PARTEA I
REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE, PROFESIONALE ŞI ACADEMICE
1. Realizări ştiinţifice
1.1. Teza de doctorat
În anul 2002 mi-am susţinut public teza de doctorat ,,Dimensiunea istorică a
dreptului”, la Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu “ al Academiei
Române, sub coordonarea profesorului universitar doctor Sofia Popescu, şi, în acelaşi an, mi
s-a conferit titlul de doctor în drept.
În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3896 din 24 aprilie 2003 mi-a
fost eliberată Diploma de Doctor, Seria A nr.0000305 din 19 august 2003.

1.2. Publicarea de cărţi şi articole
După obţinerea titlului de doctor în drept, am prezentat sau publicat în ţară sau în
străinătate lucrări ştiinţifice în limbile: română, franceză, engleză şi spaniolă. În ultimii 10 ani
am publicat 23 de monografii, cursuri universitare şi tratate, 15 în calitate de unic autor, 3 în
colaborare cu autori din ţară şi 5 în colaborare cu autori din străinătate. Cărţile au fost
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publicate la edituri recunoscute în ţară (editura Rosetti, editura Wolters Kluwer, CHBeck,
editura Bibliotheca) sau în străinătate (Harmattan, Paris; Lambert Academic Publishing,
Germania).
Aceste cărţi sunt în domeniile: istoria dreptului, dreptul muncii, dreptul securităţii
sociale, drept social şi politici sociale europene. Lucrările publicate în franceză sau spaniolă
se regăsesc şi în biblioteci universitare din alte state, cum ar fi biblioteca facultăţii de drept a
Universităţii Castilla la Mancha, biblioteca Universităţii de Educaţie la Distanţă, Madrid,
ambele din Spania, şi cea a Universităţii Littoral, Côte d’Opale, Franţa.
Am publicat 28 de articole în reviste indexate în baze de date internaţionale şi 35 în
reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice. Articolele publicate
în limba franceză, spaniolă sau engleză figurează şi în bazele de date accesibile pe Internet.

1.3. Activitate de cercetare la nivel naţional
În calitate de cadru didactic desfăşor activitate de cercetare în cadrul Centre d’Etudes
du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux – (CEDIMES) România, din anul 2006, ca cercetător asociat, calitate în care am participat la diverse
manifestări organizate în diferite ţări.
În cadrul Universităţii Valahia am desfăşurat activitate de cercetare în cadrul Centrului
de Studii şi Cercetări în Management şi Ştiinţe Administrative, iar din anul 2013 desfăşor
activităţi ca cercetător în cadrul Centrului de Cercetării în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii
de Drept şi Ştiinţe Administrative, unde deţin funcţia de director al centrului.
De asemenea, am desfăşurat activitate ca membru în proiectul ,,Constituţia europeană
şi viitorul Constituţiei României", contract nr. 123/2006, executat de I.C.J al Academiei
Române cu nr. 265/2006 şi ca membru în cadrul proiectului "Dezvoltarea şi implementarea
unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru
persoane cu disabilităţi", ID 63951 beneficiar MECTS, Responsabil formare studenţi cu
disabilităţi - mentor educaţional, partener 1 UVT, pe perioada 2011-2013.

1. 4. Activitate de cercetare, documentare, la nivel internaţional
Începând din 2006, ca cercetător asociat în cadrul LABRII (Laboratorire de Recherche
sur l’Industrie et Innovation) cu sediul la Dunquerke, Franţa, am realizat studii
interdisciplinare prezentate la manifestări ştiinţifice din Franţa sau din alte ţări.
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Ca membru Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements
Economiques et Sociaux (CEDIMES)–Franţa, din 2005, desfăşor activitate ca cercetător
asociat, calitate în care am participat la manifestări organizate în diferite ţări, de pe trei
continente.
În anul 2005 am beneficiat de o bursă de formare la Consorzio Tucep, Perugia, Italia ,
în cadrul Programului Leonardo da Vinci (proiect RO/2003/91117/EX-2005).

