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În contextul autohton și european al organizării activității economice, în 

conformitate cu principiul liberei inițiative și pe baze antreprenoriale, autorităților 

publice le revine misiunea de a reforma cadrul juridic în vigoare pentru desfășurarea 

activităților pentru obținerea de profit, în acord cu principiile și strategiile de elaborare 

eficientă a politicilor publice. Acest demers este în egală măsură provocator și continuu, 

implicând responsabilitate, grad ridicat de pregătire profesională, ancorare permanentă 

în realitățile practice și teoretice, analiza contextului integrator european și interes către 

domeniul de studiu interdisciplinar al administrației publice, cu prioritate asupra 

dimensiunii juridice a proceselor studiate. 

Activitățile profesionale pe care le-am realizat dar și previziunile pe care le 

creionez privind dezvoltarea carierei mele profesionale fundamentează prezentul demers 

profesional în egală măsură. 

Sunt profesor universitar, doctor în drept, cadru didactic titular în Departamentul 

de Finanțe, Moneda și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor, din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Sunt 

membru în cadrul Asociației Europene de Drept Financiar și Bancar, vice-președinte al 

Sucursalei Iași a acestei asociații, formator pe teme de dreptul afacerilor în cadrul 

Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - CECCAR și am 

fost formator în cadrul Institutului Notarial Român; sunt membru în Uniunea Națională a 

Barourilor din România, Baroul Iași. 

Dețin titlul de profesor Jean Monnet, titular al Catedrei Jean Monnet 

Reglementări financiare europene (European Financial Regulation – EUFIRE, 

www.eufire.uaic.ro) membru al Centrului de Excelenţă în Studii Europene al 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi membru în cadrul Global Studies 

Research Network (https://onglobalization.com/about). Totodată, sunt editor pentru 

revista CLUJ TAX FORUM, membru al echipei editoriale pentru 3 publicații de 

specialitate periodice, referent de specialitate pentru 5 reviste (din țară și din străinătate) 

indexate în baza de date internaționale și m-am implicat în calitate de președinte și 
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membru în comitetul de organizare pentru mai mult de 20 conferințe universitare 

internaționale. 

Fiind interesată de colaborările profesionale cu cadre didactice din alte țări, am 

căutat să îmi actualizez pregătirea profesională prin stagiile de documentare şi 

perfecţionare desfăşurate în străinătate (Universitatea La Sapienza, Roma - mai 2001, 

Britannia School of Business, Londra – decembrie 2008, Universitat Catalunya, 

Barcelona – octombrie 2009, Universite Paris XIII mai 2010, University of Economics 

Warsaw – mai 2010, University of Economics, Prague – noiembrie 2011, Universite 

Paris II Sorbonne – mai 2011, University of Thesaloniki – mai 2012, National Academy 

of Kiev-Mohyla – octombrie 2012, Arel University Istanbul – iunie 2013, Universitatea 

Ca’Foscari Venice – mai 2014, Universitatea Coimbra, Portugalia – iunie 2015, 

Universitatea din Parma – februarie 2015, Universitatea Bifrost – Islanda iunie 2016, 

CDA College Cyprus – septembrie 2016, Universitatea din Bologna – noiembrie 2017, 

Universitatea Bordeaux – aprilie 2018, Universitatea Tel Aviv – mai 2018, Universitatea 

Michigan-Flint – octombrie 2018).  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cea care mi-a deschis 

orizontul și interesul asupra domeniul știintelor administrative și apetitul pentru munca 

de cercetare și de cadru didactic, în egală măsură. Universitatea București mi-a 

consolidat cunoștințele în domeniu, prin acordarea titlului de doctor cum laude în științe 

juridice. Universitățile din străinătate cu care am avut ocazia să colaborez mi-au 

demonstrat că suntem, în egală măsură perseverenți și dinamici, datori să contribuim, 

fiecare dintre noi, funcție de propriile competențe și abilități, pentru actualizarea și 

eficientizarea cadrului reglementativ în vigoare.  

