of an international academic research team;  

- The citation of works whose author I am in internationally-circulated specialized 

literature.   

 

B.i.3. Academic achievements  

 

Since 1996, when I started work in the Forensic Laboratory of the Faculty of Legal 

Sciences, University of Oradea, to the present day, when I am a professor at Agora University 

of Oradea, I have studied, researched and prepared for the career that I am following. 

I was aware that teaching in higher education is taking a responsibility towards the 

society in which we live, on the one hand by reference to the fellow human beings to whose 

professional training we contribute and, on the other hand, by reference to the institutions in 

the legal field for which we provide human resources.  

Thus, the academic activities I have conducted were always at a high level, both in 

terms of pedagogical methods and of the scientific content of the course.  
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The continuous preparation of my teaching career, my passion for forensic science, the 

consistency in maintaining and developing the specialty taught, my irreproachable 

professional attitude throughout my academic/professional activity are evident, among other 

things, from the following:  

- In 1998, after obtaining the Bachelor’s degree, I enrolled in postgraduate studies of 

specialization in criminal law at the “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Faculty of 

Law, whose curriculum included forensic science;   

- In 1999 I joined the doctorate in law programme at the “Babeş-Bolyai” University of 

Cluj-Napoca, with a proposition for a forensic specialization doctoral thesis; 

- Since 1998, when I started teaching, until now, I have had forensic discipline included 

in my teaching workload every year;  

- In 2006 I became Associate Professor, and in 2010 – Professor, on a forensic discipline 

position.  

From 2004 to the present (2013) I have given lectures on the subject Criminology, and 

from 2006 to the present, I have also held courses for the discipline: Criminal Law. The 

Special Part. 

Since 2008 I have been a Jean Monnet Professor, as holder of the European module 

entitled “The Free Movement of Persons Within the European Union”. 

My work has been highly appreciated at the level of the academic community, as well. 

In the period 2004-2006 I was elected member of the Board of the Faculty of Legal Sciences 

of the University of Oradea. 

Currently I am in my second term (2012-2016) as a director of the Department of Social 

Sciences within Agora University of Oradea municipality.  

I am a member of the Centre for Career Information, Guidance and Counseling 

(CICOC) of Agora University of Oradea municipality, holder of a training certificate (2010), 

COR Code 241205. 

I went through all the stages of the annual evaluation and I obtained the necessary score 

to be confirmed as an expert evaluator for The Romanian Agency for Quality Assurance in 

Higher Education (ARACIS) in the Law field.  
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B. ii) Section II. Professional, scientific and academic career development plans  

 

B.ii.1. Professional career development plans 

 

After obtaining each scientific title/teaching position, I have constantly tried to remain 

present and active in the academic world, to expect more from myself in my early career. 

My present wish is to receive the habilitation certificate confirming my ability to 

supervise PhD candidates in the field of legal sciences, specialization in forensic science. 

This is the discipline that I have taught year after year, since early in my professional career, 

irrespective of the academic title that I had.  

Obtaining the habilitation certificate will give me the opportunity to develop my career 

through the findings of the research studies that I will propose for the doctoral theses, during 

which period I will continue my documentation effort in order to propose innovative themes 

and comparative studies in the field of forensic science, being aware that what is new in one 

country/part of the world may be outdated in another country/part of the world, whether we 

are talking of the technique, tactics or methodology of the forensic investigation.  

I will also continually seek to participate actively in the development of the field of law, 

especially of forensic science, trying to make myself known, both nationally and 

internationally.  

To achieve this goal, I intend to continue establishing relationships with specialists of 

judicial practice, especially forensic science practitioners, and with academic communities 

from our country and from abroad, in order to be an active member in a large number of 

professional associations, contest committees of Romanian and foreign universities. 

In the future I will be just as interested in writing projects and accessing European 

funding as before, an approach which will allow me to augment the core of specialists already 

working at the centre, to intensify the interdisciplinary professional networking with 

colleagues from the country and from abroad. It will also provide a certain degree of 

professional mobility. 

With dedication and passion for the field of legal sciences, with its specific disciplines, 

taking into account the need for interdisciplinary connections and for interactivity of the 

teaching staff from Romanian and  foreign university centres, I aim to enhance activities 

related to the legal field as an organizer, to participate in the activities organized by other 

colleagues, to continue taking part in voluntary actions on the line of preventing crime and 

ensuring the safety of the community, and not only.  
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As a trainer I intend to continue my involvement in professional training programmes 

for which I have the skills and abilities, so that through the projects that I propose and the 

courses I attend, I can complete my career and constantly interact with the members of the 

community in which I live.  

I intend to diversify my collaboration with other universities in the country with a view 

to extending my possibilities to teach/research in the thematic directions of disciplines that are 

within my area of interest.  

In conclusion, I will always endeavour to be active in society and in the academic 

community, which may contribute to better human and spiritual understanding and to the 

development of my professional career. 

 

B.ii.2. Scientific career development plans 

 

My general goal for the development of my scientific career is to continue doing 

research, to contribute to the development of research studies of high scientific standard, to 

maintain and intensify my presence in the virtual space dedicated to science, especially in 

relation to the field of law and forensic science, in order to enhance the national and 

international visibility of the research results.  

In order to achieve this general objective, I intend to use the means at my disposal which 

I have developed and diversified by myself in the past, and, at the same time, remain 

attentive, responsive and combative in identifying opportunities that may arise to support my 

undertakings. 

As probable modes of action for the implementation of the above propositions, I will 

enumerate the following:  

- To carry out a high-level scientific activity as editor-in-chief of AGORA International 

Journal of Juridical Sciences (AIJJS). 

