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I. Rezumat 

 

A. Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice 

 
1. Realizări ştiinţifice 

 

a) Teza de doctorat 

În data de 11 mai 2007 am susţinut public teza de doctorat cu titlul „Dreptul de 

proprietate şi libertatea contractuală – fundamente ale libertăţii economice” în cadrul Facultăţii 

de Drept „Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova, teză realizată sub coordonarea Prof. 

univ. dr. Ion Dogaru. Urmare a susţinerii publice a Tezei de doctorat mi s-a conferit titlu de 

,,Doctor” în domeniul ,,Drept” prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 1418 din 29 

iunie 2007. 

 

 b) Publicarea de tratate, cărţi, monografii şi articole 

Perioada celor zece ani de când îmi desfăşor activitatea de cercetare în domeniul juridic 

până în prezent poate fi sintetizată astfel: publicarea a 17 articole în reviste indexate în baze de 

date recunoscute, a 41 de articole în reviste de prestigiu la nivel naţional şi a 31 de articole în 

diverse reviste juridice;  participarea ca membru al colectivului de autori la realizarea a 2 tratate; 

publicarea a 12 cursuri şi monografii. În acelaşi timp, am susţinut prezentări în cadrul a 18 

conferinţe naţionale şi internaţionale, o parte din lucrările acestor manifestări ştiinţifice fiind 

publicate bilingv în cadrul unor edituri de prestigiu la nivel naţional. 

Lucrările realizate de-a lungul carierei didactice au fost publicate în cadrul unor edituri de 

prestigiu la nivel naţional precum Universul Juridic, C.H. Beck sau Wolters Kluwer. 

  

2. Realizări profesionale  

 

a) Membru în diferite centre sau institute de cercetare 

Încă din anul 2006 sunt membru fondator al Centrului de Cercetări Juridice 

Fundamentale din Craiova, ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative, Craiova, centru ce are drept scop desfăşurarea de activităţi ştiinţifice şi de 

cercetare, funcţionând sub egida Academiei Române din data de 27 februarie 2007, iar din data 

de 24 octombrie 2009 sunt membru al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul 

Negulescu”, Sibiu. 

 



b) Membru în cadrul unor structuri instituţionale academice 

De-a lungul carierei mele universitare am activat şi activez la nivelul a diferite structuri 

instituţionale universitare, după cum urmează: 1. Director al Departamentului Fonduri Europene 

de la nivelul Universităţii din Craiova, din 2012; 2. Membru al Consiliului Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative din 2012; 3. Membru al Senatului Universităţii din Craiova din data de 

2012; 4. Prodecan cu cercetarea ştiinţifică şi relaţia cu mediul profesional, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative din 2013. 

  

c) Membru în cadrul în consiliilor editoriale al unor reviste ştiinţifice cu prestigiu 

recunoscut sau indexate de o bază de date internaţională recunoscută 

În cadrul unor reviste de prestigiu la nivel naţional din domeniul juridic am ocupat şi 

ocup funcţii importante în cadrul consiliilor editoriale ale acestora, astfel: din 2011, Coordonator 

de rubrică (Drept constituţional) la Revista Română de Jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, 

din 2012, Director adjunct (iulie – octombrie) şi Redactor-şef la Revista Pandectele Române, 

Editura Wolters Kluwer.  

 

d) Participarea în cadrul proiectelor de cercetare – inovare – dezvoltare 

Activitatea profesională universitară  a fost completată prin participarea în cadrul 

colectivelor de implementare a 12 proiecte de cercetare – inovare – dezvoltare, în 3 în calitate de 

manager de proiect şi în 9 în calitate de membru. 

 

3. Realizări academice 

 

a) Activitatea didactică academică pe plan intern 

După absolvirea în 2002 a Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu”, începând cu luna 

octombrie a aceluiaşi an parcurs mai multe trepte didactice, după cum urmează: 2002-2005 

preparator, 2005-2008 asistent, 2008-2012 lector, iar din 2012 până în prezent conferenţiar in 

domeniul Drept constituţional şi instituţii politice. 

 

b) Activitatea didactică academică pe plan extern 

Activitatea didactică din ţară a fost completată prin efectuarea în anii 2009, 2010 şi 2012 

a unor stagii de profesor invitat pe o perioadă de o lună în cadrul CREDESPO, Université de 

Bourgogne, Dijon, Franţa. 