Rezultatele activității de cercetare au fost diseminate prin susţinerea a 59 de 

lucrări la conferintțe de specialitate, din care 41 lucrări de unic autor şi 18 în colaborare. 

Dintre lucrările de unic autor, 10 au fost susţinute în calitate de lucrari invitate la 

conferințe internaționale organizate în străinătate. Rezultatele cercetărilor s-au 

concretizat inclusiv în publicarea a 30 articole în reviste indexate BDI și în reviste 

publicate la edituri cu prestigiu recunoscut, iar 54 de lucrări în volumele conferințelor, 

10 sunt publicate în volume indexate în baza de date internaționale și 5 în volume 

indexate ISI, 5 articole în reviste indexate ISI Thompson Web of Knowleged (din care 3 

în revistă cu factor de impact), iar 12 lucrări sunt  publicate în străinătate.  

Totodată, am publicat 11 volume de specialitate, dintre care 4 unic autor și 7 în 

colaborare, 6 cursuri universitate și 5 monografii de specialitate. Am pus la dispoziția 

studenților prin intermediului modalităților de comunicare electronică (portal și intranet) 



note de curs și materiale didactice pentru toate disciplinele la care am desfășurat 

activitate. În cei aproape 20 ani de activitate didactică universitară, am realizat și 

diseminat suporturi de curs si materiale didactice pentru 9 discipline juridice de interes 

pentru domeniul științelor administrative, 5 pentru licență – Dreptul afacerilor, Drept 

comercial, Dreptul muncii, Drept financiar, Drept european si 4 pentru master – Drept 

societar, Drept financiar european, Legislație fiscală, Drept financiar si fiscal european. 

În planul activității de cercetare prin proiecte, sunt directorul a două proiecte de 

cercetare cu finanțare internațională directă și directorul unui proiect de cercetare cu 

finanțare națională, membru al echipei de cercetare în cadrul a 4 proiecte de cercetare cu 

finanțare europeană, și membru în echipa de proiect pentru 5 proiecte de cercetare 

dezvoltare cu finanțare POSDRU. 

Apreciez că activitatea viitoare de teoretician în domeniu științelor 

administrative va presupune, în egală măsură, preocupări specifice cadrului didactic 

universitar, dar și cercetătorului cu experiență și profunzime, specific domeniului de 

investigare prin studii doctorale și post-doctorale. Cariera universitară presupune, în 

primul rând, transmiterea de cunoștințe către studenți, situați la diferite niveluri ale 

pregătirii lor profesionale (licență, master și, în cazul de față, doctorat), ceea ce reflectă 

un proces continuu de pregătire și informare din partea cadrului didactic. Îmi propun să 

continui pregătirea profesională și didactică și să îmi îmbunătățesc abilitățile pedagogice 

și de cercetare. Urmăresc să realizez parteneriate și colaborări cu profesori-experți în 

domenii compatibile/similare cu cele pentru care am acumulat deja experiență.  

Sintetizând întreaga activitate profesională în domeniul dreptului afacerilor 

și organizând sumativ ceea ce îmi propun să întreprind în anii următori în plan 

profesional, apreciez teza de abilitare cu titlul POLITICI PUBLICE PRIVIND 

AFACERILE. DIMENSIUNEA NORMATIVĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN drept 

încununarea realizărilor de cercetător și cadru didactic universitar de până acum și 

motivul pentru a continua, aprofundând cercetarea în domeniul științelor administrative 

și conturând idei și concepte noi în domeniul atât de complex și flexibil al politicilor 

publice privind afacerile.  

Susținerea tezei de abilitare reprezintă trasarea unor noi repere ale vieții 

profesionale, care mă va obliga la mai mult și mai bine, în primul rând în folosul 

cercetătorilor doctoranzi în domeniul științelor administrative, principalul beneficiar al 

activității didactice viitoare, dar și în vederea îmbunătățirii proceselor de elaborare a 

cadrului normativ al dreptului afacerilor, prin propriile activități de cercetare.  

 


