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I.REZUMAT 

A.Realizări științifice, profesionale și academice 

 1.Realizări științifice 

 Teza de abilitare realizată la 21 de ani de la susținerea tezei de doctorat, 

prezintă în mod documentat realizările mele profesionale și contribuțiile științifice 

de-a lungul acestei perioade de timp, în domeniul dreptului administrativ atât ca 

teoretician cât și practician.  

 Prima parte a tezei de abilitare a fost dedicată realizărilor științifice și 

profesionale. Am evocat activitatea didactică, care a început în anul 1991 la 

Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, unde continuă și în 

prezent. 



 În cuprinsul tezei de abilitare am prezentat ceea ce mi s-a părut demn de 

reținut din realizările științifice personale. Cercetarea mea științifică s-a desfășurat 

în domeniul dreptului civil, constituțional și în principal în dreptul administrativ și 

știința administrației. 

 

a) Teza de doctorat 

 

 În anul 1995, în  data de 14 aprilie 1995 am susținut public teza de doctorat 

cu titlul „Studiu privind efectele juridice ale dolului și fraudei legii, în dreptul 

public și privat”, sub coordonarea profesorului universitar doctor Ion Dogaru, din 

cadrul Facultății de Drept ”Nicoale titulescu”, Universitatea din Craiova. 

 Urmare a susținerii publice a Tezei de doctorat mi s-a conferit titlul de 

”Doctor” în domeniul ”Drept”, în baza Ordinului Ministrului Învățământului 

nr.3944 din 4 mai 1995. 

 

b) Publicarea de tratate, cărți, monografii și articole 

 

 După obținerea titlului de doctor în drept, în cei douăzeci și unu de ani de 

activitate, după obținerea titlului de doctor am prezentat și publicat în țară sau în 

străinătate lucrări științifice în limba română, franceză și engleză. 

 Activitatea de cercetare în domeniul juridic până în prezent poate fi 

sintetizată astfel: publicarea a 19 cărți dintre care 5 în calitate de unic autor, 4 în 

calitate și de coordonator și 10 în calitate de coautor; 11 articole publicate în 

volume colective; 21 articole publicate în volumele conferințelor internaționale și 

naționale, indexate în bazele de date internaționale;  

 Cărţile au fost publicate la edituri recunoscute în ţară: Universul Juridic,  

Universitaria, Themis, Sitech, Economică, sau în străinătate Universitară 



Danubius, C.H.Beck, All Beck, Wolters Kluwer. 

  Aceste cărţi sau contribuţii la cărţi sunt în domeniile: Drept constituţional, 

Drept administrativ și știința administrației, Drept civil.  

 Pe de altă parte, articolele publicate/studiile realizate în limba franceză sau 

engleză figurează şi în bazele de date accesibile pe Internet. 

 2.Realizări profesionale 

 

a) Membru în diferite centre sau institute de cercetare 

 

 Prin Ordinul M.A.I nr. 544/04.03.2015 am fost desemnat membru al 

Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală 

Craiova, confirmat ulterior prin ordinul M.A.I nr.117/18.06.2009 privind aprobarea 

componenței nominale a Consiliului de coordonare al CRFCAPL CRAIOVA.  

 În anul 2010 am făcut parte din Grupul Județean Dolj de modernizare a 

administrației publice conform anexei nr.1 la Ordinul prefectului nr.147/2010. 

 Din anul 2005 sunt membru al Institutului de Științe Administrative ”Paul 

Negulescu” Sibiu. 

 

b) Membru în cadrul unor structuri instituționale 

 

 De-a lungul carierei mele universitare am activat și activez la nivelul a 

diferite structuri instituționale, după cum urmează: 1) formator al Institutului 

Notarial Român în baza Hotărârii nr.228/03.09.2010 a Consiliului Uniunii 

Naționale a Notarilor Publici din România; 2) lector al Institutului Național pentru 

Pregătirea Profesională a Avocaților 2009; 3) membru al Comisiei de analiză a 

contestațiilor privind deciziile Consiliului Național de Atestare a Titlurilor 



Diplomelor și Certificatelor Universitare numit prin Ordinul MECT 

nr.4315/03.06.2008 reconfirmat prin adresa nr.44132/01.10.2009 a M.E.C.I.. 