- To enhance my scientific review work as a member of the editorial boards of 

specialized journals;  

- To continue my work as an organizer and moderator of conferences, symposia, 

debates, in their classical form, as well as through participation in specialized TV 

programmes, including by using the virtual communication environment;  

- To diversify the scientific research topics in a multidisciplinary direction; 

- As a Jean Monnet Professor, I intend to continue my scientific work in the 

international community of Jean Monnet Professors, attending annual conferences organized 
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under the auspices of the Jean Monnet programmes, both with interdisciplinary law – 

European integration lectures and with individual research studies highlighting the importance 

of knowing the peculiarities of specialty disciplines, particularly of forensic science and 

criminal law, for specialists in European integration, in an effort to bring together individual 

voluntary actions or those organized at institutional level to prevent and combat crime; 

- I intend to submit a project through the Jean Monnet programme in order to obtain a 

Jean Monnet Chair in the field of criminal sciences (two courses in the field of forensic 

science and one of criminal law); 

- I aim to increase the number of scientific research contracts, so that I may coordinate 

new international research teams including, on the one hand, former colleagues, and on the 

other hand, extended to other universities and institutions performing specific forensic science 

activities which may be the basis for international grants;  

- I will continue writing specialty books, courses revised and enlarged, forensic science 

treatises or dictionaries, currently being working as sole author on a “Dictionary of Forensic 

Science” and a new revised and enlarged edition of the book entitled “Methodology of Crime 

Investigation”.  

To conclude, in my scientific career as well, I intend to remain an active professor 

whose CV should include new achievements each year, showing my contribution to the 

development of forensic science, through the bibliographic sources that I supply for the 

persons interested, specialists and teaching staff, PhD candidates and MA students, students, 

as well as through the new technical and scientific means I intend to purchase through the 

projects that I coordinate. 

 

B ii.3. Academic career development plans  

 

For the development of my academic career, obtaining the certificate of habilitation 

would be an important and timely achievement. I am aware that the success of this 

undertaking will bring me greater responsibility towards prospective doctoral students and 

towards the entire national and international scientific community, as I would become the 

coordinator of the research studies whose theme I will also propose.  

Thus, by the way in which I will continue working for the development of my academic 

career, in applying the teaching science in the education of students in Bachelor’s, Master’s, 

doctoral programmes, and through additional, individual study to improve my art of teaching, 

I plan to become a better professor, passionate, avid for knowledge and eager to share the 
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latest findings, especially in the field of forensics, but also of criminal law, with a critical 

approach towards the opinions expressed by theorists and practitioners on topics that are in 

my field of interest. 

For me, forging an academic career has been and remains a priority. This is evident 

from the fact that my first job was in a university (forensic laboratory operator, 1996) and 

since then, I have gone starting with 1998 (when I graduated my second college) through all 

academic ranks, obtaining through contest all the academic positions open for competition in 

the two universities in which I have worked. 

My only workplace has been in a university, being aware that only with patience, 

perseverance and dedication to the career I have chosen, I could gain the consideration, 

recognition and respect of my peers. 

I want to remain an important member in the executive team of the academic community 

that I belong to and, at some time, become a mentor to my younger colleagues.  

I intend to lend greater importance to the exchange of experience with teams of 

specialists from abroad, to attending and holding lectures in universities abroad and to 

exploiting opportunities to become an international visiting professor. This way, I will be able 

to improve my teaching act, to better understand academic realities in other countries, to be a 

better guide for students who want to take advantage of the existing student mobility 

opportunities at a given time. 

As regards the teacher – student relationship component, I intend to be as responsive as 

in the past to issues raised by the students, whether they concern the quality, interactivity, 

availability shown in the educational act, or practice-related activities, advice or counseling to 

students. 

 

B.ii.4. Directions of research/teaching  

 

1. The forensic discipline thematic direction. Forensic Science has been (for 16 years) 

and will remain, with God's help, my main direction of research/teaching, at the level of 

Bachelor’s, Master’s degrees or postgraduate courses.  

Upon obtainment of the habilitation certificate, my main area of research will be 

forensic science, whether I will be developing narrowly specialized research studies or 

addressing the topics proposed for interdisciplinary research.  

In the same vein, I further intend to accept the position of lecturer on topics of forensic 

science at summer school courses organized by research institutes and centres, by institutions 
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with duties in the line of forensic science or of ensuring the safety of persons or  by other 

universities in the country or abroad.  

2. The criminal law discipline thematic direction. Criminal Law. The Special Part is 

another direction of teaching/research of major interest to me, being the discipline that I have 

been teaching since 2006 and which completes my knowledge in the field of criminal 

sciences. I want this to be a discipline that I can teach at Bachelor’s degree level in the future 

as well, as it gives me the opportunity to address forensic science from an interdisciplinary 

perspective, particularly in the part regarding the methodology of crime investigation.  

3. The thematic direction of forensic science – migration. By teaching the Jean Monnet 

course “The Free Movement of Persons Within the European Union” throughout the 

implementation of the grant, I want to extend my interdisciplinary knowledge particularly 

regarding the migration phenomenon, the prevention of cross-border criminality in relation to  

the forensic technique used, but also in terms of human rights protection and crime 

prevention.  

In conclusion, my goal is to never surrender to weariness and self-complacency, even 

when, upon an objective self-evaluation, I will find myself having a well-established 

academic career. With God’s help, I hope to never forget my mission in the academic 

community that I belong to, my accountability to the profession that I chose and, 

consequently, to avoid the decline of my academic career.  

With the belief that success will give me wings and failures will strike the balance and 

motivate me, with faith in the power of nature, I will try to fulfill my professional dreams, to 

respond to society’s requirements and to the tests of life as well as I can, in order to earn a 

place among the specialists of legal sciences, especially of forensic science. 

 


