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Propunere vizând ,,Strategii ale Universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe 

domenii de interes ale Universităţii din Craiova” 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor 

Rectorul unei universităţi trebuie să fie în slujba comunităţii academice. Trebuie să fie un 

administrator, care să aibă vocaţia organizării şi gestionării. De aceea, depunându-mi candidatura 

pentru această funcţie, înţeleg să îmi pun la dispoziţia colegilor şi studenţilor experienţa în acest 

domeniu şi întreaga mea putere de muncă. Programul pe care îl propun va încerca să răspundă 

acestei cerinţe administrative. 

Universitatea din Craiova are un potenţial de cercetare şi de învăţământ de excepţie, datorat 

valorii cadrelor didactice şi de cercetare, precum şi calităţii studenţilor săi. Trebuie ca rectorul şi 

consiliul de administraţie să organizeze punerea în valoare a acestui potenţial. Obiectivul general 

al acestui program este deci să schiţeze cadrul de reorganizare administrativă a Universităţii, 

pentru ca serviciile administrative să răspundă necesităţilor cadrelor didactice şi studenţilor.  

I. Activitatea didactică 

Evaluarea activităţii didactice a fost neglijată datorită centrării evaluării activităţii cadrelor 

didactice, programelor de studii şi universităţilor pe activitatea de cercetare. Desigur, cercetarea 

este esenţială, căci un proces educativ performant nu poate fi realizat decât dacă cercetarea este o 

preocupare constantă a personalului didactic. Totuşi, trebuie înţeles că activitatea didactică, cea 

care profită nemijlocit studenţilor, rămâne decisivă pentru calitatea oricărei universităţi. De 

aceea, trebuie ca organizarea predării şi pregătirii aplicative a studenţilor, evaluarea internă a 

programelor de studii, compatibilizarea acestora cu necesităţile pieţei muncii să fie o prioritate. 

Îmi propun ca, sprijinit de consiliul de administraţie, deci de decanii facultăţilor, şi având în 

vedere programul strategic adoptat de Senat, să realizez un mecanism instituţional care să 

răspundă, mai apropriat decât până acum, acestor necesităţi.  

Obiectivul activităţii didactice trebuie să fie înţelegerea de către student a cunoştinţelor necesare 

viitoarei profesii şi, mai ales, înţelegerea de către acesta a metodelor de aplicare a cunoştinţelor. 

Pentru ca acest obiectiv să fie realizabil, Universitatea ar trebui să organizeze un departament 

pentru sprijinirea şi evaluarea activităţii didactice, aflat în coordonarea prorectorului de 

resort.El va trebui să fie încadrat cu personal specializat în domeniul organizării, evaluării şi 

funcţionalizării programelor de studii.  

Obiectivele acestuia trebuie să fie, în opinia mea, următoarele: 

- realizarea şi punerea în aplicare a unui mecanism intern pentru instruirea personalului 

didactic, mai ales a tinerilor care asigură transmiterea către studenţi a metodelor de 

aplicare a cunoştinţelor;folosirea specialiştilor proprii în domeniul tehnicilor educaţiei şi 
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atragerea unor specialişti externipentru realizarea acestui deziderat; finanţarea acestor 

programe din fonduri europene, ţinând cont că cea mai mare parte a acestor fonduri va fi 

destinată, începând cu 2013-2014, programelor de dezvoltare a resursei umane; 

- cooptarea beneficiarilor, viitorii angajatori ai absolvenţilor noştri, în procesul de 

compatibilizare a ofertei de programe de studiu cu necesităţile pieţei muncii; 

- construirea unui mecanism clar de evaluare internă a calităţii programelor de studii, în 

care să fie implicate cadrele didactice care au experienţă ca membri ai comisiilor sau ca 

evaluatori ARACIS; 

- coordonarea evaluării activităţii didactice, în vederea utilizării rezultatelor în procesul de 

promovare; 

- dezvoltarea de programe de formare continuă, având în vedere că pentru unele profesii 

această formare este impusă prin lege, inclusiv prin realizarea unei baze materiale 

apropriate acestui sistem de formare (un proiect a fost demarat de mine, în colaborare cu 

autorităţile locale din Drobeta Turnu-Severin, pentru care am obţinut în administrare 

terenul, două construcţii existente şi am realizat studiul de fezabilitate); 

- implicarea mai activă a Universităţii în programe de reconversie a forţei de muncă; 

- dezvoltarea învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă, asigurarea logisticii 

necesare acestora şi a instruirii personalului didactic pentru a înţelege particularităţile 

acestui tip de învăţământ; 

- instituirea unui mecanism de urmărire a evoluţiei absolvenţilor, pentru a avea datele 

necesare reconfigurării ofertei educaţionale; 

- implementarea unui sistem eficient de gestionare a spaţiilor de învăţământ. 

Oferta Universităţii trebuie să fie cunoscută. Comunicarea cu mediul social este determinantă 

pentru aceasta. De aceea, trebuie ca Universitatea să organizeze un departament competitiv de 

relaţii publice, grefat pe actualul Centru de Consiliere şi Orientare Profesională.  

