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REZUMAT
PARTEA I
REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE, PROFESIONALE ŞI ACADEMICE
1. Realizări ştiinţifice
Cadrul general al cercetării ştiinţifice
1.1. Teza de doctorat
În anul 2000 am susţinut public teza de doctorat cu titlul ,,Sistemul instituţional al
Uniunii Europene’’ sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Dumitra Popescu, cercetător
ştiinţific în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române..
În urma susţinerii publice a Tezei de doctorat mi s-a conferit titlu de ,,Doctor’’ în
domeniul ,,Drept’’ cu distincţia ,,Magna Cum Laude’’.
În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4.209 din 20.07. 2000 mi-a
fost eliberată Diploma de Doctor, Seria A, Nr. 0004766 din 26.07.2000.
1.2. Publicarea de cărţi şi articole
După obţinerea titlului de doctor în drept, am prezentat/ publicat în ţară şi în
străinătate lucrări ştiinţifice în limbile română, franceză şi engleză.
După susţinerea tezei de doctorat (în perioada 2000-2013) am publicat 26 de lucrări,
dintre care 13 în calitate de unic autor şi 13 în calitate de coautor sau în coordonarea unor
autori.
Lucrările publicate au reprezentat contribuţii ştiinţifice însemnate în domeniile:
Drept internaţional privat, Drept comunitar european, Protecţia juridică a drepturilor
omului.
Cărţile au fost publicate la edituri recunoscute în ţară (ca de exemplu: Editura
Universul Juridic, Editura Lumina Lex, Editura Universitară, Editura Pro Universitaria, etc).
De asemenea, în acelaşi interval am publicat peste 80 de articole la reviste cu profil
juridic, - Revista de drept comercial - 40 articole - editura Lumina Lex; (din anul 2006 am
fost desemnată colaborator principal al acestei reviste;- Revista „Caiete de drept
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internaţional” (cotată CNCSIS în categoria B plus) - 10 articole; Din anul 2008 fac parte
din colegiul de redacţie al acestei reviste.- Revista de drept comunitar - 4 articole;Revista de dreptul muncii - editura Tritonic - 4 articole;- revista „Pro Patria Lex” editura Universul Juridic - 10 articole (din anul 2005 fac parte din colegiul de redacţie al
acestei reviste, iar din anul 2011 sunt redactor şef al acestei reviste); Revista de investigare
a criminalităţii; Analele Universităţii Constantin Brâncuşi – Secţia Juridică; Acta
Universitatis Danubius, etc.
Contribuţia ştiinţifică s-a concretizat şi în publicarea de studii în diferite culegeri de
studii juridice, precum şi în cursuri dedicate masternazilor – 8 culegeri de studii juridice.
Având în vedere contextul transformărilor instituţionale naţionale şi europene,
precum şi necesitatea ca sistemul de drept românesc să satisfacă exigenţele europene,
cercetările mele au fost centrate pe adaptări legislative în domeniile mele de atestat. Cărţile,
studiile şi articolele pe care le-am publicat sau prezentat la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice,
au contribuit la afirmarea dimensiunii europene a legislaţiei româneşti şi la familiarizarea
studenţilor şi publicului interesat cu reglementările şi principiile fundamentale ale dreptului
Uniunii Europene.
1.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică
În calitate de coordonator sau membru în cadrul proiectelor de cercetare, am
încercat să aplic în practică cunoştinţele teoretice, cu scopul implementării reglementărilor
Uniunii Europene în domenii specifice ale dreptului naţional.
Rezultatele profesional-universitare ale propriilor cercetări juridice s-au concretizat
şi în iniţierea şi coordonarea unui program de master în domeniul relaţiilor europene şi
internaţionale „Relaţii internaţionale şi programe europene”, derulat în cadrul
Departamentului de masterate-doctorate al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
1.4. Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
- În perioada 2000-2013 am susţinut numeroase comunicări ştiinţifice în cadrul unor
conferinţe ştiinţifice naţionale desfăşurate în cadrul Academiei de Poliţie, Universităţii
Bucureşti, Institutului Naţional de Informaţii, Institutului Român pentru Drepturile Omului,
Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Universităţii „Constantin
Brâncuşi”, Universităţii Hyperion, etc.