1.5. Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
Am participat la 50 de conferinţe internaţionale, 27 dintre comunicările susţinute au
apărut in extenso, în publicaţiile conferinţelor internaţionale şi la 21 de conferinţe naţionale,
din care 10 publicate in extenso în volumele conferinţelor. Conferinţele la care am participat
au fost organizate de instituţii de prestigiu din ţară (Institutul de Cerectări Juridice,
,,Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Universitatea Valahia din
Târgovişte, Universitatea din Piteşti, Universitatea din Craiova, Universitatea ,,Dunărea de
Jos” din Galaţi; Academia de Poliţie A.I.Cuza, Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative, Bucureşti etc) sau din străinătate (Université Paris - Sorbonne, Université
Littoral Côte d’Opale, Université de Poitiers, Université de Verssailles Saint-Quentin-en
Yvelines, Franţa; Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spania,
Universitatea din Fribourg, Elveţia, Universitatea din York, Anglia, Universitatea din Riga,
Université Mohamed V, Oujda, Maroc, Universitatea din Annaba şi Universitatea din
Tlemcen, Algeria, Universitatea din Sfax, Tunisia etc).

2. Realizări profesionale
2.1. Prestigiul profesional
Vizibilitatea şi impactul activităţii ştiinţifice desfăşurate pot fi evaluate în funcţie de
aprecierile de care s-a bucurat aceasta în ţară şi în străinătate. Tratatul de dreptul muncii,
precum şi celelalte lucrări universitare publicate singur sau în co-autorat se bucură de
prestigiu în rândul publicaţiilor de gen, fiind citate atât în celelalte manuale sau lucrări de
specialitate, cât şi în lucrările de licenţă ale studenţilor sau disertaţiile doctoranzilor.
Cărţile şi studiile subsemnatului sunt citate atât de autori prestigioşi precum profesorii:
I.T.Ştefănescu, Alexandru Ţiclea, Şerban Beligrădeanu, Mircea Duţu, dar şi de alţi autori care
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au scris în domeniu: Claudia-Ana Moarcăş Costea, Valer Dorneanu, Radu Răzvan Popescu,
Daniela Moţiu, Costel Gâlcă, Ştefan Naubauer, Ana Ştefănescu, Aurelain Gabriel Uluitu, etc.
Referiri la lucrări ale subsemnatului pot fi găsite şi în alte lucrări sau pe site-uri din
ţară şi din străinătate.

2.2. Funcţii deţinute
În paralel cu activitatea didactică desfăşor şi o intensă activitate practică profesională,
ca avocat în cadrul Baroului de avocaţi Dâmboviţa unde funcţionez. din anul 1982.
În perioada 2005-2010 am funcţionat ca lector formator la Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor din Bucureşti, printre disciplinele predate aici figurând
şi dreptul muncii.
Din anul 2004 sunt redactor şef al publicaţiei Valahia University Law Study, şi din
2007, anul apariţiei, al publicaţiei Revue Européenne du Droit Social, reviste indexate în baze
de date internaţionale recunoscute.
Sunt coordonatorul colecţiei Universitaria Lex, la editura Bibliotheca din Târgovişte,
editură acreditată CNCS, calitate în care am fost referent ştiinţific pentru numeroase lucrări în
domeniul dreptului.
Din 2013 sunt directorul Centrului de Cercetări în ştiinţe sociale din casrul
Universităţii Valahia din Târgovişte, calitate în care am coordonat majoritatea manifestărilor
ştiinţifice organizate în cadrul facultăţii.

2.3. Membru al unor organizaţii profesionale
Sunt membru al Uniunii Juriştilor din România, membru fondator al Societăţii
Scriitorilor Târgovişteni, membru fondator al Asociaţiei Culturale româno-indiene (RICA),
membru al Uniunii ziariştilor profesionişti, membru al Association Tiers-Monde, Franţa.
Membru în colectivul editorial al publicaţiei Journal of Sociology Study,
www.davidpublishing.com; International Journal of Politics & Law Research, SCIKNOW
Publications Ltd, USA.
Membru în colectivul editorial al publicaţiei Journal of Dokuz Eylul University,
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turcia.
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2.4. Membru în comisii în interesul învăţământului
Am participat, în ultimii ani în diferite comisii în interesul învăţământului din cadrul
facultăţii, cum ar fi comisiile de admitere, comisiile de susţinere a licenţei sau a disertaţiei,
dar şi comisii pentru ocuparea posturilor didactice sau conferirea titlurilor universitare, de
exemplu:
- Preşedinte comisie de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector, poziţia 18,
din Statul de funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Social Politice Universitatea Valahia din
Târgovişte, Decizia 439/2013
- Preşedinte comisie de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector, poziţia 2,
din Statului de funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Social Politice Universitatea Valahia
din Târgovişte, Decizia 1653/2011
- Membru comisie de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector, poziţia 15,
din Statul de funcţiuni al Departamentului Drept Universitatea Valahia din Târgovişte,
Decizia 196/2009
- Membru în Comisia de Examen pentru dobândirea calităţii de notar stagiar Camera
Notarilor publici Ploieşti 11 sept. 2008, Decizia 22/2008
- Referent de specialitate teza de doctorat ,,Răspunderea juridică” doctorand Adriana
Motoroiu, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu “ al al Academiei
Române, Decizia 398/ 08.09.2005