Obiectivele acestui departament trebuie să fie următoarele: 

- organizarea unui birou unic de informare la nivelul Universităţii; 

- construirea unui mecanism de comunicare on-line cu beneficiarii viitori şi actuali, în aşa 

fel încât comunicarea să se desfăşoare în timp real;  

- implementarea unui mecanism de comunicare şi cooperare permanentă cu învăţământul 

preuniversitar şi cu instituţiile implicate în formarea continuă şi reconversia profesională 

a forţei de muncă;  
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- instituirea unui mecanism coerent de comunicare cu mass-media; 

- extinderea ariei de selecţie a candidaţilor, prin acţiuni de promovare a Universităţii în 

afara ariei tradiţionale – regiunea Olteniei;  

- schimbarea opticii cu privire la atragerea viitorilor studenţi, prin centrarea acestei 

activităţi pe principiul punerii în valoare a calităţii studenţilor şi absolvenţilor 

Universităţii (experiența mea în domeniu este semnificativă, având în vedere că am 

organizat şi finanţat din fonduri ale consiliilor locale activităţi de predare a unor 

cunoştinţe juridice în liceele din Dolj şi Mehedinţi, de către studenţii Facultăţii de Drept, 

ceea ce a făcut ca numărul candidaţilor la admitere şi calitatea acestora să crească, chiar 

dacă doar noi şi Universitatea din Bucureşti organizăm examen, şi nu concurs de dosare, 

pentru admitere; acest tip de mecanism poate fi extins pentru a asigura dezvoltarea 

culturii economice, antreprenoriale sau a celei tehnologice; pot fi, de asemenea, 

organizate conferinţe publice ale unor absolvenţi ai Universităţii, care au reuşit în carieră, 

pentru a pune în valoare calitatea forţei de muncă formate la Universitatea din Craiova); 

- instituirea unui mecanism de evaluare a politicii Universităţii în domeniul taxelor de 

studiu. 

 

II. Cercetarea ştiinţifică 

Universitatea din Craiova are un potenţial foarte bun în domeniul cercetării fundamentale şi 

aplicative. Pentru a pune în valoare mai bine acest potenţial, trebuie ca cercetătorii să fie 

degrevaţi de activităţile birocratice. Pentru aceasta, cred că decisiv ar fi să realizăm un sistem de 

sprijin logistic al cercetătorilor(dealtfel, aceasta este o obligaţie legală a Universităţii, stabilită 

prin art. 189 alin. 2 din Legea nr. 1/2011).  

Un astfel de sistem instituţional este prezent în toate universităţile europene. El presupune, în 

esenţă, un nucleu logistic format din funcţionari specializaţi în domeniu şi încadrarea pe perioadă 

determinată a unor doctoranzi, din fiecare domeniu, ca „ingineri de cercetare”, care să asigure: 

informarea permanentă a cercetătorilor cu privire la oportunităţile de finanţare, scrierea părţii 

tehnice a proiectelor, legătura cu serviciile universităţii şi cu instituţiile implicate în evaluarea şi 

implementarea proiectelor, etc. 

Universitatea din Craiova poate organiza un astfel de sistem, sub coordonarea prorectorului 

însărcinat cu cercetarea şi extins la nivelul fiecărei facultăţi sau centru de cercetare. 

Implementarea acestui sistem este facilitată de faptul că doctoranzii finanţaţi din fonduri 

europene sau din bugetul statului au obligaţia să desfăşoare săptămânal 4-6 ore de activităţi în 

beneficiul instituţiei. Aceste activităţi au fost până acum gândite ca fiind didactice, dar nu au 

putut fi, decât rareori, prestate. Cred că ar trebui să gândim aceste activităţi ca fiind dedicate 
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sprijinului logistic al cercetării. Doctoranzii pot fi complementar stimulaţi prin încadrarea lor în 

echipele proiectelor de cercetare.  

Pe de altă parte, trebuie organizat, într-o manieră mai apropriată nevoilor implementării 

proiectelor, serviciul de contabilitate.  

Cotarea revistelor trebuie să fie un alt obiectiv al sistemului de sprijin logistic al cercetării. 

Revistele Universităţii sunt, cu certitudine, valoroase. Ezitările în materia cotării internaţionale a 

acestora se datorează dificultăţilor birocratice. Organizarea sistemului de promovare a revistelor 

şi asigurarea sprijinului financiar necesar trebuie să devină o prioritate. 

Cercetarea prin doctorat presupune organizarea coerentă a şcolilor doctorale şi obţinerea unor 

finanţări complementare, mai ales din fonduri europene. Noi avem o experienţă bună în acest 

domeniu. Succesul în materia obţinerii fondurilor europene pentru finanţarea burselor de doctorat 

s-a datorat organizării unui departament de scriere şi implementare a proiectelor pe lângă 

Facultatea de Drept, cu sprijinul colegilor de la Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, care a fost ulterior utilizat de întreaga Universitate (valoarea proiectelor atrase este de 

25.393.633 lei). Acest departament trebuie întărit şi dotat corespunzător având în vedere 

preconizata alocare de fonduri europene pentru perioada 2014-2020 prin POSDRU. 

