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REZUMATUL TEZEI 

Prezenta lucrare, elaborată în conformitate cu exigenŃele legale referitoare la tezele 

de abilitare, conŃine referiri la cele mai importante rezultate originale ale activităŃii de 

cercetare ştiinŃifică, la realizările profesionale şi academice, alături de liniile directoare ale 

unui proiect de dezvoltare a carierei. Lucrarea nu are caracter monografic, ci cumulativ. 

 

I. Aspecte sintetice privind cariera 

I.1. Realizări ştiinŃifice. ContribuŃii la modernizarea dreptului 

administrativ  

a) Teza de doctorat – punct iniŃial în prezentarea rezultatelor originale 

Activitatea de cercetare ştiinŃifică postdoctorală se bazează şi pe câteva dintre 

rezultatele activităŃii de cercetare din teza de doctorat cu titlul «InstituŃia publică în dreptul 

administrativ», susŃinută în anul 2003, conducător de doctorat fiind domnul profesor 

Alexandru NegoiŃă. În concluziile tezei au fost exprimate opinii originale cu privire la: 

definirea conceptului instituŃie publică în dreptul administrativ; factorii de configurare a 

dreptului administrativ; relaŃia de dependenŃă biunivocă între administraŃia publică şi 

scopul social. 

b) Principala direcŃie de cercetare ştiinŃifică şi contribuŃii originale 

Principala direcŃie de cercetare ştiinŃifică a fost permanent: „Elementele fenomenului 

administrativ în spaŃiul românesc şi european”, cu accent pe aspectele privind 

reglementarea administraŃiei publice şi factorii determinanŃi în definirea scopului social în 

contextul integrării României în Uniunea Europeană, respectiv pe modul de înŃelegere a 

conceptului de drept administrativ european. Am analizat consecinŃele acŃiunii forŃelor 

structurale ale societăŃii civile asupra modului de reglementare a administraŃiei publice, am 

analizat critic reglementările privind stabilitatea în funcŃia publică prin contrapunere cu 

instituŃia juridică a mobilităŃii funcŃionarilor publici, aplicarea principiului egalităŃii în 

dreptul administrativ şi în dreptul comunitar european, drepturile de funcŃiune şi drepturile 

de personal ale funcŃionarilor publici, aspecte legate de etapele procedurale din procedura 

contenciosului administrativ, de dreptul la un proces echitabil, am analizat aspecte 

referitoare la responsabilitatea agenŃilor publici care reglementează şi consecinŃele asupra 

cetăŃenilor, respectiv asupra calităŃii administraŃiei publice, a modificării foarte rapide a 

normelor de drept administrativ şi nu numai. 

În teză am organizat prezentarea rezultatelor cercetării pe trei capitole. În Capitolul I 

sunt  prezentate aspectele subsumate ideii că administraŃia publică are misiunea de garant 
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al respectării drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti, contribuind la definirea scopului social la 

un anumit moment dat. Sunt prezentate concluziile studiilor privind funcŃiile administraŃiei 

publice în societatea românească, concluziile privind principii ce trebuie să guverneze 

administraŃia publică în România în contextul integrării României în Uniunea Europeană şi 

aspecte privind acŃiunea administraŃiei publice pentru definirea şi materializarea scopului 

social, toate luând în considerare particularităŃile raporturilor juridice de drept 

administrativ. 

Calitolul II este dedicat prezentării acelor concluzii pe care eu le-am considerat a fi 

cele mai importante, concluzii desprinse din analiza critică a modului de reglementare a 

unor aspecte referitoare la administraŃia publică, cum ar fi: reglementarea în materia bunei 

conduite administrative, reglementarea în materia funcŃiei publice, reglementarea în 

materia responsabilităŃii agenŃilor care emit sau adoptă acte normative, reglementarea în 

materia contenciosului administrativ privit ca mijloc de protecŃie a cetăŃeanului, dar şi ca 

pârghie a entităŃilor din administraŃia publică de a-şi îndrepta erorile, necesitatea codificării 

în materia dreptului administrativ. 