 

c) Membru în cadrul Consiliilor Editoriale ale unor reviste științifice de 

prestigiu recunoscute sau indexate de o bază de date internaționale 

recunoscută. 

 

 În cadrul unor reviste de prestigiu la nivel național din domeniul juridic am 

ocupat și ocup funcții importante în cadrul comitetelor de redacție ale acestora, 

astfel:  

- membru în Colegiul de redacție al Revistei de Științe Juridice nr.24(2)/2002, 

Editura Themis, Craiova, 2004, ISSN:1454-3699;  

- membru în Colegiul de redacție al Revistei de Științe Juridice nr.25(3)/2004, 

Editura Themis, Craiova, 2004, ISSN:1454-3699; 

-  membru în Colegiul de redacție al Revistei de Științe Juridice nr.31/2004, 

Editura Themis, Craiova, 2004, ISSN:1454-3699;  

- membru în Colegiul de redacție al Revista de Științe Juridice nr.3-4/2005, 

Drept Public, Editura Themis, Craiova, 2005, ISSN: 1454-3699;  

- membru  în Colegiul de redacție al Revista de Știinte juridice nr.3/2006 (36), 

Drept Public, Editura Themis, Craiova, 2006, ISSN: 1454-3699;  

- membru în Colegiul de redacţie ”Revista Universitară de Sociologie” 

publicație semestrială, sub egida „Institutului Social Oltenia” şi a Catedrei 

de Sociologie Universitatea din Craiova, inclusă în baza internatională de 

date Genamics JournalSeek (New Jersey), Index Copernicus, GESIS, 

Genamics JournalSeek, cât și membru în Comitetul Științific al acestora: 



- membru în Colegiul ştiinţific al revistei ”ACTA UNIVERSITATIS 

DANUBIUS” a Universităţii Danubius din Galaţi, revista cotată de CNCSIS 

B+, nr.1/2008, ISSN: 1844-8062;  

- membru în Comitetul Științific al volumului Fenomenul administrativ și 

dinamica socială, I. Nedelcu (coord), Editura Universitaria, Craiova, 2007, 

ISBN: 978-973-742-719-9;  

- membru în Comitetul Ştiinţific Internaţional al volumului Integrarea 

Europeană – Realităţi şi Perspective, organizată de Universitatea Danubius 

din Galaţi, ISBN: 978-606-533-013-9;  

- membru în Comitetul Științific al volumului Aspecte referitoare la 

armonizarea legislației românești cu cea comunitară: sesiune internațională 

de comunicări științifice studențești Alba Iulia, 15-16 mai 2009, I. Lazăr 

(coord), A. Hurbean (coord), I. Gânfălean (coord), Editura Universul Juridic, 

București, 2010, ISBN: 978-973-127-313-6;  

- membru în Comitetul Științific al volumului Aspecte inovative în legislația 

achizițiilor publice. Repercursiuni asupra accesării și managementului 

fondurilor structurale = Proceedings, I. Catană (coord), E. L. Catană 

(coord), Editura Universul Juridic, 2013, ISBN: 978-973-127-713-4; 

- membru în Comitetul științific Internațional al volumului Noi reglementări 

privind achizițiile publice. Impactul asupra absorbției fondurilor structurale 

în contextul reorganizării administrative = Proceedings, I. Catană (coord), 

E. L. Catană (coord), Editura Universul Juridic, 2013, ISBN: 978-606-673-

208-6;  

- membru în Comitetul științific Internațional al volumului Proceedings ”3rd 

Annual International Scientific Conference Sustainable developmnet and life 

quality improvement in Albania, toward EU integration  process”, Tirana, 

Albania 2015, ISBN:978-9928-187-25-3;  



- membru în Colegiul științific al Revistei Societății Academice de Științe 

Administrative. 