Cercetarea post-doctorală este decisivă pentru orice universitate. Universitatea din Craiova a 

obţinut o finanţare consistentă a acesteia din fonduri europene, prin intermediul aceluiaşi 

departament de proiecte (aproape 5.000.000 de euro, de care beneficiază 60 de cadre didactice 

din Universitate). Unul dintre obiectivele proiectului european este crearea şcolii post-doctorale. 

Această structură trebuie să fie organizată în aşa fel încât să asigure sprijinirea cercetării, prin 

atragerea de fonduri, şi încadrarea coerentă a cercetării post-doctorale.  

Stimularea cercetării prin instituirea unor burse de cercetare din fondurile propriieste o altă 

prioritate. Preşedintele Senatului a făcut din organizarea unui astfel de sistem o prioritate a 

mandatului său. Executivul Universităţii trebuie să găsească resursele necesare îndeplinirii  

acestui obiectiv.  

Dotarea laboratoarelor de cercetare şi a bibliotecii Universităţii trebuie să fie eficientizată 

prin constituirea unui mecanism instituţional de centralizare a necesităţilor şi de obţinere a 

resurselor financiare.  

Schimbul de informaţii între cercetătorii din Universitate trebuie facilitat. Pentru aceasta avem în 

vedere realizarea unui sistem de comunicare INTRANET. 

Cred că o problemă a cercetării din Universitate este valorificarea rezultatelor cercetării. 

Pentru rezolvarea acesteia, am în vedere câteva măsuri administrative: 

- extinderea ariei de difuzare a publicaţiilor cadrelor didactice; pentru aceasta, trebuie ca 

Editura Universitaria să încheie contracte de difuzare cu reţele naţionale, iar cadrele 
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didactice trebuie să fie stimulate să publice în edituri care asigură difuzarea naţională şi 

internaţională a lucrărilor; 

- organizarea unui sistem de brevetare şiimplementare a invenţiilor şi inovaţiilor; 

- iniţierea unui program instituţional de traducere a lucrărilor cadrelor didactice în vederea 

publicării în străinătate. 

În domeniul cercetării, trebuie organizat un sistem de atragere a fondurilor europene, având în 

vedere că bugetul U.E. alocat cercetării şi inovării va creşte, începând cu 2013, cu 70%. Este 

necesar ca proiectele destinate atragerii acestor fonduri să fie, în bună măsură, finalizate înaintea 

acestei date. 

 

III. Relaţiile internaţionale 

 Dezvoltarea şi operaţionalizarea relaţiilor internaţionale va fi pentru mine o prioritate. 

Universitatea din Craiova trebuie să înscrie în strategia sa de dezvoltare pe termen mediu şi lung 

dorinţa de deschidere către o politică coerentă de internaţionalizare, articulată în jurul mai multor 

obiective: 

Consolidarea şi dezvoltarea Biroului de relaţii internaţionale prin: 

- organizarea de schimburi de bune practici cu universităţi performante în activitatea 

de relaţii internaţionale; 

- structurarea şi coordonarea serviciului pentru încadrarea mai adecvată a eforturilor 

cadrelor didactice şi actorilor instituţionali în domeniul relaţiilor internaţionale; 

- crearea unor structuri de relații internaţionale la nivelul facultăţilor; 

- sporirea eficacităţii comunicării interne şi externe la nivel instituţional; 

- implicarea serviciului de relaţii internaţionale în obţinerea unor finanţări externe. 

 

Întărirea atractivităţii Universităţii din Craiova prin: 

- dezvoltarea unui mecanism instituţional de prezentare a Universităţii din Craiova în 

străinătate, în vederea creşterii semnificative a numărului de studenţi, masteranzi şi 

doctoranzi străini; 

- dezvoltarea unei politici coerente de capitalizarea avantajelor de care se bucură Universitatea 

din Craiova; 

- sprijinirea filierelor cu predare în limbi străine existente şi crearea altor astfel de programe de 

studiu, în special pentru programele de master şi doctorat; 

- dezvoltarea sistemelor alternative de învăţământ pentru studenţii străini (ID, E-learning); 

- definirea priorităţilor geografice în domeniul atragerii de studenţi străini; 

- întărirea participării Universităţii din Craiova la reţelele universitare europene (Joint Master, 

Erasmus, Mundus); 

-  intensificarea proiectelor de mobilitate internaţională (Erasmus, Mundus, Tempus, 

Grundtvig, AUF); 
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- încurajarea parteneriatelor internaţionaleale şcolilor doctorale, mai ales prin dezvoltarea 

sistemului de doctorat în cotutelă; 

- organizarea unui sistem de parteneriate pentru cercetarea post-doctorală; 

- promovarea cercetării aplicate în relaţie cu companii internaţionale şi dezvoltarea 

plasamentelor masteranzilor şi doctoranzilor în cadrul acestor companii; 

- încadrarea instituţională a organizării unor manifestări ştiinţifice internaţionale. 