- Am participat la conferinţe internaţionale în străinătate, ca de exemplu (ex.
Conferinţa Consiliului Europei de la Budapesta – 2000; Conferinţa DNY PRAVDA- 2009
DAYS OF LAW” Masarykova univerzita, 2009; -„1st International Conference on
Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development”, , SelcuK
University- Faculty of Economics and Administrative Sciences, Opole University - Faculty
of Economics, Acsechir - Faculty of Economics and Administrative Sciences, KONYA
TURKEY, 11-13 oct. 2012, Conferinţa Uniunii Juriştilor Democraţi - ECOSOC privind
lupta împortriva terorismului – Paris 2010).
- De asemenea, am participat la conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară în
parteneriat cu universităţi din străinătate, ca de exemplu: Univ. Constantin Brâncuşi – Tg.
Jiu, Universitatea Danubius, Academia Forţelor Terestre Sibiu, Academia de Poliţie, etc

2. Realizări profesionale
2.1. Prestigiul profesional
Lucrările publicate au beneficiat de recunoaştere profesională din partea juriştilor
şi specialiştilor în domeniul dreptului comunitar şi a dreptului internaţional privat.
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* In acest sens, menţionez faptul că lucrările publicate de subsemnata au fost citate
sau indicate ca material bibliografic în lucrările publicate de autori recunoscuţi în
domeniu pe plan naţional şi internaţional, ca de exemplu: - prof. univ.dr. Ion Anghel;prof. univ.dr. Dumitru Mazilu;- prof. univ.dr. Victor Duculescu;- prof. univ.dr. Augustin
Fuerea;- prof. univ.dr. Marian Mihăilă;- conf. univ.dr. Gheorghe Iancu;- conf.univ.dr. Paul
Duţă, etc.
De asemenea, lucrările publicate de subsemnata au constituit un apreciat material
bibliografic pentru întocmirea unor teze de doctorat, precum şi a lucrărilor de disertaţie
elaborate de masteranzi şi a lucrărilor de diplomă de către studenţi.
Referiri la lucrări ale subsemnatei pot fi găsite şi pe site-uri din ţară şi pe site-uri din
străinătate.
2.2. Membru al unor organizaţii/colegii profesionale
Sunt membru în mai multe organizaţii profesionale sau colegii redacţionale, după
cum urmează:
- Membru al Association des experts européens agréés (AEXEA), Paris, Franţa,
membru fondator al Societăţii Române de Drept European, Expert ARACIS –
Domeniul Drept – din 2008;
- Membru fondator al Societăţii Române de drept european; (membru în Colegiul
Director) – 2010;
- Membru în colegiul de redacţie al Revistei Caiete de drept internaţional , Reşiţa,
din 2007;
- Membru în colegiul de redacţie al Revistei de drept procedural – Univ. Petru
Maior – Tg.Mureş, din 2009;
- Membru în colegiul ştiinţific al Revistei „Acta Universitatis Danubius”, Galaţi,
2010- 2012;
- Membru în colegiul ştiinţific al „Revistei de investigare a criminalităţii” (Editura
Universul Juridic) - din 2012;
- Redactor şef – Revista de studii şi cercetări juridice „Pro Patria Lex” (Editura
Universul Juridic) - din 2012;
- Membru în colegiul ştiinţific al Revistei române de geopolitică şi relaţii
internaţionale – Editura Pro Universitaria, din 2012;
- Membru în colegiul ştiinţific al Revistei ”Journal of european studies and
international relations” – Editura Pro Universitaria, din 2012;
- Colaborator principal al Revistei de drept comercial, 2006-2013;
- Membru al Baroului Bucuresti – din 1992;
- Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – din 2000.