 

d) Granturi și burse obținute 

 

 În perioada 2006 – 2009, am coordonat, în calitate de director de proiect, 

Proiectul ”Science and Orthodoxy. Research and Education” subtema 

”Intellectual property reflected in civil law”, grant în valoare de 6.000 Euro și 

derulat prin Asociația pentru Dialogul dintre Știință și Teologie din România, 

Universitatea din Craiova, beneficiar, organizator al competiției Fundația John 

Templeton, S.U.A.. 

 De asemenea în calitate de director de proiect, am obținut Proiectul de 

cercetare cu tema ”Contenciosul administrativ în spațiul european”, grant în 

valoare de 3.000 lei, beneficiar, organizator al competiției UNBR, Baroul 

Mehedinți – Contract nr.2C/12.01.2006. 

 În ceea ce privește obținerea unor burse, în luna mai 2005, am obținut o 

bursă de profesor invitat la Facultatea de Drept din Trento, Italia prin programul 

SOCRATES, ocazie cu care am avut prilejul de a disemina cunoștințele în 

domeniul drept administrativ și drept european comparat. 

 

d) Distincții, titluri, diplome de onoare 

 

 În anul 2003 Centrul Internațional Biografic – Cambridge, Anglia mi–a 

acordat ”Ordinul de excelență, 2000 Intelectuali de marcă ai secolului XX”, în anul 

2004, Uniunea Juriștilor din România mi-a acordat premiul pentru lucrarea Drept 

civil. Tratat. Contracte speciale, Curs universitar, I. Dogaru (coord),  Editura All 

Beck, Bucuresti, 2004, ISBN 973-655-413-9, 1295 p.  



 Tot ca o recunoaștere a prestigiului profesional de care mă bucur, în anul 

2009 mi-a fost acordat Premiul Academiei Internaţionale Mihai Eminescu – pentru 

secţiunea Ştiinţe juridice. 

 3.Realizări academice 

 

a) Activitatea didactică academic pe plan intern 

 

 În anul 1978 am obținut licența în Drept specializarea Drept economic 

administrativ la Facultatea de Drept din cadrul Universității București și, ulterior în 

anul 1983 licența în Drept,  la Facultatea de Drept din cadrul Universității 

București. Titlul de doctor în drept mi-a fost conferit în anul 1995 ca urmare a 

susținerii publice a tezei ”Studiu privind efectele juridice ale dolului și fraudei 

legii, în dreptul public și privat”, sub conducerea domnului profesor universitar 

doctor Ion Dogaru.  

  Activitatea didactică s-a desfășurat, în cea mai mare parte, din anul 1991, 

când am funcționat ca lector suplinitor, în cadrul Facultății de Drept a Universității 

din Craiova. Astfel, în activitatea desfășurată în perioada 1991 – 1992, am elaborat 

cursuri universitare, fiind titularul cursurilor de Drept penal general și Drept 

administrativ și am coordonat activitățiile la seminariile aferente.  

 Ulterior anului 1992, în calitate de lector universitar, am fost titularul 

cursurilor de Drept constituțional și Drept administrativ, până în anul 2000. Din 

anul 2000 până în prezent sunt profesor universitar și titular al cursului de ”Drept 

administrativ” și al cursurilor de master: ”Administrație publică locală”,  

”Președintele și administrația prezidențială” din cadrul Facultații de Drept, 

respectiv al Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Craiova. 

 



b) Activitatea didactică academic pe plan extern 

 

 În ceea ce privește activitatea academică pe plan extern am participat la 

colocvii sau conferințe internaționale organizate de universități din străinătate, 

amintind dintre cele mai importante: International Conference The Contemporary 

Development, Challange and perspectives, University ACADEMI OF BUSINESS, 

Tirana, Albania, 14 iunie 2013 și Annual International Sceintific Conferince, 

”Sustainable development and life quality improvement in Albania, toward EU 

integration  process”, University ACADEMI OF BUSINESS Tirana, Albania, 25
 

aprilie 2015. 