 

Favorizarea mobilităţii studenţilor şi a personalului didactic, prin multiplicarea numărului de 

acorduri ERASMUS viabile (learning şi training mobility pentru studenţi, teaching staff mobility 

şi training mobility pentru profesori). 

 

IV. Infrastructura 

 Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi cercetare trebuie să fie un obiectiv strategic al 

administraţiei Universităţii din Craiova. Pentru realizarea acestuia, trebuie ca Universitatea să 

asigure o structurare adecvată a serviciilor administrative. 

 Principalele obiective de investiţii în infrastructură sunt: 

- finalizarea investiţiei de la blocul S 200; 

- finalizarea consolidării clădirii centrale şi igienizarea restului spaţiilor din aceasta; 

- finalizarea noului sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative; 

- începerea şi finalizarea în termen a INCESA; 

- dinamizarea lucrărilor de consolidare şi modernizare a sediului Facultăţii de Mecanică şi 

a sediului Facultăţii de Agricultură şi Horticultură; 

- continuarea demersurilor pentru obţinerea fondurilor europene pentru proiectul aflat în 

fază de evaluare privind extindereacampusului universitar de la Facultatea de Mecanică; 

- continuarea demersurilor pentru obţinerea finanţării modernizării şi extinderii bazei 

sportive de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 

- identificarea unor surse de finanţare pentru consolidarea şi modernizarea sediului 

facultăţilor de Inginerie Electrică şi Automatică, Calculatoare şi Electronică; 

- continuarea demersurilor pentru obţinerea finanţării necesare modernizării căminelor 

studenţeşti; 

- continuarea demersurilor pentru construirea unui centru de formare cont inuă la Drobeta 

Turnu-Severin; 
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- iniţierea, în parteneriat cu administraţia locală, a unui proiect de reabilitare termică a unor 

sedii: de exemplu, sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport de la Turnu-Severin; 

- continuarea eforturilor de dotare corespunzătoare a laboratoarelor; 

- asigurarea infrastructurii moderne de predare şi seminarizare; 

- dezvoltarea staţiunilor de cercetare şi a unităţilor de producţie. 

Realizarea acestor obiective presupune crearea unei structuri mai coerente de atragere şi 

gestionare a fondurilor bugetare şi extrabugetare. Avem în vedere: 

- funcţionalizarea serviciilor administrative ale Universităţii prin acţiuni specifice, cum ar 

fi: introducerea unui sistem electronic de urmărire a circuitului documentelor, 

dimensionarea serviciilor şi realocarea personalului în funcţie de volumul şi importanţa 

activităţilor la un moment dat, coordonarea mai adecvată a raporturilor dintre diversele 

servicii, etc. 

- dezvoltarea departamentului de proiecte europene; 

- coordonarea proiectelor POSDRU care vor fi depuse, pentru a utiliza o parte a fondurilor 

pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii; 

- înfiinţarea unui serviciu de consultanţă pentru terţi în domeniul atragerii de fonduri 

europene, care să genereze venituri; 

- atragerea mai multor fonduri din prestări de servicii; 

- eficientizarea managementului unităţilor de cercetare şi producţie pentru a genera 

profituri necesare dezvoltării infrastructurii; 

- realizarea unui sistem capabil să coordoneze politicile Universităţii în domeniul taxelor. 

  

V. Studenţii 

Legea şi logica învăţământului universitar centrează universitatea pe student. Toate activităţile al 

căror manageriat este schiţat mai sus trebuie să aibă în vedere acest lucru. Câteva aspecte 

specifice cred că ar trebui însă subliniate: 

- flexibilizarea programelor de studii, pentru a asigura studenţilor posibilitatea de a-şi 

construi programul de pregătire în funcţie de necesităţile proprii; 
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- instituirea unui sistem de credite transferabile între programele de studii din Universitate, 

pentru ca studenţii să poată frecventa cursurile care îi interesează de la alte programe 

decât cel la care sunt înmatriculaţi; 

- consilierea reală a studenţilor în vederea formării lor adecvate în raport cu cerinţele pieţei 

muncii; 

- implementarea unui sistem informatizat de realizare a programelor orare pentru a asigura 

studenţilor un program echilibrat; 

- informatizarea serviciului de împrumut de carte al Bibliotecii; 

- implicare mai accentuată a asociaţiilor studenţilor în decizii şi programe. 
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CURRICULUM VITAE 
DAN CLAUDIU DĂNIŞOR                                                                      
 

Data naşterii: 23 aprilie 1968 

Studii: 

1987 - 1991 – Licenţă în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

1993 - 1996 – Doctorat în drept, Universitatea din Craiova 

 

Cariera didactică: 

1992 - 1994 – preparator Facultatea de Drept 

1994 - 1996 – asistent universitar Facultatea de Drept 

1996 - 2000 – lector univ. dr., Facultatea de Drept 

2000 - 2004 – conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept 

2004 – profesor universitar, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative 

Martie 2003 – visiting professor, contract de muncă pe perioadă determinată de o lună, la 

Universitatea Robert Schuman din Strasbourg, Institutul de Înalte Studii Europene, 

cursurile de masterat în drepturile omului. 

