
A. Rezumat 

 

În aprilie 2005 am susţinut teza de doctorat intitulată „Studiu asupra naturii 

juridice şi efectelor contractului de asigurare”, în cadrul Facultăţii de Drept, 

Universitatea din Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru al 

Academiei Române şi, în acelaşi an, mi-a fost conferit titlul de doctor în drept prin 

Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4802 din 15.08.2005. 

Cercetarea științifică s-a materializat în realizarea a 4 cărți de autor unic, a 4 

cărți în colaborare sau capitole în volume colective, în publicarea a 3 articole în 

reviste cotate ISI și a 11 articole indexate în BDI și alte 50 de articole în reviste de 

specialitate. Acestora li se adaugă peste 30 de comunicări științifice, prezentate la 

simpozioane naționale și internaționale, din țară și din străinătate. Lucrările 

realizate pe parcursul carierei didactice au fost publicate în cadrul unor edituri de 

prestigiu: la nivel national, cum ar fi Universul Juridic, C.H. Beck, 

ProUniversitaria și, din străinătate, Editions Universitaires Europeennes 

(Saarbruchen, Germania); Academica Greisfwald ( Germania), Editura Shtëpia 

Botuese „GEER”( Tirana, Albania). De asemenea, evidențiem participarea la 

elaborarea a 10 proiecte naționale și internaționale.  

În anul 2013 am obținut prin concurs bursa postdoctorală la Universitatea 

din Craiova, în cadrul proiectului „Parteneriatul universitar în cercetare-un pas 

înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”, ID 61968 (24.04.2010-

31.03.2013). Rezultatele cercetării postdoctorale au fost publicate în cartea cu titlul 

„Drepturile omului și respectarea acestora în mediul familial și școlar”. 

Lucrările publicate până în prezent, fie în calitate de autor unic, fie în calitate 

de colaborator ori coordonator, se subsumează a două direcții tematice principale 

de cercetare: Cadrul instituțional de protecție și promovare a drepturilor omului în 



perioada actuală și Rolul instituțiilor din administrația publică locală în procesul 

dezvoltării comunitare și al respectării drepturilor cetățenești. 

Precizăm faptul că în cercetările întreprinse s-au îmbinat perspectiva juridică 

și cea sociologică de explorare și explicare a fenomenelor studiate, asigurându-se o 

tratare interdisciplinară a acestora. Această experiență a fost posibilă datorită 

faptului că, pe de o parte, am desfășurat activități didactice cu studenții de la drept, 

sociologie și științe politice, iar, pe de altă parte, mi s-au încredințat 

responsabilități de coordonare a Departamentului de studiere a drepturilor omului 

în cadrul Institutului Social Oltenia al Universității din Craiova și a Centrului 

transfrontalier româno- bulgar, creat în cadrul proiectului Maximizing 

Comparative Advantages of the Border Regions. 

Dezvoltarea comunităților rurale și orășenești se află într-o strânsă legătură 

cu calitatea activității consiliilor locale și a autorităților executive-primăriile. În 

acest sens am participat la realizarea a peste 10 cercetări monografice de localități 

urbane și rurale, precum și la examinarea relațiilor dintre primării și populație, sub 

aspectul respectării drepturilor cetățenești. De subliniat că relațiile administrației 

publice locale cu cetățenii din comunitate și cu alte structuri asociative sunt 

esențiale și acestea privesc, în esență, interesele generale de evoluție a comunității 

și recunoașterea și respectarea drepturilor locuitorilor de către autorități. 

Pe parcursul carierei am dezvoltat legături/ colaborări cu universități și alte 

organizații din străinătate, cu sediul în Norvegia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, 

Bulgaria. 

De asemenea, sunt afiliată la organizaţii profesionale naţionale și 

internaționale recunoscute în domeniul în care activez, fiind membră a Institutului 

Social Oltenia,  Universitatii din Craiova; a Baroului Olt din 1999; a Organizaţiei 

pentru Apărarea Drepturilor Omului, România, 2010; a The  European 



Association for Defense of Human Rights (AEDH), 2011; a Association for 

Women's Rights in Development (AWID), 2011. 

Am organizat și am fost moderator la simpozioane și conferinţe naţionale/ 

internaţionale desfășurate în țară sau în străinătate. De asemenea, sunt membru în 

cadrul în consiliilor editoriale al unor reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau 

indexate de o bază de date internaţională recunoscută. 

Pregătirea juridică, dobândită prin absolvirea Facultății de Drept, și 

dezvoltată prin cursuri de specialitate predate până acum, va reprezenta, în 

continuare, o direcție constantă de preocupări profesionale și de acumulări 

informaționale. 

Din punct de vedere metodologic vor fi și în continuare articulate cercetarea 

teoretică și cercetarea de teren, astfel încât să existe o permanentă verificare a 

conceptelor utilizate, prin raportarea lor la aspectele concrete pe care le reflectă. 

Desigur, prin activitatea didactică vor fi avantajate preocupările teoretice, iar prin 

cea de cercetare empirică va avea o pondere precumpănitoare latura practică, 

aplicativă a exercitării profesiei mele.  

Principala direcție de cercetare este legată de examinarea modului în care 

sunt respectate și promovate drepturile omului în instituțiile administrației publice 

locale și centrale, începând cu cele din Craiova și continuând cu cele din alte orașe 

ale țării. Analiza statistică, ancheta de opinie și studiul de caz vor servi ca metode 

de bază pentru culegerea datelor concrete.  

Pe linia activității didactice se vor actualiza și continua cursurile din norma 

mea didactică, vor fi elaborate noi materiale didactice, necesare pregătirii 

studenților și masteranzilor pentru examene.  

Principiul de la care am considerat că trebuie să plecăm în examinarea și 

explicarea drepturilor omului este acela de a le raporta întotdeauna la contextul 



social și istoric, de a le judeca în funcție de natura regimului social- politic aflat la 

putere într-o societate  la un anumit moment. 

În concluzie, pe linia universitară, academică am absolvit două programe de 

licență, în drept și în științe politice, un program de cursuri de doctorat și un 

program de cursuri postdoctorale la Universitatea din Craiova. 

 


