PARTEA I
REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE, PROFESIONALE ŞI ACADEMICE
1. Realizări ştiinţifice
1.1. Teza de doctorat
În anul 2002 mi-am susţinut public teza de doctorat ,,Dimensiunea istorică a
dreptului”, la Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu “ al Academiei
Române, sub coordonarea profesorului universitar doctor Sofia Popescu, şi, în acelaşi an, mi
s-a conferit titlul de doctor în drept.
În baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3896 din 24 aprilie 2003 mi-a
fost eliberată Diploma de Doctor, Seria A nr.0000305 din 19 august 2003.

1.2. Publicarea de cărţi şi articole
După obţinerea titlului de doctor în drept, am prezentat sau publicat în ţară sau în
străinătate lucrări ştiinţifice în limbile: română, franceză, engleză şi spaniolă. În ultimii 10 ani
am publicat 23 de monografii, cursuri universitare şi tratate, 15 în calitate de unic autor, 3 în
colaborare cu autori din ţară şi 5 în colaborare cu autori din străinătate. Cărţile au fost
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publicate la edituri recunoscute în ţară (editura Rosetti, editura Wolters Kluwer, CHBeck,
editura Bibliotheca) sau în străinătate (Harmattan, Paris; Lambert Academic Publishing,
Germania).
Aceste cărţi sunt în domeniile: istoria dreptului, dreptul muncii, dreptul securităţii
sociale, drept social şi politici sociale europene. Lucrările publicate în franceză sau spaniolă
se regăsesc şi în biblioteci universitare din alte state, cum ar fi biblioteca facultăţii de drept a
Universităţii Castilla la Mancha, biblioteca Universităţii de Educaţie la Distanţă, Madrid,
ambele din Spania, şi cea a Universităţii Littoral, Côte d’Opale, Franţa.
Am publicat 28 de articole în reviste indexate în baze de date internaţionale şi 35 în
reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice. Articolele publicate
în limba franceză, spaniolă sau engleză figurează şi în bazele de date accesibile pe Internet.

1.3. Activitate de cercetare la nivel naţional
În calitate de cadru didactic desfăşor activitate de cercetare în cadrul Centre d’Etudes
du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux – (CEDIMES) România, din anul 2006, ca cercetător asociat, calitate în care am participat la diverse
manifestări organizate în diferite ţări.
În cadrul Universităţii Valahia am desfăşurat activitate de cercetare în cadrul Centrului
de Studii şi Cercetări în Management şi Ştiinţe Administrative, iar din anul 2013 desfăşor
activităţi ca cercetător în cadrul Centrului de Cercetării în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii
de Drept şi Ştiinţe Administrative, unde deţin funcţia de director al centrului.
De asemenea, am desfăşurat activitate ca membru în proiectul ,,Constituţia europeană
şi viitorul Constituţiei României", contract nr. 123/2006, executat de I.C.J al Academiei
Române cu nr. 265/2006 şi ca membru în cadrul proiectului "Dezvoltarea şi implementarea
unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru
persoane cu disabilităţi", ID 63951 beneficiar MECTS, Responsabil formare studenţi cu
disabilităţi - mentor educaţional, partener 1 UVT, pe perioada 2011-2013.

1. 4. Activitate de cercetare, documentare, la nivel internaţional
Începând din 2006, ca cercetător asociat în cadrul LABRII (Laboratorire de Recherche
sur l’Industrie et Innovation) cu sediul la Dunquerke, Franţa, am realizat studii
interdisciplinare prezentate la manifestări ştiinţifice din Franţa sau din alte ţări.
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Ca membru Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements
Economiques et Sociaux (CEDIMES)–Franţa, din 2005, desfăşor activitate ca cercetător
asociat, calitate în care am participat la manifestări organizate în diferite ţări, de pe trei
continente.
În anul 2005 am beneficiat de o bursă de formare la Consorzio Tucep, Perugia, Italia ,
în cadrul Programului Leonardo da Vinci (proiect RO/2003/91117/EX-2005).