 

c) Cercetarea doctorală şi post-doctorală  

 

 În aprilie 1991, am fost admis la doctorat, domeniul Drept civil, sub 

conducerea ştiinţifică a prof. univ. dr. Ion Dogaru în cadrul Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, urmând a elabora teza 

de doctorat cu titlul „Studiu privind efectele juridice ale dolului și fraudei legii, în 

dreptul public și privat”.  

 Cercetarea ştiinţifică doctorală a fost desfăşurată pe parcursul a cinci ani în 

ţară, la nivelul facultăţii. În anul 1995 am obținut titlul de doctor în drept.  

 Cercetarea științifică postodoctorală s-a realizat atât în țară, la nivelul celor 

mai importante facultăți de drept de stat din țară, Craiova, București, Sibiu, cât și 

prin mobilitățile externe, în luna mai a anului 2005 prin intermediul programului 

SOCRATES, la Facultatea de Drept din Trento, Italia. 

 

 

 



d) Participarea la conferințe naționale și internaționale  

 

 Majoritatea conferinţelor la care am participat au fost realizate în cadrul unor 

manifestări ştiinţifice prestigioase organizate sub egida Școlii Naționale de Studii 

Politice și Administrative și Centrul Național pentru Administrație Publică 

București (2001);  S.N.S.P.A. – Facultatea de Administrație Publică, Parlamentul 

României – Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibrul ecologic  şi Centrul de Pregătire pentru Administraţia Publică (2002); 

Guvernului României cu sprijinul Uniunii Europene şi al Guvernului Statelor Unite 

prin U.S.A.I.D. (Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională), 

Bucureşti (2004); Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2004); Universitatea 

Danubius din Galaţi (2009, 2011, 2012); Universitatea din Craiova  (2003 – 2016), 

Facultatea de Drept şi Université Jean Moulin Lyon 3 (2007); Universitatea ”1 

Decembrie 1918” din Alba  Iulia (2008); Facultatea de Științe Economice, Juridice 

și Administrative, Târgu-Mureș în parteneriat cu Fundația ”Pro Iure” (2010); 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept Cluj-Napoca (2012), 

Universitatea “Nicolae Titulescu„ București (2013); Academia de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza”,  București (2013); Universitatea Valahia din Târgoviște 

(2013);  Departamentul de Drept Victor Dan Zlătescu, Facultatea de Administrație 

Publică, București (2015); Institutului Naţional  de Ştiinţe Administrative Paul 

Negulescu – Sibiu (2003 – 2016), etc.. 

B.Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

a) Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale 

 În procesul de dezvoltare a carierei profesionale universitare îmi propun în 

principiu atingerea următoarelor obiective specifice: obținerea calității de 

conducător de doctorat, dezvoltarea abilităților și a tehnicilor de predare în cadrul 



domeniilor de competență actuale, perfecționarea în ceea ce privește utilizarea 

limbilor străine în activitatea de predare, extinderea cunoștințelor de specialitate. 

 

b) Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice şi academice 

 

 Dezvoltarea carierei ştiinţifice şi academice va presupune atingerea 

următoarele obiective specifice: dezvoltarea de activități de cercetare științifică atât 

la nivel individual cât și în cadrul unor grupuri de cercetători, participarea la 

manifestările științifice interne și internaționale, publicarea în reviste de 

specialitate sau la edituri de prestigiu.  

 

c) 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 intenționez să 

realizez aplicaţii practice în domeniul științelor administrative. Ca și mijloace de 

acțiune voi participa la proiecte de cercetare relevante în cadrul direcției 

menționate, în special prin colaborarea cu cercetători din cadrul altor universități 

din țară și din străinătate și prin efectuarea de stagii la uiversități din afara țării. 

Totodată voi încerca să public rezultatul cercetărilor în reviste de prestigiu sau să 

susțin comunicări în cadrul unor manifestări de specialitate.   

 De asemenea, îm propun să încurajez și să coordonez activitatea de cercetare 

a studenților, în special a masteranzilor și doctoranzilor, cât și a viitorilor 

doctoranzi  pentru a-i ajuta să dobândească deprinderile necesare pentru o viitoare 

cercetare independentă.  

 