3. Realizări academice
3.1. Activitate didactică
Am o vechime neîntreruptă de 20 de ani în învăţământul juridic superior, numai la
Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ultima mea promovare a avut loc în cursul anului universitar 2013/2014 prin obţinerea
postului de profesor universitar, urmare a concursului organizat de Universitatea Valahia, la
disciplinele: Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale, corespunzător deciziei Rectorului
Universităţii Valahia din Târgovişte nr. 153 din 3 aprilie 2014, post pe care îl deţin şi în
prezent.
În cei 20 de ani de activitate didactică universitară am realizat şi diseminat suporturi
de curs şi materiale didactice pentru 8 discipline juridice: 5 pentru licenţă – Istoria statului şi
dreptului românesc; Istoria administraţiei publice româneşti; Dreptul transporturilor şi
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asigurărilor; Dreptul muncii; Dreptul securităţii sociale şi 3 pentru master – Drept social şi
politici sociale; Politici comunitare; Drept social european.

3.2. Funcţii şi titluri universitare
În ceea ce priveşte funcţiile alese în cadrul Universităţii, în perioada 2004 -2008 am
fost ales în Senatul Universităţii, şi şef de catedră Drept privat, din 2008 până în 2012 am fost
ales în Consiliul facultăţii şi numit prodecan cu probleme de învăţământ.
Din 2012 sunt prodecan cu probleme legate de cercetarea ştiinţifică şi creaţia
universitară.
Sunt directorul Centrului de Cercetări în Ştiinţe sociale din cadrul Universităţii
Valahia din Târgovişte, din anul înfiinţării, 2013 şi membru în Consiliul cercetării şi
Consiliului ştiinţific al ICSTM din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte.

PARTEA a II-a
PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI
PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE

1. Dezvoltarea carierei profesionale
Îmi doresc ca în continuare să activez în domeniul dreptului muncii şi securităţii
sociale, cu interes deosebit pentru dreptul social european, motiv pentru care îmi propun o
colaborare strânsă cu alţi colegi din universităţi din ţară şi din străinătate.
Prin prezentul demers doresc să îmi adaug carierei profesionale şi oportunitatea de a
pregăti doctoranzi în cadrul şcolilor doctorale şi de a coordona lucrări de doctorat în domeniul
dreptului muncii şi al securităţii sociale.
O asemenea activitate presupune participarea la cât mai multe activităţi ştiinţifice
organizate atât pe plan naţional cât şi internaţional, în scopul schimbului de idei privind
dinamica dreptului şi a modului în care dreptul naţional răspunde exigenţelor juridice
europene.
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2. Dezvoltarea carierei ştiinţifice
Domeniile de cercetare în care m-am implicat până acum, precum cele ale: dreptului
muncii, dreptului securităţii sociale, dreptul social european, vor constitui şi de acum încolo o
prioritate. Pe măsura diversificării ramurilor dreptului şi a evoluţiilor din plan social, aceste
domenii de interes pentru mine pot evolua şi către o cercetare interdisciplinară.
Trei mari tendinţe cristalizate pe plan naţional, european şi global vor influenţa
viitorul cercetărilor mele juridice din domeniile de consacrare academică: a) utilizarea
analizei comparative în demersul ştiinţific al abordării normelor şi instituţiilor caracteristice
ramurilor de drept analizate; b) armonizarea permanentă a dispoziţiilor care le alcătuiesc; c)
reconfigurarea reglementărilor deficitare, scop în care propunerile de lege ferenda, vor avea
un rol important.