1.5. Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
Am participat la 50 de conferinţe internaţionale, 27 dintre comunicările susţinute au
apărut in extenso, în publicaţiile conferinţelor internaţionale şi la 21 de conferinţe naţionale,
din care 10 publicate in extenso în volumele conferinţelor. Conferinţele la care am participat
au fost organizate de instituţii de prestigiu din ţară (Institutul de Cerectări Juridice,
,,Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Universitatea Valahia din
Târgovişte, Universitatea din Piteşti, Universitatea din Craiova, Universitatea ,,Dunărea de
Jos” din Galaţi; Academia de Poliţie A.I.Cuza, Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative, Bucureşti etc) sau din străinătate (Université Paris - Sorbonne, Université
Littoral Côte d’Opale, Université de Poitiers, Université de Verssailles Saint-Quentin-en
Yvelines, Franţa; Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spania,
Universitatea din Fribourg, Elveţia, Universitatea din York, Anglia, Universitatea din Riga,
Université Mohamed V, Oujda, Maroc, Universitatea din Annaba şi Universitatea din
Tlemcen, Algeria, Universitatea din Sfax, Tunisia etc).

2. Realizări profesionale
2.1. Prestigiul profesional
Vizibilitatea şi impactul activităţii ştiinţifice desfăşurate pot fi evaluate în funcţie de
aprecierile de care s-a bucurat aceasta în ţară şi în străinătate. Tratatul de dreptul muncii,
precum şi celelalte lucrări universitare publicate singur sau în co-autorat se bucură de
prestigiu în rândul publicaţiilor de gen, fiind citate atât în celelalte manuale sau lucrări de
specialitate, cât şi în lucrările de licenţă ale studenţilor sau disertaţiile doctoranzilor.
Cărţile şi studiile subsemnatului sunt citate atât de autori prestigioşi precum profesorii:
I.T.Ştefănescu, Alexandru Ţiclea, Şerban Beligrădeanu, Mircea Duţu, dar şi de alţi autori care
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au scris în domeniu: Claudia-Ana Moarcăş Costea, Valer Dorneanu, Radu Răzvan Popescu,
Daniela Moţiu, Costel Gâlcă, Ştefan Naubauer, Ana Ştefănescu, Aurelain Gabriel Uluitu, etc.
Referiri la lucrări ale subsemnatului pot fi găsite şi în alte lucrări sau pe site-uri din
ţară şi din străinătate.

2.2. Funcţii deţinute
În paralel cu activitatea didactică desfăşor şi o intensă activitate practică profesională,
ca avocat în cadrul Baroului de avocaţi Dâmboviţa unde funcţionez. din anul 1982.
În perioada 2005-2010 am funcţionat ca lector formator la Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor din Bucureşti, printre disciplinele predate aici figurând
şi dreptul muncii.
Din anul 2004 sunt redactor şef al publicaţiei Valahia University Law Study, şi din
2007, anul apariţiei, al publicaţiei Revue Européenne du Droit Social, reviste indexate în baze
de date internaţionale recunoscute.
Sunt coordonatorul colecţiei Universitaria Lex, la editura Bibliotheca din Târgovişte,
editură acreditată CNCS, calitate în care am fost referent ştiinţific pentru numeroase lucrări în
domeniul dreptului.
Din 2013 sunt directorul Centrului de Cercetări în ştiinţe sociale din casrul
Universităţii Valahia din Târgovişte, calitate în care am coordonat majoritatea manifestărilor
ştiinţifice organizate în cadrul facultăţii.