 Capitolul III este rezervat contribuŃiilor la modernizarea dreptului administrativ prin 

alte lucrări şi activităŃi de cercetare: rezultate ale proiectelor de cercetare, rezultate ale 

participării la conferinŃe naŃionale şi internaŃionale, rezultate ale activităŃii de membru în 

consiliul editorial al unor reviste de specialitate. În acelaşi capitol este realizată o 

autoevaluare a contribuŃiilor ştiinŃifice semnificative 

 Raportat la cerinŃele Ordinului M.E.C.T.S. nr.4204/2013, după obŃinerea titlului de 

doctor în drept, am publicat 13 cărŃi de specialitate în calitate de unic autor, la Editura 

Didactică şi Pedagogică, Sitech şi Universitaria. Am făcut parte din colectivele de autori a 

6 cărŃi de maximă imporanŃă pentru peisajul literaturii juridice româneşti prin valoarea lor 

ştiinŃifică şi prin aceea că, din punct de vedere al subiectului abordat şi al modului de 

abordare, patru dintre ele au fost primele apariŃii editoriale în doctrina românească de 

profil. Ca rezultat al preocupării mele permanente de a elabora material didactic, între cele 

13 cărŃi de unic autor se află şi câteva metodologii pentru activitatea de seminar sau cea de 

practică studenŃească. Celor 19 lucrări li se mai adaugă 5 cărŃi de unic autor şi 2 cărŃi la 

care sunt coautoare, publicate la edituri şi în tiraje care nu se încadrează în cerinŃele 

ordinului menŃionat. Am publicat 43 de articole şi studii în reviste ştiinŃifice indexate în 

baze de date internaŃionale sau cu prestigiu recunoscut, iar, urmare a participării mele la 

manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale au fost publicate 36 de lucrări.  

. 
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I.2 Realizări  profesionale  

                                                I.2.1  Prestigiu profesional 

a) Vizibilitatea operei 

Am reuşit să identific 123 de citări în cărŃi/volume publicate la edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinŃelor juridice, respectiv 44 de citări în reviste ştiinŃifice cu 

prestigiu recunoscut în domeniul ştiinŃelor juridice sau indexate în baze de date 

internaŃionale recunoscute.  

b) Diplome 

Comisia Juridică, de Disciplină şi ImunităŃi a Parlamentului României a apreciat 

activitatea desfăşurată de mine în scopul promovării, consolidării şi respectării libertăŃii de 

conştiinŃă şi a libertăŃii de exprimare cu o Diplomă de onoare. Activitatea de coordonare a 

cercetării ştiinŃifice studenŃeşti a fost apreciată cu 8 diplome: două acordate de 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, cinci acordate de conducerea FacultăŃii de 

Drept din cadrul UniversităŃii din Craiova şi o diplomă acordată de Universitatea Petru 

Maior din Târgu Mureş. Activitatea de cadru didactic a fost apreciată de promoŃia 2005 

printr-o diplomă.  

c) Membru în centre şi institute de cercetare  

Sunt membră a Centrului de ŞtiinŃe Administrative şi Politici Publice (Facultatea de 

Drept, Universitatea din Craiova), a Centrului de Cercetare privind Dinamica Socio-

Economică în Dezvoltarea Durabilă  (Universitatea Danubius din GalaŃi), a SocietăŃii 

Academice de ŞtiinŃe Administrative, a Institutului de ŞtiinŃe Administrative "Paul 

Negulescu" din Sibiu. În anul 2007 am fost colaboratoare a Institutului de ŞtiinŃe Socio-

Umane "C.S. Nicolăescu Plopşor".  

d) Membru în echipele de coordonare a activităŃii unor reviste ştiinŃifice 

Sunt membru în Comitetul ŞtiinŃific al revistei Journal of Public Administration, 

Finance and Law (JOPAFL), în Colegiul ştiinŃific al revistei «Acta Universitatis 

Danubius», în secretariatul tehnic al revistei Agora International Journal of Juridical 

Sciences, în Comitetul ştiinŃific al Revistei „ReflecŃii Academice” editată de Centrul de 

ExcelenŃă Academică. 

e) Participarea în cadrul proiectelor de cercetare – inovare – dezvoltare: şapte 

proiecte de cercetare, la un proiect având calitatea de director. 

    f) Participarea în comitetele ştiinŃifice ale unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale 

şi  naŃionale: treisprezece manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale. 
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   g) Am avut calitatea de moderator, speaker sau keynotespeaker la cincisprezece 

manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale. 

   h) Am fost colaborator al  Centrului Teritorial Craiova al Institutului NaŃional 

pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea AvocaŃilor în anul 2009.  

   i) Am fost colaborator al Centrului Regional pentru  Formare Continuă a 

FuncŃionarilor Publici din AdministraŃia Publică Locală  din Craiova în perioada 2005-

2006 . 

   j) Am fost organizator la douăsprezece conferinŃe naŃionale şi internaŃionale. 

I.2.2 ApartenenŃa la organizaŃii profesionale 

Sunt membră a Baroului Dolj, având o vechime în profesie de doisprezece ani, 

membru fondator al AsociaŃiei «Jus Alba» şi preşedintele sindicatului Iuris din cadrul 

UniversităŃii din Craiova.  