- Membru al Uniunii Juriştilor din România;
2.3. Membru în comisii în interesul învăţământului
a) Membru ARACIS – din 2009: În această calitate am participat la evaluări ale
cursurilor de licenţă/masterat în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” – Târgu Jiu şi
Universităţii de Nord Baia Mare.
b) Am participat în comisii de obţinere a gradelor didactice de conferenţiar/profesor
universitar în cadrul Academiei de Poliţie, Universităţii „Spiru Haret”, Universităţii
Hyperion, Universităţii din Târgovişte.
c) De asemenea am participat în calitate de referent oficial în peste 30 comisii de
obţinere a titlului ştiinţific de doctor în drept în cadrul Academiei de Poliţie.
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2.4. Medalii, titluri, diplome de onoare
2008 – Premiul special al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea
„Dreptul Uniunii Europene Tratat”, editura Lumina lex, 2008;
2010 – Premiul „Victor Duculescu” acordat de Uniunea Juriştilor pentru
lucrarea „Dreptul Uniunii Europene privind politicile economice”, Editura Universul
Juridic, 2010;
2012 - Premiul „Tudor Popescu/2010” acordat de Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România pentru lucrarea „Dreptul Uniunii Europene privind politicile
economice”, Editura Universul Juridic, 2010;

3. Realizări academice
3.1. Activitate didactică
3.1.1. Posturi didactice ocupate
Am o vechime totală de 30 de ani în activitatea didactică, după cum urmează:
- 1978-1992 – cadru didactic în învăţământul preuniversitar;
- cadru didactic universitar – în perioada 1992-2008 - ocupând posturile de
preparator, asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar la disciplinele „drept
internaţional privat” şi „drept comunitar european”.
3.1.2. Activităţi desfăşurate şi metodologie utilizată
În calitate de cadru didactic universitar am desfăşurat următoarele activităţi, conform
menţiunilor din fişa postului:
- prelegeri susţinute la cursurile de zi la cele două discipline de atestat;
- seminarii, în cadrul cărora am pus accentul pe latura practică, pentru o mai bună
înţelegere de către studenţi a informaţiilor transmise în cadrul prelegerilor;
- prelegeri în cadrul cursurilor de masterat „Administraţie publică contemporană”,
„Drept internaţional şi legislaţie europeană”, „Managementul activităţilor de ordine publică
şi siguranţă naţională” la disciplina „drept comunitar”;
- activităţi instructiv-educative desfăşurate în calitate de îndrumător de grupă, ca de
exemplu: activităţi practice la instanţe, excursii tematice, etc.
- analizarea tezelor de doctorat, în calitate de şef de catedră şi referent oficial.
În cadrul activităţilor didactice am utilizat metode pedagogice moderne, în scopul de
a-i stimula pe studenţi să participe activ la activităţile respective. În acest sens, menţionez
utilizarea următoarelor metode:
- metoda conversaţiei euristice;
- metoda jocului de rol (în vederea soluţionării unor speţe de drept internaţional
privat);
- metoda studiului de caz (prin care studenţii trebuiau să surprindă elementele
esenţiale ale unor fenomene juridice);
- metoda competiţiei ştiinţifice (prin lansarea unei tematici în cadrul căreia studenţii
să cerceteze anumite aspecte).
- am iniţiat activităţi de cunoaştere psiho-pedagogică a studenţilor, în vederea
adaptării pregătirii profesionale la caracteristicile psiho-sociale ale acestora;
3.1.3. Documentarea în domeniu
Am fost preocupată permanent de cunoaşterea modificărilor legislative în domeniu,
pentru informarea corectă a studenţilor privind reglementările aplicabile celor două domenii
ale dreptului;
- am studiat publicaţiile de actualitate ale autorilor din literatura de specialitate
naţională şi internaţională în domeniul dreptului comunitar şi dreptului internaţional privat;
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- am desfăşurat o intensă activitate publicistică în domeniul dreptului comunitar şi a
dreptului internaţional privat. Prin intermediul lucrărilor publicate, am pus la dispoziţia
studenţilor un bogat material bibliografic, care le-a venit în sprijin în vederea întocmirii
lucrărilor de diplomă;
3.1.4. Coordonator curs master „Relaţii internaţionale şi programe europene”
Rezultatele profesional-universitare ale propriilor cercetări juridice s-au concretizat
şi în iniţierea unui program de master în domeniul relaţiilor internaţionale – în acest sens
coordonând cursul de masterat „Relaţii internaţionale şi programe europene”.