Aprilie 2003 – visiting professor, contract de muncă pe perioadă determinată de o lună, la 

Universitatea din Dijon, cursurile şcolii doctorale. 

Mai 2004 – visiting professor, contract de muncă pe perioadă determinată de o lună, la Institutul 

de Înalte Studii Europene al Universităţii Robert Schuman din Strasbourg, cursurile de 

masterat în drepturile omului. 

Martie 2004 – visiting professor, contract de muncă pe perioadă determinată de o lună, la 

Universitatea din Dijon, cursuri de licenţă. 

Martie 2005 – visiting professor, contract de muncă pe perioadă determinată de o lună, la 

Universitatea din Dijon, cursuri de licenţă. 

Mai 2005 – visiting professor, contract de muncă pe perioadă determinată de o lună, la Institutul 

de Înalte Studii Europene al Universităţii Robert Schuman din Strasbourg, cursurile de 

masterat în drepturile omului. 

Mai 2006 – visiting professor, contract de muncă pe perioadă determinată de o lună, la 

Universitatea din Dijon, cursurile de masterat. 

2007 – visiting professor la Universitatea din Dijon (contract de muncă pentru o lună) 

2009 – Conferinţă, ca profesor invitat, la Universitatea din Fribourg, Elveţia 

Din 2009 – Conducător de doctorat 

 

Stagii de perfecţionare şi formare continuă: 

2002 – Universitatea Robert Schuman, Strasbourg  

2001 – Universitatea Bourogne din Dijon, Franţa  

1994 – 1995 – Universitatea din Liège, Bursă de cercetare a guvernului belgian 
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Activitate de cercetare 

Cărţi publicate în străinătate: 2 

2011 – Les principes de la Constitution post-totalitaire, Editions Universitaires Europeennes, 

Sarbruchen, Germania 

1998 – Drepturile omului şi libertăţile publice, Chişinău, Editura Zamolxe 

 

Cărţi publicate în edituri naţionale: 21 (dintre care 7 ca unic autor, 3 ca prim autor) 

2010 – Dan Claudiu Dănişor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a dreptului, C.H. 

Beck, Bucureşti  

2009 – Dan Claudiu Dănişor, Constituţia României Comentată. Titlul I. Principii generale, 

Universul Juridic, Bucureşti 

2007 – Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I. Teoria generală, 

Tratat, C.H. Beck, Bucureşti 

2007 – Dan Claudiu Dănişor (coordonator), Sonia Drăghici, George Gîrleşteanu, Mădălina Nica, 

Sebastian Răduleţu, Metodologie pentru examenul de Drept constituţional şi instituţii 

politice, Paralela 45, Bucureşti, Piteşti, Cluj-Napoca. 

2006 – Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I Teoria generală, 

Tratat, Sitech, Craiova  

2006 – Dan Claudiu Dănişor, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Teoria generală a dreptului, C.H. 

Beck, Bucureşti,  (apărută în trei ediţii) 

2003 – Dan Claudiu Dănişor, Actorii vieţii politice, Sitech, Craiova 

1997 – Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti 

1996 – Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.2, Exerciţiul puterii în 

stat, Europa, Craiova 

1995 – Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.1, Teoria generală, 

Europa, Craiova 

 

Articole publicate în străinătate: 

2009 – « La Roumanie entre l’Etat national et les droits collectifs des minorités nationales », în 

Continuité et transformations de la nation, sous la direction de P. Charlot, P. Guenancia 

et J.-P. Sylvestre, Editions Universitaires de Dijon, 2009, p. 99- 109. 

2005 – « L'utopie constitutionalisé, in Utopies, entre droit et politique », Etudes en hommage à 

Claude Courvoisier, Editions Universitaires de Dijon, 2005. 

2004 – « L’évolution de l’influence du Code civil français sur le Code civil roumain », in 

Francophonie roumaine et intégration européenne, sous la direction de R. Bordei-Boca, 

Actes du colloque international du Dijon, 27-29 octobre 2004, Editions Universitaires de 

Dijon, 2004 (în colab. cu Mădălina Nica) 

2002 – Ion Dogaru, Dan Claudiu Dănişor, Soberania-qualrumo? (Suveranitatea - încotro?),  

Direito Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie-Sao Paulo - Brazilia, vol. 

IV/2002. 

  

Articole publicate în reviste naţionale: peste 80; articole publicate în perioada 2009-2011: 

 

2009 – Principiul retroactivităţii  legii penale sau contravenţionale mai favorabile, Caiete de 

drept penal nr. 4/2009, Editura C.H. Beck, Bucureşti 
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2009 – Impunerea deciziilor Curţii Constituţionale – o problemă a instanţelor ordinare, 

Editorial Revista Curierul Judiciar nr. 6/2009.  