 

c) Cercetarea doctorală şi post-doctorală 

Cercetarea ştiinţifică doctorală a fost desfăşurată pe parcursul a cinci ani atât în ţară, la 

nivelul facultăţi, cât şi în străinătate, prin efectuarea unui stagiu de cercetare în cadrul 

CREDESPO, Université de Bourgogne, Dijon, Franţa, sub coordonarea prof. univ. dr Patrick 

Charlot, în perioada 13-27 septembrie 2006. 

În luna aprilie a anului 2010 am câştigat un grant individual de cercetare postdoctorală 

desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, în domeniul „Regimul juridic al intervenţiilor statului în 

economie”, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, finanţat 

de Fondul Social European, POS DRU 2007-2013.  

Cercetarea ştiinţifică postdoctorală s-a realizat atât în ţară, la nivelul celor mai importante 

facultăţi de drept de stat din ţară, Craiova, Bucureşti şi Sibiu, cât şi prin intermediul mobilităţilor 

externe, în luna iulie a anului 2011 în cadrul CREDESPO, Université de Bourgogne, Dijon, 



Franţa, sub coordonarea prof. univ. dr Yan Laidier, şi în luna iulie a anului 2012 în cadrul 

Aristotle University of Thessaloniki, Salonic, Grecia, sub coordonarea prof. univ. dr. Nikolaos 

Bitzilekis. 

 

d) Participarea la conferinţe, seminarii, simpozioane naţionale şi internaţionale 

Pe parcursul celor 10 ani de activitate academică universitară am participat cu comunicări 

la peste 15 conferinţe naţionale şi internaţionale, majoritatea acestora fiind şi publicate. 

 

B. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei 
 

1. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale 

În procesul de dezvoltare a carierei profesionale universitare îmi propun atingerea 

următoarelor obiective specifice: atingerea gradului didactic de profesor universitar, 

perfecţionarea sau dobândirea unor noi aptitudini didactice, extinderea cunoştinţelor relevante şi 

abilităţilor de predare în alte limbi şi dezvoltarea unor arii de competenţă didactică noi. 

 

2. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice şi academice 

Dezvoltarea carierei ştiinţifice şi academice va presupune atingerea următoarelor 

obiective specifice: extinderea studiilor postdoctorale prin realizarea unor noi cercetări, 

dezvoltarea unor competenţe solide în domeniul dreptului public, dobândirea unui nivel înalt de 

vizibilitate la nivelul doctrinei juridice şi practicii dreptului, implementarea unor noi proiecte de 

cercetare. 

 

3. Direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi moduri probabile de acţiune 

pentru punerea în practică a acestora 

Principalele direcţii de cercetare, predare sau în cadrul cărora doresc să realizez aplicaţii 

practice sunt Dreptul constituţional şi instituţiile politice şi Dreptul administrativ. Modurile de 

acţiune pentru punerea în practică a acestora vor consta în principal în: activitatea publicistică 

permanentă, participarea şi susţinerea de prelegeri la conferinţe naţionale şi internaţionale, 

integrarea în cadrul reţelelor de cercetători naţionale sau internaţionale din aceste domenii, 

susţinerea de cursuri la universităţi europene în calitate de profesor invitat, implicarea în 

activităţile studenţeşti şi sprijinirea acestora (cercuri sau concursuri studenţeşti, mobilităţi 

studenţeşti). 

  



I. Abstract 
 

A. Scientific, professional and academic achievements 

 
1. Scientific achievements 

 

a) Doctoral thesis 

On 11 May 2007,  I publicly presented my doctoral thesis entitled ”Dreptul de proprietate 

şi libertatea contractuală – fundamente ale libertăţii economice” (“The right of property and 

contractual freedom – the fundamentals of economic freedom”) at the Faculty  of Law “Nicolae 

Titulescu”, University of Craiova, a thesis supervised by Professor Ion Dogaru. Following the 

public presentation of the thesis, I was awarded the title of ”Doctor” in the field of ”Law” by 

Order of the Ministry of Education and Research no. 1418 of 29 June 2007. 

 

 b) Published treatises, books, monographs and articles 

The period of 10 years during which I have carried out research in the field of law, up to 

the present, can be synthesized as follows: 17 articles published in journals indexed in 

recognized databases, 41 articles in high-standing national journals and 31 articles in different 

law journals;  participation as co-author in the production of 2 treatises; 12 course books and 

monographs. I also made oral presentations at 18 national and international conferences, some of 

the works presented during these scientific events being published in bilingual volumes by well-

known national publishing houses. 

The works I have produced throughout my teaching career have been published by high-

standing national publishing houses such as Universul Juridic, C.H. Beck or Wolters Kluwer. 