3.2. Funcţii şi titluri universitare
Din anul 1992 până în prezent am desfăşurat activităţi didactice în cadrul Facultăţii
de Poliţie – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în calitate de cadru didactic titular,
după cum urmează: - 1992 – 1995- preparator universitar ; - 1995- 1998 - asistent
universitar ; - 1998- 2004 - lector universitar ;- 2004-2008 - conferenţiar universitar ;din 2008 - profesor universitar.
În paralel cu activitatea didactică desfăşor şi o intensă activitate administrativă în
cadrul Facultăţii de Poliţie, deţinând în ultimii 7 ani funcţia de Director al Departamentului
Drept Public. În calitate de director de departament am desfăşurat programe de
perfecţionare profesională şi de cercetare ştiinţifică împreună cu cadrele didactice din
componenţa departamentului.

PARTEA a II-a
PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI
PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE
1. Dezvoltarea carierei ştiinţifice
Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă esenţială pentru dezvoltarea carierei
didactice. Cariera ştiinţifică implică o preocupare constantă pentru cercetare.
Domeniile de cercetare în care m-am implicat până acum, precum cele ale: dreptului
internaţional privat, dreptului Uniunii Europene şi protecţiei juridice a drepturilor omului
vor constitui şi de acum încolo o prioritate.
Diversificarea formelor de prezentare a dreptului în ansamblu, adaptarea sistemului
de drept la evoluţiile din plan social, politic şi istoric, presupune necesitatea unei abordări
interdisciplinare a dreptului.
Fenomenul juridic este un fenomen complex, aflat într-o dinamică continuă, ceea ce
implică cercetarea permanentă a formelor de prezentare ale acestuia, a soluţiilor ce se impun
a fi adoptate pe plan naţional şi internaţional.
1.1. Continuarea activităţii publicistice – Domenii de interes
Îmi propun să public în mod constant, atât în reviste naţionale, cât şi în reviste
internaţionale, în publicaţii internaţionale şi în limbi de circulaţie internaţională, pentru a
face cunoscute ideile şcolii şi gândirii juridice româneşti.
Adaptarea dreptului naţional la exigenţele juridice europene oferă o multitudine de
teme de cercetare cu privire la care, autorii nu exprimă puncte de vedere unitare.
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1.1.1. Drept internaţional privat
Globalizarea generează modificări complexe în câmpul de aplicare a dreptului,
deformând capacitatea sistemelor naţionale de drept de a realiza un ansamblu normativ
adecvat cerinţelor specifice, naţionale.
La nivel internaţional se constată o tendinţă de elaborare a unor reglementări
comune pe calea convenţiilor, în cadrul unor organizaţii internaţionale, care să faciliteze
soluţionarea conflictelor de legi în materia dreptului internaţional privat.
Apreciez că reglementările comune adoptate pe calea convenţiilor internaţionale, au
efect pozitiv în măsura în care fiecare stat implicat se poate pronunţa cu privire la aplicarea
pe teritoriul său a unor norme juridice cu caracter internaţional.
Această tendinţă constă în utilizarea normelor materiale uniforme în reglementarea
raporturilor juridice cu element străin. În prezent constatăm existenţa unor preocupări tot
mai susţinute din partea organizaţiilor internaţionale de a oferi o reglementare comună,
aplicabilă mai multor state, în domenii specifice ale dreptului internaţional privat. O astfel
de preocupare are efecte practice pozitive atâta timp cât sunt respectate principiile dreptului
internaţional public, în primul rând principiul suveranităţii naţionale a statelor.
Dreptul internaţional privat se află în plin proces de restructurare în contextul intrării
în vigoare a Codului civil şi codului de procedură civilă care abrogă Legea nr. 105/1992
privind reglementarea raporturilor juridice de drept internaţional privat.