2010 – Curtea Constituţională a României în capcana nefilosofării, Revista Curierul Judiciar nr. 

7/2010 

2010 – Înţelegerea trunchiată a competenţei exclusive a Curţii Constituţionale în domeniul 

contenciosului constituţional (I), Revista Pandectele Române nr. 10/2010, Editura 

Wolters Kluwer, Bucureşti 

2011 – Virtuţile contradicţiei, Editorial, Revista Pandectele Române nr. 1/2011, Editura Wolters 

Kluwer, Bucureşti 

2011 – Mic ghid de sesizare a Curţii Constituţionale, Revista Pandectele Române nr. 1/2011, 

Editura Wolters Kluwer, Bucureşti 

2011 – Înţelegerea trunchiată a competenţei exclusive a Curţii Constituţionale în domeniul 

contenciosului constituţional (II), Partajul competenţelor de justiţie constituţională în 

raport de distingerea validităţii de conformitate, Revista Pandectele Române nr. 3/2011, 

Editura Wolters Kluwer, Bucureşti 

2011 – De la inflaţia legislativă la trecerea în galop pe lângă Parlament, Editorial Revista 

Pandectele Române nr. 3/2011, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti 

2011 – Juridicizarea conceptelor, Revista Dreptul nr. 3/2011 editata de Uniunea Juriştilor din 

România, revistă cotata CNCSIS, categoria B
+
, Editura Juris, Bucureşti 

2011 – Înţelegerea trunchiată a competenţei exclusive a Curţii Constituţionale în domeniul 

contenciosului constituţional (III) - Tipuri de contencios constituţional de conformitate şi 

partajul competenţelor de justiţie constituţională, Revista Pandectele Române nr. 5/2011, 

Editura Wolters Kluwer, Bucureşti 

2011 – Logica electorală a Proiectului de lege de revizuire a Constituţiei, Editorial Revista 

Pandectele Române nr. 5/2011, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti 

 

Granturi internaţionale: 1 

2006 - 2007 – « Approches comparatives des concepts et usages sociaux autour des thèmes 

identités, citoyennetés et nationalités», finanţat de Ministerul francez al cercetării,  

membru în echipa de cercetare 

Granturi naţionale: 4  

2000 - 2001 – Grant CNCSIS, «Intermedierea în dreptul comerţului internaţional», 2000-2001, 

director prof. univ. dr. Ion Dogaru. 

1999 - 2001 – Grant Tip A, Proiect major de cercetare, CNCSIS - Banca Mondiala, «Dezvoltarea 

cercetării juridice fundamentale şi în domeniul dreptului european», 1999-2001, director 

prof. univ. dr. Ion Dogaru. 

1997 - 1998 – Contract de cercetare cu Institutul European Pentru Drepturile Omului, pentru 

realizarea lucrării «Drepturile omului şi libertăţile publice», în colaborare cu Ion Dogaru 

2007 - 2008 – Grant al Academiei Române, « Dreptul la identitate şi politicile de integrare 

socială a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale », 2007-2008. Dreptul la 

identitate, Le droit à l’identité, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, lucrarea fiind 

rezultatul Grantului derulat sub egida Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale din 

cadrul Universităţii din Craiova,  director prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor 
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Doctorate în cotutelă 

Direcţia a două teze de doctorat în cotutelă, cu prof. univ. dr. Patrick Charlot şi prof univ. dr. 

Yan Laidié de la Universitatea din Dijon. 

 

Premii: 
2003 – Premiul „Nicolae Titulescu” acordat de Academia Română, pentru lucrarea Întreţinerea 

în contextul drepturilor fundamentale, Themis, Craiova, 2001 

2003 – Premiul „Istrate Micescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România în 2003 pentru 

lucrarea Filozofia dreptului-Marile curente, C.H. Beck, Bucureşti, 2002 

 

Lucrări premiate în calitate de  coautor: 

2008 – Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit, C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 

(colectiv), - Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

2004 – Filosofia dreptului - Marile curente, All Beck, Bucureşti, 2002 – Premiul „Simion 

Bărnuţiu” acordat de Academia Română 

2004 – Drept civil. Contracte speciale, All Beck, Bucureşti, 2003 – Premiul Uniunii Juriştilor 

din România) 

 

Decoraţii: 

2010 – Cavaler al  Ordinului  « Palmes Académiques » prin Decretul din data de 25 August 2010  

acordat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Republica Franceză. 