2.3. Membru al unor organizaţii profesionale
Sunt membru al Uniunii Juriştilor din România, membru fondator al Societăţii
Scriitorilor Târgovişteni, membru fondator al Asociaţiei Culturale româno-indiene (RICA),
membru al Uniunii ziariştilor profesionişti, membru al Association Tiers-Monde, Franţa.
Membru în colectivul editorial al publicaţiei Journal of Sociology Study,
www.davidpublishing.com; International Journal of Politics & Law Research, SCIKNOW
Publications Ltd, USA.
Membru în colectivul editorial al publicaţiei Journal of Dokuz Eylul University,
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turcia.
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2.4. Membru în comisii în interesul învăţământului
Am participat, în ultimii ani în diferite comisii în interesul învăţământului din cadrul
facultăţii, cum ar fi comisiile de admitere, comisiile de susţinere a licenţei sau a disertaţiei,
dar şi comisii pentru ocuparea posturilor didactice sau conferirea titlurilor universitare, de
exemplu:
- Preşedinte comisie de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector, poziţia 18,
din Statul de funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Social Politice Universitatea Valahia din
Târgovişte, Decizia 439/2013
- Preşedinte comisie de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector, poziţia 2,
din Statului de funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Social Politice Universitatea Valahia
din Târgovişte, Decizia 1653/2011
- Membru comisie de concurs pentru ocuparea postului didactic de lector, poziţia 15,
din Statul de funcţiuni al Departamentului Drept Universitatea Valahia din Târgovişte,
Decizia 196/2009
- Membru în Comisia de Examen pentru dobândirea calităţii de notar stagiar Camera
Notarilor publici Ploieşti 11 sept. 2008, Decizia 22/2008
- Referent de specialitate teza de doctorat ,,Răspunderea juridică” doctorand Adriana
Motoroiu, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu “ al al Academiei
Române, Decizia 398/ 08.09.2005

3. Realizări academice
3.1. Activitate didactică
Am o vechime neîntreruptă de 20 de ani în învăţământul juridic superior, numai la
Universitatea Valahia din Târgovişte.
Ultima mea promovare a avut loc în cursul anului universitar 2013/2014 prin obţinerea
postului de profesor universitar, urmare a concursului organizat de Universitatea Valahia, la
disciplinele: Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale, corespunzător deciziei Rectorului
Universităţii Valahia din Târgovişte nr. 153 din 3 aprilie 2014, post pe care îl deţin şi în
prezent.
În cei 20 de ani de activitate didactică universitară am realizat şi diseminat suporturi
de curs şi materiale didactice pentru 8 discipline juridice: 5 pentru licenţă – Istoria statului şi
dreptului românesc; Istoria administraţiei publice româneşti; Dreptul transporturilor şi
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asigurărilor; Dreptul muncii; Dreptul securităţii sociale şi 3 pentru master – Drept social şi
politici sociale; Politici comunitare; Drept social european.

3.2. Funcţii şi titluri universitare
În ceea ce priveşte funcţiile alese în cadrul Universităţii, în perioada 2004 -2008 am
fost ales în Senatul Universităţii, şi şef de catedră Drept privat, din 2008 până în 2012 am fost
ales în Consiliul facultăţii şi numit prodecan cu probleme de învăţământ.
Din 2012 sunt prodecan cu probleme legate de cercetarea ştiinţifică şi creaţia
universitară.
Sunt directorul Centrului de Cercetări în Ştiinţe sociale din cadrul Universităţii
Valahia din Târgovişte, din anul înfiinţării, 2013 şi membru în Consiliul cercetării şi
Consiliului ştiinţific al ICSTM din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte.

PARTEA a II-a
PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI
PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE

1. Dezvoltarea carierei profesionale
Îmi doresc ca în continuare să activez în domeniul dreptului muncii şi securităţii
sociale, cu interes deosebit pentru dreptul social european, motiv pentru care îmi propun o
colaborare strânsă cu alţi colegi din universităţi din ţară şi din străinătate.
Prin prezentul demers doresc să îmi adaug carierei profesionale şi oportunitatea de a
pregăti doctoranzi în cadrul şcolilor doctorale şi de a coordona lucrări de doctorat în domeniul
dreptului muncii şi al securităţii sociale.
O asemenea activitate presupune participarea la cât mai multe activităţi ştiinţifice
organizate atât pe plan naţional cât şi internaţional, în scopul schimbului de idei privind
dinamica dreptului şi a modului în care dreptul naţional răspunde exigenţelor juridice
europene.
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2. Dezvoltarea carierei ştiinţifice
Domeniile de cercetare în care m-am implicat până acum, precum cele ale: dreptului
muncii, dreptului securităţii sociale, dreptul social european, vor constitui şi de acum încolo o
prioritate. Pe măsura diversificării ramurilor dreptului şi a evoluţiilor din plan social, aceste
domenii de interes pentru mine pot evolua şi către o cercetare interdisciplinară.
Trei mari tendinţe cristalizate pe plan naţional, european şi global vor influenţa
viitorul cercetărilor mele juridice din domeniile de consacrare academică: a) utilizarea
analizei comparative în demersul ştiinţific al abordării normelor şi instituţiilor caracteristice
ramurilor de drept analizate; b) armonizarea permanentă a dispoziţiilor care le alcătuiesc; c)
reconfigurarea reglementărilor deficitare, scop în care propunerile de lege ferenda, vor avea
un rol important.