2.1. Direcţii de cercetare

2.1.1. Dreptul muncii
În cadrul acestui domeniu am întreprins majoritatea cercetărilor şi am publicat cea mai
mare parte din cărţile, studiile şi articolele publicate. Anual conduc lucrări de licenţă ale
studenţilor la această disciplină. Şi pe viitor acest domeniu va constitui unul prioritar pentru
cercetările pe care le voi întreprinde.
În lucrările pe care le voi elabora în viitor voi sublinia, ori de câte ori se impune
caracterul de ramură autonomă a dreptului muncii în cadrul dreptului privat.
Intenţionez publicarea în anul 2015 a ediţiei a II-a a Tratatului de dreptul muncii, care
să constituie, printre altele, o sinteză pertinentă cu privire la doctrina şi jurisprudenţa în acest
domeniu.

2.1.2. Dreptul securităţii sociale şi al politicilor sociale
Îmi doresc să continui în acest domeniu al dreptului care este unul dinamic şi care
presupune o adaptare permanentă a legislaţiei la schimbările sociale, politice şi economice ale
societăţii, nu numai prin activitate didactică sau publicistică, ci şi prin contracte de cercetare
care să pună în aplicare demersurile ştiinţifice şi să reflecte aspectele semnificative ale unor
eventuale modificări sau completări legislative.
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Consider că dreptul securităţii sociale va trebui şi în perioada următoare să răspundă
tendinţelor care se vor manifesta în privinţa protecţiei sociale, a stabili o conciliere eficientă
între prelungirea vieţii active prin mărirea limitei de vârstă în vederea pensionării şi crearea de
noi locuri de muncă, pentru a fi ocupate mai ales de tinerii care urmează a se încadra în
muncă.
În acest domeniu, intenţionez să elaborez în colaborare cu Gabriela Mendizábal
Bermundez, o lucrare bilingvă, în română şi în spaniolă care să reprezinte o analiză comparată
a sistemelor de securitate socială din România şi din Mexic.
Din perspectiva politicilor sociale, apreciez că progresele realizate în dezvoltarea
sistemului muncii decente deschid noi modalităţi de abordare, apărând astfel, o serie de noi
provocări, România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să promoveze munca
decentă ca o componentă esenţială a modelului social european şi ca pilon important al
construcţiei europene.
Nu am preferat denumirea de ,,dreptul muncii şi securităţii sociale”, ci am tratat
separat, chiar dacă am făcut-o în acelaşi curs universitar, cele două ramuri de drept.
Ori de câte ori am analizat reglementări care pot fi considerate comune acestor ramuri,
datorită politicii sociale, am recurs, şi o voi face şi în continuare, la denumirea drept social.

2.1.3. Drept social european
Profundele mutaţii survenite în Europa cu privire la ocuparea forţei de muncă şi a
protecţiei sociale, îmi oferă prilejul unor permanente reflecţii a evoluţiei relaţiilor de muncă.
Anual conduc lucrări de disertaţie ale studenţilor la master, care privesc analiza unor aspecte
din acest domeniu.
Dreptul social european reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul
internaţional al muncii, care realizează prin reglementări specifice o unificare a regimului
juridic al muncii şi al protecţiei sociale şi aplicarea acestuia tuturor categoriilor de angajaţi şi
angajatori din ţările Uniunii Europene, ca o ramură de drept de sine stătătoare.
În contextul obiectivelor Strategiei Europa 2020, anticipez o diversificată activitate
publicistică şi editorială consacrată, cu precădere, drepturilor sociale ale cetăţenilor Uniunii
Europene.
Îmi propun editarea unui volum în limba franceză despre ,,Drepturile sociale în
Uniunea Europeană”, care va fi publicat în colecţia ,,Théorie et pratique du droit”, la editura
Harmattan, Paris.
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3. Dezvoltarea carierei academice
3.1. Activitate publicistică permanentă
Activitatea desfăşurată nu s-a limitat numai la predarea de cursuri, în cei aproape 20
de ani de activitate academică am publicat constant cursuri, monografii şi un tratat în
domeniul dreptului muncii, peste 30, la care se adaugă 87 de articole şi studii de specialitate,
mare parte din acestea fiind publicate în limbile: franceză, engleză sau spaniolă, în reviste
recunoscute. O asemenea activitate va continua şi pe viitor, sporind exigenţele abordării
ştiinţifice a problematicii pe care o voi analiza, sens în care o să urmăresc o mai bogată
activitate publicistică în reviste indexate ISI.
Îmi propun ca publicaţiile pe care le coordonez, Valahia University Law Study şi
Revue Européenne du Droit social să devină, cât mai repede posibil, publicaţii cu factor de
impact, indexate ISI.