2004 – Ordinul Naţional « Meritul pentru învăţământ », acordat de Preşedintele României 

 

Funcţii ocupate în administraţia universitară: 

2008 - 2012 - Coordonator al Departamentului de proiecte europene al Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative 

2004 - 2008 – Secretar Ştiinţific al Senatului Universităţii din Craiova 

2000 - 2004 – Prodecan al Facultăţii de Drept 

Din 2008 – Decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative 

Din 2000 – Membru al Senatului Universităţii din Craiova 

Din 2000 – Responsabil pentru Facultatea de Drept al programului de mobilităţi internaţionale 

Erasmus-Socrates 

Din 2000 – coordonarea relaţiilor internaţionale ale Facultăţii de Drept (4 profesori străini care 

predau cursuri de un semestru, ca profesori invitaţi, la Facultate; 6 teze de doctorat 

finalizate în cotutelă şi două în desfăşurare; 2 teze de doctorat finalizate sub conducerea 

unor profesori străini; 2 profesori de la Facultate au predat, ca profesori invitaţi, în 

universităţi franceze; 10 cadre didactice de la Craiova care au predat în străinătate în 

programul Erasmus; 20 de mobilităţi pentru cercetarea postdoctorală efectuate sau 

programate) 

 

Responsabilităţi în atragerea şi administrarea fondurilor europene: 

2010-2012 – Manager al proiectului pentru construirea noului sediu al Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative (aproximativ 20.000.000 euro); stadiul proiectului: finalizare 

iunie-iulie 2012 (termen contractat cu UE: 29 septembrie 2013; pentru vizualizarea 

clădirii vezi http://89.122.1.129:82/ şi http://89.122.1.129:81/ cont: guest, parola: 

vizitator) 

http://89.122.1.129:82/
http://89.122.1.129:81/
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2012 - 2013 – Manager al proiectului „Creşterea eficacităţii organizaţionale a administraţiei 

publice locale prin furnizarea de module de pregătire în domenii specifice” – Programul 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (01.02.2012 - 31.12.2013) – în faza 

de contractare (Universitatea din Craiova – beneficiar, Consiliul Judeţean Dolj – 

partener); Valoare proiect: 1.179.200 lei;  

2010 – 2013 – Coordonator de proiect – burse postdoctorale (01.04.2010 - 31.03.2013) – 

POSDRU (Universitatea din Craiova – beneficiar, Universitatea din Bucureşti – partener, 

Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu – partener); Valoare proiect: 19.577.025 lei; 

Grup ţintă: 80 de cercetători postdoctorali (60 din partea Universităţii-beneficiar, câte 10 

din partea fiecărui partener); 

2011- 2012 - Manager de proiect – Centru de formare continuă al Universităţii din Craiova la 

Drobeta Turnu-Severin; valoarea estimată: 4.700.000 euro; stadiul proiectului: am 

obţinut în administrare terenul pe care va fi amplasată construcţia (6500 m.p.), două 

clădiri existente şi am realizat studiul de fezabilitate (vezi site-ul Centrului Universitar 

Drobeta Turnu-Severin pentru proiecţiile de arhitectură http://www.cudts.ro/ ) 

2008 – 2011 - Proiect burse doctorale – POSDRU – Valoare proiect: 5.000.600 lei; Grup 

ţintă: 52 de doctoranzi; Poziţia în cadrul proiectului: Responsabil de dezvoltarea 

relaţiilor de cooperare (parteneriat) cu universităţi din Uniunea Europeană 

2010 – 2013 - Proiect burse doctorale (01.03.2010 - 28.02.2013) – POSDRU – Valoare proiect: 

10.000.000 lei ; Grup ţintă: 65 de doctoranzi ; Poziţia în cadrul proiectului: Responsabil 

de cursuri naţionale şi internaţionale 

2010 - 2013 - Proiect burse doctorale – POSDRU – Valoare proiect: 10.394.033 lei; Grup ţintă: 

85 de doctoranzi; Poziţia în cadrul proiectului: Responsabil de introducerea unui modul 

privind managementul cercetării avansate; Introducerea unei sesiuni specifice de formare 

cu tematica egalitatea de gen, egalitatea de şanse şi nediscriminarea 

2010  - 2013 -  Proiect multi-regional „Stimularea spiritului antreprenorial şi a mediului de 

afaceri prin îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor si dezvoltarea competenţelor 

manageriale și antreprenoriale” ; Beneficiar - Universitatea din Craiova; Parteneri - 

Instituto de Formacion Integral – Spania, S.C. Eulink Pro SRL – Romania, S.C. Global 

Commercium Development SRL - România; Valoare eligibilă a proiectului: 14.682.768 

lei; Poziţia în cadrul proiectului: Expert pe termen lung pentru activităţile de trening 

 

 

Alte realizări manageriale: 

Din 2011 -  Iniţierea şi sprijinirea reînfiinţării lectoratului francez la Universitatea din Craiova.  