2.1. Direcţii de cercetare

2.1.1. Dreptul muncii
În cadrul acestui domeniu am întreprins majoritatea cercetărilor şi am publicat cea mai
mare parte din cărţile, studiile şi articolele publicate. Anual conduc lucrări de licenţă ale
studenţilor la această disciplină. Şi pe viitor acest domeniu va constitui unul prioritar pentru
cercetările pe care le voi întreprinde.
În lucrările pe care le voi elabora în viitor voi sublinia, ori de câte ori se impune
caracterul de ramură autonomă a dreptului muncii în cadrul dreptului privat.
Intenţionez publicarea în anul 2015 a ediţiei a II-a a Tratatului de dreptul muncii, care
să constituie, printre altele, o sinteză pertinentă cu privire la doctrina şi jurisprudenţa în acest
domeniu.

2.1.2. Dreptul securităţii sociale şi al politicilor sociale
Îmi doresc să continui în acest domeniu al dreptului care este unul dinamic şi care
presupune o adaptare permanentă a legislaţiei la schimbările sociale, politice şi economice ale
societăţii, nu numai prin activitate didactică sau publicistică, ci şi prin contracte de cercetare
care să pună în aplicare demersurile ştiinţifice şi să reflecte aspectele semnificative ale unor
eventuale modificări sau completări legislative.
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Consider că dreptul securităţii sociale va trebui şi în perioada următoare să răspundă
tendinţelor care se vor manifesta în privinţa protecţiei sociale, a stabili o conciliere eficientă
între prelungirea vieţii active prin mărirea limitei de vârstă în vederea pensionării şi crearea de
noi locuri de muncă, pentru a fi ocupate mai ales de tinerii care urmează a se încadra în
muncă.
În acest domeniu, intenţionez să elaborez în colaborare cu Gabriela Mendizábal
Bermundez, o lucrare bilingvă, în română şi în spaniolă care să reprezinte o analiză comparată
a sistemelor de securitate socială din România şi din Mexic.
Din perspectiva politicilor sociale, apreciez că progresele realizate în dezvoltarea
sistemului muncii decente deschid noi modalităţi de abordare, apărând astfel, o serie de noi
provocări, România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să promoveze munca
decentă ca o componentă esenţială a modelului social european şi ca pilon important al
construcţiei europene.
Nu am preferat denumirea de ,,dreptul muncii şi securităţii sociale”, ci am tratat
separat, chiar dacă am făcut-o în acelaşi curs universitar, cele două ramuri de drept.
Ori de câte ori am analizat reglementări care pot fi considerate comune acestor ramuri,
datorită politicii sociale, am recurs, şi o voi face şi în continuare, la denumirea drept social.