3.2. Participarea şi susţinerea de prelegeri la conferinţe naţionale şi
internaţionale
Am considerat participarea la manifestări ştiinţifice ca o modalitate de perfecţionare
permanentă, de schimb de idei necesar într-o societate globalizată. În acest sens, în ultimii ani
am participat la peste 50 de conferinţe sau manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,
participare pe care o anticipez şi mai fructuoasă pe viitor.
Nu mă voi mărgini numai la o simplă participare, ci îmi doresc să mă implic în
organizarea unor astfel de manifestări, sau să le sprijin prin prezenţă în comitetele ştiinţifice
sau în comitetele de organizare.

3.3. Susţinerea de prelegeri la universităţi din străinătate
Până în prezent am susţinut cursuri în cadrul programului Erasmus la: Universitatea
Littroal Côte d’Ople, Franţa, Universitatea Castilla la Mancha şi Universitatea Juame I din
Spania. Anul viitor intenţionez să susţin în acelaşi context cursuri la Universitatea Napoli din
Italia.

13

Ca visiting professor am susţinut prelegeri la Univeristatea Castiila la Mancha la
Ciudad Real şi La Univesidad Nacional de Educación a Distancia, Madrd, Spania. Sunt
preocupat ca în cadrul parteneriatului cu Universitatea Autonomă a statului Morelos din
Mexic, să particip în aceeaşi calitate la Facultatea de drept a acestei universităţi.

3.4. Implicarea în cercetare interdisciplinară
Din anul 2013 sunt directorul Centrului de Cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul
Universităţi Valahia din Târgovişte, care are în un număr de cincisprezece membrii
Îmi propun ca în cadrul Centrului de cercetări în Ştiinţe sociale, al cărui director sunt
în prezent, să activeze şi cadre didactice sau cercetători din străinătate.
De asemenea intenţionez publicarea unui volum privind cercetarea interdisciplinară
care să reprezinte valorificarea contribuţiilor membrilor centrului cu ocazia diverselor
manifestări (mese rotunde, conferinţe, simpozioane) organizate.

3.5. Coordonarea cercetării ştiinţifice iniţiate de masteranzi/studenţi
doctoranzi
Apreciez că experienţa profesională şi ansamblul acumulărilor ştiinţifice îmi permit să
coordonez activitatea de cercetare a masteranzilor/doctoranzilor în domeniile de formare a
subsemnatului.
Calitatea de conducător de doctorat îmi creează posibilitatea de a împărtăşi experienţa
didactică dobândită în cei 20 de ani de carieră didactică.
Susţinerea tezei de abilitare mă obligă la trasarea unor noi repere profesionale, în
primul rând în folosul cercetătorilor doctoranzi în domeniul ştiinţelor juridice, principalii
beneficiari ai activităţii mele în continuare.
Consider că maturitatea profesională şi nivelul pregătirii profesionale îmi permit să
contribui la dezvoltarea pregătirii postuniversitare – prin studii de doctorat – a specialiştilor în
domeniul juridic.

14

PART I
SCIENTIFIC, PROFESSIONAL
AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS
1. Scientific Achievements
1.1. Thesis
In 2002 I defended my thesis in public my phD thessis, ,, Historical dimension of the
law ", at the Institute of Legal Research" Academician Andrei Radulescu "of the Romanian
Academy, under the guidance of Professor Ph.D. Sofia Popescu, and in that same year, I was
awarded the title of Doctor of Laws.
In virtue of the order of the Minister of Education and Research no.3896 of April 24,
2003 I was awarded the PhD Diploma, Series A no.0000305 of 19 August 2003.

1.2. Publication of books and articles
After obtaining the doctorate in law, I presented or published in the country or abroad
papers in the following languages: Romanian, French and Spanish. In the last 10 years I have
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published 23 monographs, university courses and treated, 15 as sole author, 3 in collaboration
with authors from Romania and 5 in collaboration with foreign authors. Books were published
in recognized publishing houses in the country (Rosetti Publishing, Wolters Kluwer
publishing, CHBeck publishing, Bibliotheca publishing) or abroad (Harmattan, Paris, Lambert
Academic Publishing, Germany).
These books are in the fields of history of law, labour law, social security law, social
law and European social policy. The papers published in French or Spanish can be found in
university libraries in other countries, such as Law school library Castilla la Mancha
University, library of Distance University of Education, Madrid, both in Spain, and the
Littoral Côte d 'Opale University, France.
I have published 28 articles in journals indexed in international databases and 35 in
scientific journals of recognized legal sciences. Articles published in French, Spanish or
English appear in databases accessible on the Internet.