I.2.3 ApartenenŃa la comisii în interesul educaŃiei 

 Începând din anul 2009 sunt înscrisă în Registrul NaŃional al Evaluatorilor 

constituit de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior, în 

perioada 2009-2017, participând la nouăsprezece misiuni naŃionale şi la misiuni de 

evaluare internaŃională la Cahul şi Komrat. Am fost membru în douăzeci şi trei de comisii 

de examinare şi de evaluare a proiectelor de cercetare ştiinŃifică şi a referatelor elaborate de 

către doctoranzii coordonaŃi de domnul prof. univ. dr. Ioan Alexandru în domeniul Drept. 

Am fost nominalizată ca membru în 7 comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi 

didactice. De  când am devenit lector, am făcut în fiecare an parte din comisiile de licenŃă, 

din comisiile de susŃinere a disertaŃiilor, iar, într-o perioadă şi din comisiile de admitere. 

I.3. Realizări academice 

I.3.1. FuncŃii şi grade didactice 

Sunt cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul UniversităŃii din Craiova din 

anul 2000. Etapele carierei didactice: preparator universitar (2000-2002); asistent 

universitar (2002-2004); lector universitar (2004-2007); conferenŃiar universitar (2007-

până în prezent). În norma didactică am disciplinele: Drept administrativ, ŞtiinŃa 

administraŃiei, Guvernul şi administraŃia ministerială, Proceduri administrative europene. 

Am mai predat: Prefectul şi serviciile publice deconcentrate, Sisteme administrative 

comparate, Drept administrativ comparat, Dreptul media. 

I.3.2  PerformanŃă academică 

Am fost membră a Biroului Catedrei de AdministraŃie Publică (2002-2004), 

membră a Consiliului Profesoral (2004-2012) şi sunt membră în Biroul Departamentului de 
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Drept Public şi ŞtiinŃe Administrative, începând de la data de 16 octombrie 2014. Am făcut 

parte din echipa care a propus înfiinŃarea programelor de master „Guvernare modernă şi 

dezvoltare locală” în anul universitar 2005-2006 şi „ŞtiinŃe Administrative” în anul 

universitar 2008-2009, realizând implementarea propunerii. 

II. Perspective de dezvoltare a carierei 

II.1.Planuri de evoluŃie şi dezvoltare a carierei profesionale 

Doresc să obŃin gradul  didactic de profesor universitar. Doresc să intensific 

activitatea  în calitate de organizator de manifestări ştiinŃifice, să mă implic în continuare în 

activitatea de coordonare a cercetării ştiinŃifice studenŃeşti, încercând să aduc sesiunea de 

comunicări ştiinŃifice studenŃeşti la nivel de sesiune internaŃională.  În calitate de formator 

voi continua să particip la programele de formare profesională. Doresc să ajut la 

dezvoltarea facultăŃii, prin finalizarea dosarului de înfiinŃare a unui nou program de master 

în limba engleză şi finalizarea demersurilor privind editarea Revistei Române de ŞtiinŃe 

Administrative. 

II.2. Planuri de evoluŃie şi dezvoltare a carierei ştiinŃifice 

Îmi propun să particip activ la dezvoltarea domeniului dreptului administrativ, 

încercând să cresc gradul meu de vizibilitate atât la nivel naŃional, cât şi internaŃional, prin 

publicarea de lucrări la edituri internaŃionale cu prestigiu recunoscut şi în revistele cotate 

ISI, să intensific colaborarea cu specialiştii din administraŃia publică şi din comunităŃile 

academice din Ńară şi stăinătate. Îmi propun să redactez mai multe proiecte cu care să 

particip în competiŃiile de granturi. 

II.3. Planuri de evoluŃie şi dezvoltare a carierei academice 

Îmi doresc să rămân în continuare membru în echipa executivă a Departamentului de 

Drept Public şi ŞtiinŃe Administrative, sprijinind activitatea echipei manageriale 

a comunităŃii academice din care fac parte. Îmi propun să îmi îmbunătăŃesc activitatea de 

aplicare a ştiinŃei predării în actul educaŃional, să îmi perfecŃionez arta predării. Îmi propun 

să particip la schimburi de experienŃă cu echipe de specialişti din străinătate şi să fructific 

oportunităŃile de a deveni profesor invitat în străinătate. În ceea ce priveşte relaŃia profesor 

– student, doresc să fiu la fel de receptivă la temele de dezbatere propuse de studenŃi, 

indiferent că acestea se referă la calitatea, interactivitatea şi disponibilitatea manifestate în 

actul educaŃional, fie că vizează activităŃile de practică sau de consultaŃii. 