 

2. Professional achievements 

 

a) Membership of research centres or institutes 

In 2006 I became a founding member of the Centre for Fundamental Juridical 

Research in Craiova, within the Faculty of Law and Administrative Sciences, Craiova, a centre 

aiming to carry out scientific and research activities, under the aegis of the Romanian Academy 

since 27 February 2007, and since 24 October 2009 I have been a member of the Romanian 

Institute of Administrative Sciences “Paul Negulescu”, Sibiu. 

 

b) Membership of academic institutional structures 

Throughout my academic career I have performed activities at various levels including 

academic institutional structures, as follows: 1. Head of European Funds Department within the 

University of Craiova, since 2012; 2. Member of the Council of the Faculty of Law and 

Administrative Sciences, since 2012; 3. Member of the Senate of the University of Craiova, 

since 2012; 4. Vice-Dean for scientific research and relationship with the professional 

environment, Faculty of Law and Administrative Sciences, since 2013. 

 

c) Membership of editorial boards of high-standing recognized scientific journals or 

journals indexed in a recognized international database 

I have held important positions in the editorial boards of high-standing national law 

journals as follows: since 2011, I have coordinated the Constitutional law section within Revista 



Română de Jurisprudenţă (Romanian Journal of Jurisprudence), Universul Juridic Publishing 

House; since 2012, Assistant Manager (July-October) and Editor-in-Chief at Revista Pandectele 

Române (Romanian Pandects Journal), Wolters Kluwer Publishing House.  

 

d) Participation in research-innovation-development projects 

The academic professional activity has been completed through the participation in 12 

research-innovation-development projects, in 3 of them as a project manager and in 9 as a 

member. 

 

3. Academic achievements 

 

a) Academic teaching activity at national level 

After graduating from the Faculty of Law ”Nicolae Titulescu” in 2002, starting with 

October 2002 I have completed several teaching stages as follows: 2002-2005 junior assistant, 

2005-2008 assistant lecturer, 2008-2012 senior lecturer, and since 2012 to present – associate 

professor in the field of Constitutional law and political institutions. 

 

b) Academic teaching activity at international level 

The teaching activity in the country was completed by one month teaching activity within 

CREDESPO, Université de Bourgogne, Dijon, France,  in 2009, 2010 and 2012. 

 

c) Doctoral and post-doctoral research activity 

Doctoral research was carried out for 5 years both in the country, at the faculty, and 

abroad, by completing a research internship within CREDESPO, Université de Bourgogne, 

Dijon, France,  under the supervision of Professor Patrick Charlot, betwen 13 and 27 September 

2006. 

In April 2010 I obtained an individual post-doctoral research grant carried out for a 

period of 36 months, in the field of ”The juridical regime of state interventions in the economy”, 

at the Faculty of Law and Administrative Sciences, University of Craiova, financed by the 

European Social Fund, POS DRU 2007-2013. 

Post-doctoral scientific research was carried out both in the country, in some of the most 

important public faculties of law, Craiova, Bucharest and Sibiu, and through cross-border 

mobilities, in July 2011 within CREDESPO, Université de Bourgogne, Dijon, France,  under the 

supervision of Professor Yan Laidier, and in July 2012 within Aristotle University of 

Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, under the supervision of Professor Nikolaos Bitzilekis. 

 

d) Participation in national and international conferences, seminars, symposia 

During the 10 years of academic activity, I took part in more than 15 national and 

international conferences, making different oral presentations, most of them being published as 

well. 

 

B. Career development projects 
 

1. Professional career development projects 

In the process of developing the academic professional career, my aim is to reach the 

following specific objectives: to attain the academic position of professor and PhD supervisor, to 



improve or acquire new teaching skills, to improve relevant knowledge and teaching abilities in 

other languages and to develop some new teaching competence areas.  

 

2. Scientific and academic career development projects 

The development of the scientific and academic career will involve the attainment of the 

following specific objectives: to extend post-doctoral studies by carrying out new research, to 

develop solid competences in the field of public law, to attain a high level of visibility within the 

juridical doctrine and the practice of law, to implement new research projects. 

 

3. Directions of research/teaching/practical applications and probable ways of 

implementing them  

The main research and teaching directions or those within which I intend to make 

practical applications are Constitutional law and political institutions, Administrative law and 

Economic public law. The ways of implementing them will mainly consist of: constant 

publishing activity, integration in the national and international research networks in these fields, 

lecturing at European universities as visiting professor, getting involved in and supporting 

student activities (student workshops or contests, student motilities). 