1.3. Research activities at national level
As a teacher I carry out research at the Centre d'Etudes du under International
Développement et des Mouvements Economiques et sociaux - (CEDIMES) - Romania since
2006 as an associate researcher, quality in which I have participated in various events
organized in different countries.
In Valachia University I have conducted research activity at the Centre for Studies in
Management and Administration Research, and from 2013 I have done research activity as a
researcher at the Centre for Research in Social Sciences from the Faculty of Law and
Administration sciencies, where I hold the function of director of the center.
I also work as a member of the project,, European Constitution and the future of
Romanian Constitution ", contract no. 123/2006, executed by the ICJ of Romanian Academy,
no.265/2006 and as a member of the project "Development and implementation of an
integrated pilot program to increase access to higher education for people with disabilities ",
ID 63951 of MECTS, in charge of training students with disabilities - educational mentor,
partner 1 UVT during the period 2011- 2013.
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1.4. Research, documentation ativity, at international level
Since 2006, as an associate research in the LABRII (Recherche sur l'Industrie
Laboratory et Innovation) situated in Dunquerke, France, I realized interdisciplinary studies
presented at scientific meetings in France and other countries.
As a member of Centre d'Etudes du Développement International Economiques et des
Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES) -France, 2005, I carry out activities as an
associate research, where I have participated in events organized in different countries on
three continents.
In 2005 I received a training grant from Consorzio Tucepi, Perugia, Italy Leonardo da
Vinci Programme (Project RO / 2003/91117 / EX-2005).

1.5. Participation in national and international conferences
I participated in 50 international conferences, 27 of papers delivered appeared in
extenso in international conferences publications and in 21 national conferences, 10 published
in full in proceedings of conferences. I attended conferences which were organized by
prestigious institutions in the country (Research Institute of Law, Academician Andrei
Radulescu,, "of the Romanian Academy, Valahia University, University of Pitesti, University
of Craiova, University ,, Dunărea de Jos" of Galați, AI.I. Cuza Police Academy, Bucharest,
etc.) or abroad (Université Sorbonne, Paris, Littoral Côte d'Opale University, Université de
Poitiers, University of Verssailles, France, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid, Spain, University of Fribourg, Switzerland, University of York, England, University
of Riga, Université Mohammed V, Oujda, Morocco, University of Annaba and the University
of Tlemcen, Algeria, University of Sfax, Tunisia etc.).

2. Professional Achievements
2.1. Professional prestige
Visibility and impact of scientific work I carried out can be assessed according to
findings enjoyed it in the country and abroad. Treaty of labour Law, and other academic
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papers published alone or co-authored enjoy prestige among gender publications being cited
by the other manuals or papers, as well as bachelor students or doctoral dissertations.
My books and studies are cited both by prestigious autors and teachers: ITŞtefănescu
Alexanderu Ţiclea, Beligrădeanu Șerban, Mircea Duţu, but also by other authors who have
written in the field: Ana Claudia-Moarcăş Costea, Dorneanu Valer, Radu Răzvan Popescu,
Daniela Moțiu, Costel Gâlcă, Ștefan Naubauer, Ana Ștefănescu, Aurelain Gabriel Uluitu, etc.
References to my works can be found in other papers and on the websites in the
country and abroad.

2.2. Positions held
Along with an intense teaching activity I pursued a professional practice as a lawyer in
the Dâmboviţa Bar where I have been working since 1982.
In the period 2005-2010 I worked as a lecturer at the National Institute for the
Training of Lawyers in Bucharest and among the subjects taught being labour law.
Since 2004 I am chief editor of Valahia University Law Study, and from 2007, the year
of publication, of the publication Revue Européenne du Droit Social, journals indexed in
international databases recognized.
I am the coordinator of Lex Universitaria collection, published by Bibliotheca
Publishing House of Targoviste, CNCS accredited, quality in which I was reviewer for
numerous scientific papers in the field of law.
From 2013 I am the director of the Centre for Research in Social Science at the
Valahia University, where I coordinated the majority of scientific events organized within the
faculty.

