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Rezumatul tezei de abilitare 

 

Conf.univ.dr. Ruxandra Răducanu 

 

A. Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice  

 

1. Realizări ştiinţifice  

a) Teza de doctorat  

În aprilie 2002, am susţinut teza de doctorat intitulată Efectele juridice ale 

contractului de vânzare-cumpărare în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din 

Craiova, sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Ion Dogaru şi în acelaşi an mi s-a 

conferit titlul de doctor în drept.  

b) Publicarea de cursuri, monografii, studii, articole.  

Până în prezent am publicat 35de articole şi studii în reviste ştiinţifice din ţară cu 

prestigiu recunoscut, 7 în reviste internaţionale. De asemenea am făcut parte din 

colectivul de autori al unui tratat, am elaborat 5 cărţi ca unic autor şi 5 în calitate de 

coautor. Cele mai multe dintre aceste lucrări au fost publicate de către edituri 

cunoscute precum Universul Juridic, C.H.Beck, Editura Hamangiu.  

De asemenea, am susţinut comunicări la 22 manifestări ştiinţifice dintre care 7 s-au 

desfăşurat în străinătate, iar o parte dintre aceste comunicări au fost publicate.  

 

2. Realizări profesionale  

a) Coordonator al Seminarului Comun de Drept penal organizat de Departamentul de 

Drept al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din Craiova şi Facultatea de Drept a 

Universităţii din Fribourg - Elveţia. Organizat pentru prima dată în 2006, urmare a 

încheierii convenţiei de colaborare dintre cele două facultăţi, seminarul s-a desfăşurat 

annual, prin rotaţie, la una din cele două facultăţi.  

Lucrările seminarului presupun participarea unor cadre didactice şi a unor studenţi de 

la cele două facultăţi, se desfăşoară în limba franceză şi includ prezentarea unor 
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referate şi dezbateri pe o temă anunţată anterior, astfel încât să fie analizate aspectele 

relevante din materia respectivă din cele două sisteme de drept.  

b) Membru în diferite centre sau institute de cercetare  

Din anul 2012 sunt membră a Centrului de Drept Privat ce funcţionează în cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din Craiova. Acest centru are drept obiectiv 

desfăşurarea de activităţi ştiinţifice şi de cercetare.  

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

Activitatea profesională universitară a fost completată prin participarea în cadrul 

colectivelor de implementare a cinci proiecte de cercetare.  

 

3. Realizări academice  

 

 Activitatea didactică academică pe plan intern  

În 1998 am obţinut licenţa în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din 

Craiova, având drept temă de licenţă “Studiu privind urmărirea, judecarea şi 

sancţionarea infractorilor minori”.  

Am fost preparator universitar (1998-2001), asistent universitar (2001-2004), lector 

universitar (2004-2009) iar din anul 2009 sunt conferenţiar universitar în cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova. Din 2004 până în 

prezent am predat cursul de Drept penal special la anul III, iar în regim de plata cu ora 

am predat la masterul de Ştiinţe Penale cursul “Ocrotirea persoanei prin mijloacele 

dreptului penal” în perioada 2006-2013, iar din 2013-2014, în regim de plata cu ora, 

predau cursul de “Politici penale” în cadrul masterului de Ştiinţe Penale. Drept 

urmare, am coordonat la disciplinele menţionate lucrările de licenţă şi de disertaţie, 

îndrumând studenţii în structurarea şi analizarea temei alese.  

 

 Cercetarea doctorală şi post-doctorală  

În octombrie 1999, am fost admisă la doctorat, domeniul Drept civil, sub conducerea 

ştiinţifică a prof. univ. dr. Ion Dogaru în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
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Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, urmând a elabora teza de doctorat 

cu titlul „Studiu privind efectele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare”.  

Cercetarea ştiinţifică doctorală a fost desfăşurată pe parcursul a trei ani şi a inclus 

participarea la conferinţe naţionale. În anul 2002 am obţinut titlul de doctor în drept.  

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

postdoctorală desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, în domeniul „Minorul - autor şi 

victimă a infracţiunii din perspectiva noilor reglementări penale”, la Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, în cadrul proiectului 

strategic „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală 

postdoctorală a viitorului”, Contract POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect derulat de 

către Universitatea din Craiova în perioada 2010-2013 şi finanţat de Fondul Social 

European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 (POS DRU), Axa Prioritară 1: „Educaţie şi formare profesională iniţială de 

calitate în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 

Domeniul Major de Intervenţie .  

 

Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.  

Cercetarea ştiinţifică postdoctorală s-a realizat atât în ţară, cât şi prin intermediul 

mobilităţilor externe, în lunile iulie şi august 2012 în cadrul Universităţii Aristotle din 

salonic-Grecia, sub coordonarea prof.univ.dr. Nikolaos Bitzilekis.  

 

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 în principiu 

atingerea următoarelor obiective specifice: dezvoltarea abilităţilor şi a tehnicilor de 

predare în cadrul domeniului de competenţă actual, perfecţionarea în ceea ce priveşte 

utilizarea limbilor străine în activitatea de predare, extinderea cunoştinţelor de 

specialitate, precum şi dobândirea gradului didactic de profesor universitar.  

2. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice şi academice  
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Dezvoltarea carierei ştiinţifice şi academice va urmări următoarele obiective 

principale: dezvoltarea de activităţi de cercetare ştiinţifică atât la nivel individual cât 

şi în cadrul unor grupuri de cercetători, participarea la manifestările ştiinţifice interne 

şi internaţionale, publicarea în reviste de specialitate sau la edituri de prestigiu.  

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

punerea în practică a acestora  

Principala direcţie de cercetare, predare sau în cadrul căreia intenţionez să realizez 

aplicaţii practice este Dreptul Penal. Ca şi mijloace de acţiune voi încerca să particip 

la proiecte de cercetare relevante în cadrul direcţiei menţionate, în special prin 

colaborarea cu cercetători din cadrul altor universităţi din ţară şi din străinătate şi prin 

efectuarea de stagii la universităţi din afara ţării. Totodată voi încerca să public 

rezultatul cercetărilor în reviste de prestigiu sau să susţin comunicări în cadrul unor 

manifestări de specialitate.  

Consider că este foarte importantă conectarea la tendinţele internaţionale şi mai ales 

europene în ceea ce priveşte cercetarea juridică în domeniul dreptului penal special. 

În acest sens, voi continua şi voi valorifica mai mult colaborarea deja existentă creată 

în baza convenţiei încheiate în 2005 cu Facultatea de Drept din Fribourg reprezentată 

prin prof.univ.dr. Nicolas Queloz – Şeful Catedrei de Drept Penal şi Criminologie a 

Facultăţii de Drept din Fribourg împreună cu care am coordonat anual Seminarul 

Comun de Drept Penal.  

De asemenea, îmi propun să încurajez şi să coordonez activitatea de cercetare a 

studenţilor, în special a masteranzilor şi doctoranzilor pentru a-i ajuta să dobândească 

deprinderile necesare pentru o viitoare cercetare independentă. 