1.1.2. Raportul dintre ordinea juridică naţională şi ordinea juridică a Uniunii
Europene
Dreptul Uniunii Europene reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din
dreptul internaţional public. Dreptul Uniunii Europene se prezintă ca o ordine juridică
distinctă atât faţă de ordinea juridică de drept intern a statelor membre, cât şi faţă de ordinea
juridică de drept internaţional.
Dreptul Uniunii Europene, ca sistem autonom de drept, pentru a fi aplicabil, trebuie
să se integreze în sistemul de drept intern al statelor membre. Această integrare presupune
ca el să facă parte din dreptul naţional al fiecărui stat comunitar, deci să se aplice în mod
direct.
Aplicabilitatea directă a dreptului Uniunii Europene se impune ca un principiu de
bază, din care decurge un al doilea principiu, legat de ierarhia celor două sisteme, care
constă în prioritatea (supremaţia) dreptului Uniunii Europene faţă de dreptul intern.
Având în vedere faptul că dreptul internaţional privat reprezintă un ansamblu de
norme juridice cu caracter preponderent naţional, analiza raportului dintre dreptul Uniunii
Europene şi dreptul internaţional privat rezultă din analiza raportului dintre dreptul
comunitar european şi dreptul naţional al statelor membre în ansamblu.
Dreptul intern al tuturor statelor membre trebuie să fie în deplină concordanţă cu
dreptul Uniunii Europene, indiferent de ierarhia internă a normelor respective.
Statul nu poate invoca nici chiar dispoziţiile sale constituţionale pentru a nu se aplica
o normă comunitară1.
În practica jurisdicţională pot apărea situaţii contradictorii, în care judecătorii
naţionali să fie tentaţi să aplice dispoziţii interne – iar judecătorii Curţii de Justiţie să nu
dispună de texte legale pentru anularea acestor hotărâri contrare dreptului Uniunii Europene.
Poate fi utilizată, în acest sens, acţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către statele
1

CJCE - Hot. din 15.07.1964, Cauza COSTA/E.N.E.L, C 6/64, 1141.
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membre. S-a statuat astfel, că fapta unui stat de a nu înlătura din legislaţia sa o dispoziţie
contrată dreptului comunitar constituie o neîndeplinire a obligaţiilor comunitare. Acţiunea
pentru neîndeplinirea obligaţiilor nu duce însă la invalidarea normelor juridice interne
neconforme, ci doar la obligarea statului de a lua măsurile care sunt necesare pentru
încetarea situaţiei respective2.
Principiul aplicabilităţii directe a dreptului Uniunii Europene are implicaţii atât
asupra statelor membre, cât şi asupra persoanelor particulare şi a judecătorilor naţionali.
- Statele membre sunt puse în situaţia de a nu putea schimba dispoziţiile care le sunt
adresate, acestea având un caracter obligatoriu pentru respectivele state (evident ţinând
seama de categoria normelor juridice respective, aşa cum au fost ele analizate mai sus).
- Persoanele particulare au posibilitatea să invoce oricând în ordinea juridică internă
dreptul Uniunii Europene, în condiţiile statuate de reglementările respective.
- Judecătorii naţionali sunt obligaţi să aplice dreptul Uniunii, însă atunci când
judecătorii sunt în faţa unei situaţii care necesită stabilirea competenţei pe plan intern, vor
aplica dreptul fiecărui stat. În cazul în care judecătorul naţional solicită un recurs
prejudicial, Curtea poate indica acestuia elementele de drept pe baza căruia să rezolve cazul.
În continuare voi fi preocupată de aprofundarea cercetării ştiinţifice cu privire la
aplicarea dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică naţională, precum şi de susţinerea
de prelegeri privind dreptul material al Uniunii Europene.
1.1.3. Protecţia juridică a drepturilor omului
Problematica drepturilor omului a dobândit o largă recunoaştere şi afirmare în
ultimele decenii, ca urmare a conţinutului său moral şi a valorilor fundamentale pe care se
întemeiază.