2.3. Member of some professional organizations
I am a member of the Union of Jurists of Romania, Târgovişte founding member of
the Writers' Society, founding member of the Romanian-Indian Cultural Association (RICA),
member of the professional journalists, member of the Tiers-Monde Association, France.
Member

of

the

editorial

board

of

the

Journal

of

Sociology

Study,

www.davidpublishing.com; International Journal of Politics & Law Research, SCIKNOW
Publications Ltd, USA.
Member of the editorial board of the Journal of Dokuz Eylul University publication,
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey
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2.4. Member of the committee in the interest of education
I participated in recent years in various committees in the interests of the faculty, such
as admissions committees, commissions license or dissertation support, and commissions for
teaching positions or to confer academic titles, for example:
- Chairman of the board of competition for the post of lecturer position 18, from the
functions of the Department of State for Political Social Sciences Valahia University,
Decision 439/2013
- Chairman of the board of competition for the post of lecturer, position 2, from the
functions of the Department of State for Political Social Sciences, Valahia University,
Decision 1653/2011
- Member of contest committee for the post of lecturer position 15, from the functions
of the Department of State Law, Valahia University, Decision 196/2009
- Member of the Exam for becoming a public notary trainee Ploieşti, September 11th
Chamber of Notaries, 2008, Decision 22/2008
- Expert thesis, "Adriana Motoroiu PhD, Institute of Legal Research" Academician
Andrei Radulescu "of the Romanian Academy, Decision 398 / 08.09.2005

3. Academic Achievements
3.1. Teaching
I have a 20 year old unbroken experience in higher legal education, only at Valahia
University.
My last promotion took place during the academic year 2013/2014 by obtaining the
post of professor, following the contest organized by the of Valahia University, at the
subjects: Employment, Social security, corresponding to the decision of the Rector of Valahia
University no. 153 of 3 April 2014, the position I held until today.
In the 20 years of university teaching activities I have developed and disseminated
handouts and teaching materials for eight legal disciplines: 5 license - Romanian History of
the State and Law; the History of Romanian public administration; Transport and insurance
law; Labour law; and 3 for Social security law and Social law and social policy for master-;
Community policies; European social law.
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3.2. Functions and university degrees
In terms of functions chosen in the University during 2004 -2008 I was elected to the
Senate of the University, and Head of Private Law Department from 2008 to 2012 I was
elected to the Board appointed dean of the faculty with educational problems.
Since 2012 I am dean with problems related to scientific research and academic creation.
I am director of the Centre for Research in Social Sciences from Valahia University,
from 2013, and member of the Scientific Council and the Research Council of ICSTM
Valahia University.

PART II
EVOLUTION AND DEVELOPMENT PLANS OF THE
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND ACADEMIC CAREER
1. Develop professional career
I still want to work in the field of labour law and social security, with particular
interest for European social law, which is why I intend to work closely with colleagues from
universities in the country and abroad.
With this approach I want to add tom y professional career the opportunity to prepare
doctoral students in doctoral schools and coordinate doctoral thesis on labour law and social
security.
Such activity requires the participation of as many scientific activities organized both
nationally and internationally, to exchange ideas on the dynamics of the law and the way in
which the national law meets European legal requirements.

2. Scientific Career Development
Research areas in which I was involved so far, such as those of labour law, social
security law, and European social law will henceforth constitute a priority. As diversification
branches of the law and of social developments in these areas of interest for me I can evolve
towards an interdisciplinary research.
Three major trends crystallized on national, European and global level will influence
the future of my research in the areas of academic consecration: a) using comparative analysis
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in the scientific approach of addressing rules and institutions characteristic branches of law
examined; b) harmonization of the provisions they make up; c) reconfiguring the deficient
regulations, the purpose in which ferenda law proposals will be important.

2.1. Research Directions
2.1.1. Labour Law
Within this area I have taken most of the researches and I have published most of the
books, studies and articles published. Yearly I lead papers of undergraduate students in this
discipline. And in the future this will be a priority area for my research I will undertake.
In the works that will develop in the future I will emphasize whenever required the
character of autonomous branch of labor law in private law.
I intend publishing in 2015 a second edition of the Treaty of Labour Law, that is,
among other things, a synthesis relevant to the doctrine and jurisprudence in this area.

