I. Rezumat
A. Realizări ştiinţifice, profesionale şi academice
1. Realizări ştiinţifice

a) Teza de doctorat
În iunie 2000, am susținut teza de doctorat intitulată Dreptul de proprietate ca drept
fundamental în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din Craiova, sub coordonarea domnului
prof. univ. dr. Ion Dogaru și în același an mi s-a conferit titlul de doctor în drept.

b) Publicarea de cursuri, monografii, studii, articole.
Până în prezent am publicat 28 de articole și studii în reviste științifice din țară cu
prestigiu recunoscut, unul într-o revistă internațională de prestigiu iar 9 în reviste naționale
indexate în baze de date internaționale recunoscute. De asemenea am făcut parte din colectivul
de autori al unui tratat, am elaborat 3 cărți ca unic autor și 3 în calitate de coautor. Cele mai
multe dintre aceste lucrări au fost publicate de către edituri cunoscute precum C.H.Beck, Wolters
Kluwer, Universul Juridic, Presses Universitaires de Strasbourg, Editura Didactică și
Pedagogică, Editura Științifică.
În fine, am susținut comunicări la 13 manifestări științifice dintre care 5 s-au desfășurat
în străinătate, iar o parte dintre aceste comunicări au fost publicate.

2. Realizări profesionale
a) Membru în cadrul în consiliilor editoriale ale unor reviste ştiinţifice cu prestigiu
recunoscut sau indexate de o bază de date internaţională recunoscută
În perioada 2009-2010, am fost membru în colegiul de redacţie la Revista Română de
Jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, fiind coordonatorul rubricii privind jurisprudența
Curții Europene a Drepturilor Omului. Din ianuarie 2011 sunt colaborator principal la
Revista Pandectele Române, Editura Wolters Kluwer.

b) Participarea în cadrul proiectelor de cercetare – inovare – dezvoltare
Activitatea profesională universitară

a fost completată prin participarea în cadrul

colectivelor de implementare a patru proiecte de cercetare – inovare – dezvoltare.

c) Membru în diferite centre sau institute de cercetare
Din anul 2006 sunt membru fondator al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale din
Craiova, ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Craiova. Acest
centru are drept obiectiv desfăşurarea de activităţi ştiinţifice şi de cercetare și, începând cu 27
februarie 2007, funcționează sub egida Academiei Române.

3. Realizări academice
a) Activitatea didactică academică pe plan intern
În 1997 am obținut licența în Drept la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din
cadrul Universităţii din Craiova, iar în 1999 am obținut licența în Istorie-Limba Engleză la
Facultatea de Litere și Istorie din cadrul aceleiași universități. În anul 2001 am obținut Diploma
Inter-universitară de ciclul III „Drepturi fundamentale”, Universitatea „Paris X Nanterre"
- Universitatea din Nantes. Începând cu luna septembrie 2012 urmez un curs de master în
cadrul Universității Oxford (Marea Britanie), program intitulat Master’s in International
Human Rights Law care durează până în septembrie 2014. În cadrul acestui program beneficiez
de o bursă acordată de Clarendon Fund, instituție ce funcționează în cadrul Universității Oxford
și este finanțată de editura Oxford University Press.
Am fost preparator universitar (1997-2000), asistent universitar (2000-2002), lector
universitar (2002-2008) iar din anul 2008 sunt conferențiar universitar în cadrul Facultății de
Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova. În prezent predau un curs de Libertăți
fundamentale (anul IV de studii), un curs de Drept Penal General (anul II de studii), precum și
un curs intitulat Drepturile procedurale în cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului
(curs de master).
b) Activitatea didactică academică pe plan extern

În mai 2004 am fost cadru didactic invitat în cadrul unui stagiu de mobilitate Erasmus la
Universitatea „Robert Schuman”, Strasbourg, Franţa iar în septembrie 2004 am fost cadru
didactic invitat la Scoală de vară a Universităţii din Dijon, Franța. De asemenea, în perioada 1
august – 30 septembrie 2012 am fost cadru didactic invitat la Queen Mary School of Law,
University of London, Marea Britanie.
c) Cercetarea doctorală şi post-doctorală
În octombrie 1997, 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 „Dreptul de
proprietate ca drept fundamental”.
Cercetarea ştiinţifică doctorală a fost desfăşurată pe parcursul a trei ani atât în ţară, la
nivelul facultăţii, cât şi în străinătate, prin efectuarea unui stagiu de cercetare de o lună, în
februarie 1999, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cât și a unui stagiul de trei luni, în
periada aprilie-iunie 2000, la Consiliul Europei, Direcția Drepturilor Omului. În anul 2000 am
obținut titlul de doctor în drept.
În luna aprilie a anului 2010 am câştigat un grant individual de cercetare postdoctorală
desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, în domeniul „Protecţia drepturilor fundamentale – între
libertatea presei si necesitatea bunei funcţionări a justiţiei”, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative, Universitatea din Craiova, în cadrul proiectului strategic „Parteneriatul
universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, Contract
POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect derulat de către Universitatea din Craiova în perioada 20102013 şi finanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa Prioritară 1: „Educaţie şi formare profesională
iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,
Domeniul Major de Intervenţie 1.5 - Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.
Cercetarea ştiinţifică postdoctorală s-a realizat atât în ţară, cât şi prin intermediul
mobilităţilor externe, în lunile august și septembrie 2012 în cadrul Queen Mary School of Law,
University of London, Marea Britanie, sub coordonarea dr. Merris Amos, unul dintre cei mai
reputați specialisti în ceea ce privește influența Convenției Europene a Drepturilor Omului
asupra dreptului englez.

B. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei
1. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale
În procesul de dezvoltare a carierei profesionale universitare îmi propun în principiu
atingerea următoarelor obiective specifice: 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 precum și dobândirea
gradului didactic de profesor universitar.
2. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice şi academice
Dezvoltarea carierei ştiinţifice şi academice va urmări următoarele obiective principale:
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.
3. 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 intemționez să realizez
aplicaţii practice sunt Drepturile Omului și Dreptul Penal General. Ca și mijloace de acțiune voi
încerca să particip la proiecte de cercetare relevante în cadrul celor două direcții 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. Consider că este foarte importantă conectarea la tendințele internaționale și mai ales
europene în ceea ce privește cercetărea juridică atât în domeniul drepturilor omului, cât și în
domeniul dreptului penal.
De asemenea, îm propun să încurajez și să coordonez activitatea de cercetare a
studenților, în special a masteranzilor și doctoranzilor pentru a-i ajuta să dobândească
deprinderile necesare pentru o viitoare cercetare independentă.

A. Scientific, professional and academic achievements

1. Scientific achievements

a) Doctoral thesis
In June 2000, I publicly presented my doctoral thesis entitled”Dreptul de proprietate ca
drept fundamental” (“The right of property as a fundamental right”) at the Faculty of Law,
University of Craiova, a thesis supervised by Professor Ion Dogaru. In the same year I was
awarded the title of ”Doctor” in the field of ”Law”.

b) Published courses, monographs, studies and articles
I have written 28 articles and studies published in high-standing national journals, one
article published in an international recognized review and 9 articles published in journals
indexed in recognized databases. In addition, I wrote three books and I also participated as coauthor in the production of one treaty and three other books. These works have been published
by high-standing national publishing houses such as C.H. Beck, Wolters Kluwer, Universul
Juridic, Presses Universitaires de Strasbourg, Editura Didactică și Pedagogică, Editura Științifică.
Finally, I made oral presentations at 13 national and international conferences, some of
the works presented during these scientific events being published.

2. Professional achievements

a)

Membership of editorial boards of high-standing recognized scientific
journals or journals indexed in a recognized international database

I was a main contributor to the Romanian Journal of Jurisprudence ("Revista Română de
Jurisprudentă") of the publishing house Universul Juridic, Bucharest, coordinator of the section
dedicated to the case-law of the European Court of Human Rights (2009 – 2010). Starting from
January 2011, I am a main contributor to the journal Romanian Pandects ("Pandectele Române")
of the publishing house Wolters Kluwer, Bucharest.

b)

Participation in research-innovation-development projects

The academic professional activity has been completed through the participation in 4
research-innovation-development projects.

c)

Membership of research centres or institutes

In 2006 I became a founding member of the Centre for Fundamental Juridical
Research in Craiova, within the Faculty of Law and Administrative Sciences, Craiova, a centre
aiming to carry out scientific and research activities, under the aegis of the Romanian Academy
since 27 February 2007.

3. Academic achievements

a) Academic teaching activity at national level
I have a University Degree in Law (1997) from the Faculty of Law and Administrative
Sciences, University of Craiova and a University Degree in Letters and History (1999), with
specialization in History and English Language and Literature from Faculty of Letters and
History, University of Craiova. In 2001, I received a Inter-University Diploma of 3rd cycle
« Droits Fondamentaux », University Paris X Nanterre – University of Nantes/France. I am
currently postgraduate student in the Master program in International Human Rights Law of the
University of Oxford (2012-2014), receiving for this program of study a Clarendon Fund
Scholarship.

Starting with October 1997, I have completed several teaching stages as follows: 19972000 junior assistant, 2000-2002 assistant lecturer, 2002-2008 senior lecturer, and since 2008 to
present – Associate Professor (Reader) at the Faculty of Law and Administrative Sciences,
University of Craiova. I teach a course on Fundamental Freedoms in the fourth year of study
(graduate level), a course on Criminal Law in the second year of study (graduate level) and a
course on Procedural Rights within the framework of the European Convention of Human Rights
(postgraduate level).

b) Academic teaching activity at international level
I was visiting scholar at the Robert Schuman University in Strasbourg (May 2004), in the
framework of the Socrates Program and to the summer school of the Bourgogne University in
Dijon (September 2004). I was also visiting scholar at Queen Mary, School of Law, University
of London (August-September 2012).

c)Doctoral and post-doctoral research activity
Doctoral research was carried out for 3 years (1997-2000) both in the country and abroad,
by completing a research internship at the European Court of Human Rights (February 1999) and
a stage to the Council of Europe, Human Rights Direction (April-June 2000).
In April 2010 I obtained an individual post-doctoral research grant carried out for a
period of 36 months, in the field of protection of Human Rights, at the Faculty of Law and
Administrative Sciences, University of Craiova, financed by the European Social Fund, POS
DRU 2007-2013.
Post-doctoral scientific research was carried out both in the country, in some of the most
important public faculties, and through cross-border mobilities, in August and September 2012,
at Queen Mary, School of Law, University of London under the supervision of dr.Merris Amos.

B. Career development projects

1. Professional career development projects
In my academic professional career, I intend to reach the following specific objectives: to
improve or to learn new teaching skills, to improve the use of foreighn languages in teaching
process and also to become a professor.

2. Scientific and academic career development projects

My scientific and academic career has the following objectives: to develop scientific
research both at individual level and in cooperation with other scholars, to participate in
conferences and to write scientific articles for legal journals and different other relevant works.

3. Directions of research/teaching/practical applications and probable ways of
implementing them
The main research and teaching directions are Criminal Law and Human Rights Law by
publishing articles and studies, fonctining in the national and international research networks in
these fields, working as visiting scholar in foreign universities and conducting research for
postgraduate students.