Respectul drepturilor omului a devenit în prezent un adevărat „barometru” de
măsurare a legitimităţii democratice a unor guverne, a programelor unor partide politice, a
preocupărilor unor organizaţii care sunt prezente în viaţa socială.
Numeroase documente internaţionale au consacrat în decursul timpului respectul
drepturilor omului, fundamentându-le ca principii cu generalitate absolută.
Cadrul juridic naţional şi internaţional cuprinde reglementări care permit
manifestarea plenară a drepturilor fundamentale ale omului. De asemenea, atât la nivel
naţional, cât şi la nivel internaţional, s-au constituit sisteme de garanţii instituţionale care
asigură o aplicare adecvată a reglementărilor adoptate în domeniu.
Invocarea respectării drepturilor fundamentale ale omului reprezintă ultima „redută”,
pentru care fiecare om trebuie să depună eforturi de recunoaştere, însă, pentru aceasta este
nevoie de informare privind cadrul juridic şi instituţional de protecţie.
Dincolo de cunoaşterea şi apărarea drepturilor omului, intervine şi necesitatea
promovării informaţiilor privind protecţia juridică a drepturilor fundamentale ale omului.
Această sarcină revine juriştilor, cadrelor didactice, specialiştilor din domeniu şi
cercetătorilor care şi-au propus să analizeze problema drepturilor fundamentale ale omului
atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic.
În ceea ce priveşte realizarea efectivă a drepturilor fundamentale ale omului, se
impune coordonarea eforturilor factorului politic cu factorul juridic. Factorului politic îi
revine sarcina de a adopta reglementările cele mai adecvate privind garantarea drepturilor
fundamentale ale omului, pornind de la analiza realităţilor politice specifice fiecărei perioade
istorice, în timp ce factorului juridic ţi revine sarcina de a corela şi interpreta reglementările

2

CJCE – Hot din 14.12.1982, Cauza Waterkeyn, 314 la 316/81 şi 83/82, 4337.
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interne cu cele internaţionale în vederea realizării unei protecţii efective, cu caracter
universal, a drepturilor fundamentale ale omului.
La nivel naţional, - respectarea drepturilor omului a devenit un element central al
întregii politici naţionale având în vedere calitatea României de stat membru al structurilor
internaţionale şi europene care promovează drepturile fundamentale.
Pornind de la acest aspect, preocupările la nivel naţional au avut în vedere adoptarea
unei legislaţii corespunzătoare, crearea unui sistem instituţional adecvat, precum şi a unor
mecanisme procedurale de protecţie a drepturilor omului.
Astfel, întregul ansamblu legislativ, începând cu Constituţia, are la bază protecţia
drepturilor fundamentale ale omului, ca valori supreme ce trebuie protejate.
Într-o societate democratică, organele cu atribuţii în aplicarea legii îndeplinesc trei
funcţii principale:
- protejarea drepturilor omului, aşa cum sunt ele enunţate în Constituţie şi în alte
acte normative;
- intervenţia în vederea apărării drepturilor omului;
- apărarea ordinii publice şi siguranţei naţionale.
Organele de poliţie, ca parte a sistemului instituţional naţional - au un rol deosebit
de important în procesul de aplicare şi respectare a drepturilor fundamentale ale omului.
Obiectivul fundamental al poliţiei este punerea în aplicare a legii, standarul principal
al oricărei legi fiind respectul faţă de drepturile fundamentale ale omului.
Poliţiei îi revine responsabilitatea de a promova cunoaşterea şi aplicarea
instrumentelor juridice internaţionale şi a prevederilor legislative naţionale referitoare la
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
Respectarea drepturilor omului de către organele de poliţie conduce la îmbunătăţirea
şi eficientizarea acţiunilor privind rezolvarea şi prevenirea criminalităţii şi menţinerea
ordinii publice. În acest sens, respectul pentru drepturile omului de către poliţie este, practic,
o cerinţă în aplicarea legii.