2.1.2 Law of social security and social policy
I wish to continue in this area of law that is a dynamic one and requires constant
adaptation of legislation to social, political and economic aspects of society, not only in
teaching or publicism, but also through research contracts to implement scientific approaches
and reflect significant aspects of possible legislative changes or additions.
I believe that social security law will be able in the next period to answer the
following trends will manifest on social protection, to establish an effective conciliation
between the extension of working lives by raising the age limit for retirement andcreating new
jobs to be occupied mostly by children who are fit to work.
In this area, I intend to elaborate in collaboration with Gabriela Mendizábal
Bermundez a bilingual work, in Romanian and Spanish representing a comparative analysis of
Social security systems in Romania and Mexico.
In terms of social policy, I appreciate that progress in the development of decent work
opens up new approaches; thus, a number of new challenges, Romania, as a member state of
the European Union, should promote decent work as an essential component of the social
model European and as an important pillar of the European construction.
I did not preferre the name,, Labour law and social security ", but I treated separately,
even if I did in the same university course, the two branches of law.
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Whenever I analyzed regulations that can be considered common to these branches,
because social policy, I used the name of Social law.

2.1.3. European Social Law
Depth mutations occurred in Europe on employment and social protection, give me the
opportunity to continuous reflections of the relationships work. Annually I direct the student
to master dissertation, involving analysis of issues in this area.
European social law is a new branch of law, drawn from International labor law that
achieved by specific regulations to unify the legal status of labour and social protection and its
application to all categories of employees and employers in the European Union, as a branch
law of its own.
In the context of the Europe 2020 objectives, I anticipate a diversified publishing and
editorial activity devoted mostly to social rights of EU citizens.
I intend publishing a book in French about,, social rights in the European Union ",
which will be published Théorie et pratique collection du droit,," at L'Harmattan, Paris.

3. Academic Career Development
3.1. Permanent Published Works
The work undertaken has not been limited to teaching courses in nearly 20 years of
constant training I published academic monographs and a Treaty on labor law, over 30, plus 87
articles and specialised studies, most of them being published in the following languages: French,
English or Spanish, in recognized journals. I believe that a priority is still publishing activity.
I propose that the publications I coordinate, Valahia University Law Study şi Revue
Européenne du Droit Social, to become, as soon as possible, publications with impact factor ISI.

3.2. The participation and support of lectures at national and
international conferences
I considered attending scientific meetings as a way of continuous learning, an
exchange of ideas necessary in a globalized society. In this regard, in recent years I have
participated in over 50 conferences and national and international scientific meetings,
participation I anticipate that will be more fruitful in the future.
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I will not stopp to a mere participation, but I want to get involved in organizing such
events, or to support the scientific committees by my presence or being in organizing committees.

3.3. Participation and support of lectures at universities abroad
So far I have lectured by Erasmus Program, at University Littroal Côte d'Ople, France,
University of Castilla la Mancha and the University Juame I of Spain. Next year I intend to
teach in the same context courses at the University of Naples in Italy.
As a visiting professor at the University I had lectures at Castiila la Mancha in Ciudad
Real and La Nacional de Educación a Distancia univesidad, Madrid, Spain. I am concerned
that in partnership with the Autonomous University of the State of Morelos in Mexico, to
participate in the same position at the Faculty of Law of the university.

3.4. Involving in interdisciplinary research in the area of law
Since 2013 I have been the Director of the Centre for Research in Social Sciences
Faculty from Valahia University, which has a total of fifteen members.
I propose that in the Centre for Research in Social Sciences, whose director I am
currently other teachers or researchers from abroad to participate. I also intend to publish a
book on interdisciplinary research to represent the values of the members of the center at
various events (round tables, conferences, symposia) organized.

3.5. Coordination of scientific research initiated by MA / PhD students
I appreciate that all my professional experience and scientific contributions allow me
to coordinate research activities of master / doctoral training in my areas.
The quality of doctoral supervisor gives me the opportunity to share teaching
experience gained in 20 years of teaching career.
The support of habilitation thesis forces me to drawing new professional benchmarks,
primarily for the benefit of legal sciences doctoral researchers, the main beneficiaries of my
work below.
I believe that my professional maturity and the level of training allow me to contribute to
the development of postgraduate training – by doctoral studies - the specialists in the legal field.
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