2010 - Iniţiator al proiectului „Program privind organizarea şi implementarea unui sistem de 

educaţie juridică şi antiinfracţională în licee”, proiect aprobat şi finanţat de către 

Consiliului Judeţean Dolj în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 45 din 

31.03.2010, proiect coordonat de Lect. univ. dr. George Gîrleşteanu şi derulat prin 

intermediul Universităţii din Craiova (valoare proiect 10.000 lei) 

2010 - Iniţiator al proiectului „Program privind organizarea şi implementarea unui sistem de 

educaţie juridică şi antiinfracţională în licee”, proiect aprobat şi finanţat de către 

Consiliului Local Drobeta Turnu-Severin în baza Hotărârii Consiliului Local Drobeta 

Turnu-Severin nr. 9 din 22.02.2010, proiect coordonat de Prof. univ. dr. Ştefan Scurtu şi 

derulat prin intermediul Universităţii din Craiova (valoare proiect 30.000 lei) 

http://www.cudts.ro/
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2009 - Manager al proiectului „Mass-media – mijloc de dezvoltare a capacităţii de interacţiune 

cetăţean-administraţie”, Contract nr. 12212/21.08.2009, proiect aprobat şi finanţat de 

către Consiliului Judeţean Dolj şi derulat prin intermediul Centrului de Cercetări Juridice 

Fundamentale Craiova (valoare proiect 77.200 lei) 

2008 – 2009 - Manager al proiectului „Program privind organizarea şi implementarea unui 

sistem de educaţie juridică şi antiinfracţională în licee”, aprobat şi finanţat de către 

Consiliului Judeţean Dolj în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 172 din 30 

octombrie 2008 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 63 din 9 aprilie 2009 (valoare 

proiect 70.000 lei) 

Din 2005 -  Iniţierea şi coadministrarea programului de masterat dedicat traducerilor juridice 

(împreună cu Facultatea de Litere, prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu) 

Din 2005 - Iniţierea şi coordonarea programului de cotutele doctorale al Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative: 6 teze de doctorat finalizate cu universităţile din Dijon şi Fribourg 

 

Responsabilităţi în activitatea de cercetare ştiinţifică:  

Din 2012 – Editor Executiv al Revistei de Drept Public, Editura Universul Juridic, Bucureşti 

Din 2011 – Membru al Comitetului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei 

Române 

Din 2011 – Director editorial al Editurii Universul Juridic, Bucureşti 

Din 2011 – Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti 

2011 – Preşedinte al Comitetului de organizare al Colocviului cu participare internaţională 

„Stabilitate şi transformări ale sistemelor juridice” 

Din 2010 - Membru al Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique de Dijon  

Din 2010 – Director al Revistei Pandectele Române (fondată în 1921), Editura Wolters Kluwer 

Din 2010 – Membru al Comitetului ştiinţific al Revistei Dreptul,  Uniunea Juriştilor din 

România, Editura C.H. Beck, (fondată în 1871, CNCSIS – B+, indexată Copernicus, 

Suweco, Izum, Foreign legal periodicals, Stanford University, Yale University) 

Din 2010, Membru al Colegiului de redacţie al Romanian Jurnal of Comparative Law, Bucureşti. 

Din 2009 – Membru al Comitetului Ştiinţific al Maison des Sciences de l’Homme, Université de 

Bourgogne, Dijon 

Din 2009 – Coordonator al rubricii „Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale” a Revistei 

Române de Jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti 

2008 – Preşedinte al Colocviului cu participare internaţională „Dreptul la identitate” 

Din 2007 – Director al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale, care îşi desfăşoară 

activitatea sub egida Academiei Române 

Din 2006 – Membru al Centre de Recherches Politiques, Université de Bourgogne, Dijon  

1999 - 2001 – Director al Editurii Themis, Craiova 

1998 - 2010 – Director al Revistei de Ştiinţe Juridice, Craiova 

1995 - 1998 – Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice, Craiova 

 

Responsabilităţi în activitatea de evaluare a calităţii învăţământului: 

2005 - 2006 – Membru al Comisiei de Drept şi Ştiinţe Administrative a C.N.E.A.A. 

Din 2008 – Membru al Comisiei de Ştiinţe Juridice a A.R.A.C.I.S. 

2008-2011 - Expert pe termen scurt ETS – proiect « Asigurarea calităţii în învăţământul superior 

din România în context European. Dezvoltarea managementului calităţii academice la 
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nivel de sistem şi instituţional – ACADEMIS », POSDRU/2/1.2/S/1, durata contractului 

36 de luni: 1 noiembrie 2008 – 31 octombrie 2011, Valoare - 4.500.000 Euro, beneficiar 

A.R.A.C.I.S. 

2008-2009 - Expert pe termen scurt ETS – proiect « Quality Education for Labour Market - 

Adaptarea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii », PHARE 2006/018-

147.05.01, durata contractului 12 luni: 1 decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009, Valoare - 

500.000 Euro, beneficiar A.R.A.C.I.S. 

 

Alte responsabilităţi administrative: 

2009 – Membru al Comisiei naţionale pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, Decizia 

Primului-ministru nr. 346/2009. 

2009 – Membru al Consiliului de coordonare al Centrului regional de formare continuă pentru 

administraţia publică locală, Craiova, Ordinul Ministrului de interne nr. 117/18.06.2009. 

Din 2008 – Membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dolj. 

 

 

Limbi străine cunoscute: franceză (nivel C2 din Cadrul Comun de referinţă) 
 