1.2. Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
În viitor îmi propun să diversific formele de colaborare cu instituţii din
învăţământul universitar naţional şi internaţional, după cum urmează:
- participarea la conferinţe, proiecte educaţionale diverse;
- participarea ca membru în diferite comisii în interesul dezvoltării învăţământului
universitar juridic;
- participarea la târguri şi expoziţii academice;
- organizarea de lansări de carte şi a altor manifestări ştiinţifice.

2. Dezvoltarea carierei profesionale
2.1. Membru al unor organizaţii/colegii profesionale
Adoptarea normelor juridice a fost subordonată de-a lungul timpului unor interese
naţionale de ordin economic, politic, social şi istoric ale statului respectiv. Noile realităţi
impun cercetarea dinamicii adoptării normelor juridice, precum şi cercetarea modului în
care aceste norme juridice corespund intereselor generale ale societăţii.
În acest sens, îmi propun să colaborez mai intens cu alţi colegi din alte universităţi,
să particip la cât mai multe activităţi juridice organizate atât pe plan naţional, cât şi pe plan
internaţional, în scopul confruntării de opinii privind dinamica dreptului şi modul în care
dreptul naţional răspunde exigenţelor juridice naţionale.
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3. Dezvoltarea carierei academice
3.1. Activitatea didactică universitară
În continuare îmi propun să continui perfecţionarea profesională în domeniul
dreptului şi, în special, în domeniul dreptului public.
În cadrul activităţilor didactice îmi propun să utilizez metode pedagogice moderne,
în scopul de a-i stimula pe studenţi, masteranzi şi doctoranzi să participe activ la activităţile
respective.
Voi fi preocupată permanent de cunoaşterea modificărilor legislative în domeniu,
pentru informarea corectă a cursanţilor privind reglementările aplicabile celor două domenii
ale dreptului; De asemenea voi continua să studiez publicaţiile de actualitate ale autorilor
din literatura de specialitate naţională şi internaţională în domeniul dreptului comunitar şi
dreptului internaţional privat.
În relaţiile cu studenţii/masteranzii voi urmări:
- sincronizarea ofertei educaţionale cu planurile de învăţământ ale instituţiilor
specializate în formarea viitorilor poliţişti/jurişti;
- Activarea căilor de comunicare cu studenţii în vederea atragerii mai eficiente a
acestora la diverse activităţi profesionale extracurriculare, culturale, civice etc;
- Utilizarea eficientă a platformei electronice de comunicare pentru a transmite
informaţii profesionale, extracurriculare, culturale, civice etc. de interes general, în
concordanţă cu principiul transparenţei şi al accesului la informaţii;
- Sprijinirea promovării revistelor studenţeşti;
3.2. Coordonarea cercetării ştiinţifice iniţiate de masteranzi/studenţi doctoranzi
Apreciez că experienţa profesională şi ansamblul acumulărilor ştiinţifice îmi permit
să coordonez activitatea de cercetare a masteranzilor/doctoranzilor în domeniile de formare
a subsemnatei.
Calitatea de conducător de doctorat îmi creează posibilitatea de împărtăşi experienţa
didactică dobândită în cei 35 de ani de carieră didactică.
Cariera didactică a subsemnatei s-a realizat într-un proces ascendent, structurat pe
trei nivele de pregătire:
- Iniţial, în perioada 1978-1992 am desfăşurat activităţi didactice în învăţământul
preuniversitar, ca învăţătoare, obţinând toate gradele didactice în învăţământ cu medii de
8,50, 9 şi 10.
- Din 1992 am început cariera universitară, ocupând pe rând, gradele didactice de
preparator, asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar;
- Din 2007, în calitate – mai întâi de conferenţiar şi ulterior de profesor
universitar, am desfăşurat activităţi didactice în cadrul programelor de masterat, sau de
referent în cadrul comisiilor de doctorat, acumulând experienţa didactică necesară
îndrumării activităţilor postuniversitare. Consider că maturitatea profesională şi nivelul
pregătirii profesionale îmi permit să contribui la dezvoltarea pregătirii postuniversitare –
prin studii de doctorat – a specialiştilor în domeniul juridic.

Prof.univ.dr NICOLETA DIACONU
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