2.1.3. Drept social european
Profundele mutaţii survenite în Europa cu privire la ocuparea forţei de muncă şi a
protecţiei sociale, îmi oferă prilejul unor permanente reflecţii a evoluţiei relaţiilor de muncă.
Anual conduc lucrări de disertaţie ale studenţilor la master, care privesc analiza unor aspecte
din acest domeniu.
Dreptul social european reprezintă o ramură nouă a dreptului, desprinsă din dreptul
internaţional al muncii, care realizează prin reglementări specifice o unificare a regimului
juridic al muncii şi al protecţiei sociale şi aplicarea acestuia tuturor categoriilor de angajaţi şi
angajatori din ţările Uniunii Europene, ca o ramură de drept de sine stătătoare.
În contextul obiectivelor Strategiei Europa 2020, anticipez o diversificată activitate
publicistică şi editorială consacrată, cu precădere, drepturilor sociale ale cetăţenilor Uniunii
Europene.
Îmi propun editarea unui volum în limba franceză despre ,,Drepturile sociale în
Uniunea Europeană”, care va fi publicat în colecţia ,,Théorie et pratique du droit”, la editura
Harmattan, Paris.
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3. Dezvoltarea carierei academice
3.1. Activitate publicistică permanentă
Activitatea desfăşurată nu s-a limitat numai la predarea de cursuri, în cei aproape 20
de ani de activitate academică am publicat constant cursuri, monografii şi un tratat în
domeniul dreptului muncii, peste 30, la care se adaugă 87 de articole şi studii de specialitate,
mare parte din acestea fiind publicate în limbile: franceză, engleză sau spaniolă, în reviste
recunoscute. O asemenea activitate va continua şi pe viitor, sporind exigenţele abordării
ştiinţifice a problematicii pe care o voi analiza, sens în care o să urmăresc o mai bogată
activitate publicistică în reviste indexate ISI.
Îmi propun ca publicaţiile pe care le coordonez, Valahia University Law Study şi
Revue Européenne du Droit social să devină, cât mai repede posibil, publicaţii cu factor de
impact, indexate ISI.

3.2. Participarea şi susţinerea de prelegeri la conferinţe naţionale şi
internaţionale
Am considerat participarea la manifestări ştiinţifice ca o modalitate de perfecţionare
permanentă, de schimb de idei necesar într-o societate globalizată. În acest sens, în ultimii ani
am participat la peste 50 de conferinţe sau manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,
participare pe care o anticipez şi mai fructuoasă pe viitor.
Nu mă voi mărgini numai la o simplă participare, ci îmi doresc să mă implic în
organizarea unor astfel de manifestări, sau să le sprijin prin prezenţă în comitetele ştiinţifice
sau în comitetele de organizare.

3.3. Susţinerea de prelegeri la universităţi din străinătate
Până în prezent am susţinut cursuri în cadrul programului Erasmus la: Universitatea
Littroal Côte d’Ople, Franţa, Universitatea Castilla la Mancha şi Universitatea Juame I din
Spania. Anul viitor intenţionez să susţin în acelaşi context cursuri la Universitatea Napoli din
Italia.

13

Ca visiting professor am susţinut prelegeri la Univeristatea Castiila la Mancha la
Ciudad Real şi La Univesidad Nacional de Educación a Distancia, Madrd, Spania. Sunt
preocupat ca în cadrul parteneriatului cu Universitatea Autonomă a statului Morelos din
Mexic, să particip în aceeaşi calitate la Facultatea de drept a acestei universităţi.

3.4. Implicarea în cercetare interdisciplinară
Din anul 2013 sunt directorul Centrului de Cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul
Universităţi Valahia din Târgovişte, care are în un număr de cincisprezece membrii
Îmi propun ca în cadrul Centrului de cercetări în Ştiinţe sociale, al cărui director sunt
în prezent, să activeze şi cadre didactice sau cercetători din străinătate.
De asemenea intenţionez publicarea unui volum privind cercetarea interdisciplinară
care să reprezinte valorificarea contribuţiilor membrilor centrului cu ocazia diverselor
manifestări (mese rotunde, conferinţe, simpozioane) organizate.

3.5. 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
subsemnatului.
Calitatea de conducător de doctorat îmi creează posibilitatea de a împărtăşi experienţa
didactică dobândită în cei 20 de ani de carieră didactică.
Susţinerea tezei de abilitare mă obligă la trasarea unor noi repere profesionale, în
primul rând în folosul cercetătorilor doctoranzi în domeniul ştiinţelor juridice, principalii
beneficiari ai activităţii mele în continuare.
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.
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