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1. Studiile universitare
Nr. Instituţia
de
învăţământ
Domeniul
crt. superior
1.
Universitatea
din
Craiova, Drept
Facultatea de Drept „Nicolae
Titulescu”
2. Studiile de doctorat
Nr. Instituţia organizatoare
crt. doctorat
1.
Universitatea din Craiova

de

Perioada

Titlul acordat

1995-1999

Licență

Domeniul

Perioada

Drept

2005 - 2010

Titlul
ştiinţific
acordat
Doctor în Drept

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1.
Universitatea
din Drept
Craiova - Facultatea
de Drept
2.
Universitatea
din
Craiova - Facultatea de Drept
Drept

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Perioada
2005
prezent
2003-2005

–

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Asistent universitar

Preparator universitar

Din perspectiva rezultatelor ştiinţifice obţinute,
menţionez:
- redactarea unei teze de doctorat prin care am
realizat un studiu aprofundat al acţiunii în
revendicarea imobilelor din intravilan cu privire
aprofundată asupra particularităţilor acţiunii în
revendicare în baza legilor speciale ale restituirilor.

Relevanţa
şi
impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

-

elaborarea a cinci suporturi de curs în format
tipărit:

-

Brezniceanu Andra Maria, Istoria administrației
publice. Note de curs, Ed. Sitech, Craiova 2019,
ISBN 978-606-11-6902-3

-

Brezniceanu Andra Maria, Dreptul familiei. Note de
curs, Ed. Sitech, Craiova 2018, ISBN 978-606-116360-1

-

Brezniceanu Andra Maria, Dreptul transporturilor.
Note de curs, Ed. Sitech, Craiova 2018, ISBN 978606-11-6357-1

-

Brezniceanu Andra Maria, Drept funciar și
cadastral. Note de curs, Ed. Sitech, Craiova 2018,
ISBN 978-606-11-6361-8

-

Brezniceanu Andra Maria, Teoria generală a
dreptului. Note de curs, Ed. Sitech, Craiova 2018,
ISBN 978-606-11-6362-5

-

Elaborarea unui suport de curs în format editat
pentru disciplina Libertăți fundamentale (aflat la
Biblioteca Universității din Craiova)

-

am publicat un număr de 11 articole în reviste de
specialitate sau susținute în comunicări științifice
din cadrul a 11 conferințe naționale și
internaționale.

O parte dintre lucrările ştiinţifice au fost redactate direct
într-o limbă de circulaţie internaţională, asigurând astfel
impactul cercetării ştiinţifice.
O mare parte din lucrările științifice publicate se regasesc
în bazele de date internaționale recunoscute:
ProQuest, EBSCO:

The unaccompanied or separated minor in the asylum
procedure, Economic, Social and Administrative
Approaches The Knowledge – Based Organization, Sibiu
2017,
Romania,
https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/23/2/arti
cle-p156.xml,

Fusion of the Associations and Foundations Set Up on the
Basis of OG26/2000, Andra Maria BREZNICEANU,
Economic, Social and Administrative Approaches The
Knowledge – Based Organization, Sibiu 2016, Romania,
https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/22/2/artic
le-p298.xml, p.298-302
From Confidentiality to Work Privacy – A Transformation
in Person Responsibility, Andra Maria BREZNICEANU,
Bogdan DUMITRIU, Economic, Social and Administrative
Approaches The Knowledge – Based Organization, Sibiu
2016,
Romania,
https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/22/2/artic
le-p303.xml, p.303-308
Erih Plus, CEEOL

Summary observations about the post-communist coding of
the institutions of self-exclusion and self-limitation of the
carrier’s liability, Revista de Științe Politice, nr.54/2017,
http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/numarul
54_2017.php, p.176-184
Considerations over the Institutions of the Legal Entity in
the Romanian Law, Revista de Stiințe Politice, nr.53/2017
,
http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/numarul
53_2017.php, p.55-65
Data Protection Officer – a new profession in public
administration?, Revista de Stiințe.Politice,nr.55/2017
http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/nu
marul55_2017/8.pdf, p.79-88
ISI Web of Knowledge
The scientific foundation of the administrative act, from
the utilitarian ethics to the globalization technology, The
International
Scientific
Conference
Globalization,
Intercultural Dialog and National Identity, Tg. Mures
Romania,
2017,
https://old.upm.ro/gidni/GIDNI04/Soc/Soc%2004%2054.pdf, p.385-390

În calitate de preparator și ulterior asistent
universitar la Facultatea de Drept a Universității din
Craiova am avut activităţi didactice la următoarele
discipline: Drept civil. Parte generală; Drept civil. Drepturi
reale; Drept civil. Contracte speciale (curs şi seminar);
Drept funciar și cadastral (curs şi seminar); Drept civil.
Teoria generală a dreptului (curs și seminar); Dreptul
transporturilor, Dreptul familiei, Drepturile omului,
Libertăți fundamentale, Istoria administrației publice,
Drept comunitar.
Cursurile și seminariile susținute au fost destinate
studenților înscriși la programul de studii - Administrație
Publică a Facultății de Drept din cadrul Centrului
Universitar Drobeta Turnu- Severin.
Din perspectiva îmbinării părților teoretice ale
materiilor predate cu partea de practică juridică
activitatea mea de avocat stagiar și definitiv a contribuit la
procesul educativ.
Preocuparea pentru perfecționarea continuă a
domeniului predat (legătura directă cu materia dreptului
familiei) a fost concretizată și prin absolvirea cursurilor
postuniversitare de specializare în Tehnici și practici de
asistență socială la Universitatea din Craiova, Facultatea
de Teologie şi Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.
Capacitatea candidatului de a
Parcurgerea de către mine unor programe de
îndruma studenţi sau tineri
formare de scurtă durată, pe discipline de graniță între
cercetători şi competenţele
științe juridice, administrative și stiințe economice ( curs
didactice ale candidatului
achiziții publice, curs manager proiecte europene) au lărgit
perspectiva
predării
cursurilor/seminariilor
prin
interconectarea cu alte domenii.
Activitatea didactică de seminar, mai ales la
discipline precum Drept civil. Parte generală, Libertăți
fundamentale, Dreptul familiei, a fost desfăşurată după un
anumit specific la nivelul disciplinei, studenţii fiind
angrenaţi
într-un
exerciţiu
de
dezvoltare
a
raţionamentului logico-juridic şi de înţelegere practică a
conceptelor, instituţiilor şi raporturilor dintre acestea prin
rezolvarea de cazuri practice, prin comentarii de text şi
comentarii de jurisprudenţă.
Astfel, obiectivele activităţii de seminar sunt
reprezentate de fixarea şi înţelegerea instituţiilor juridice
specifice studiate, identificarea aspectelor de drept care
necesită explicaţii suplimentare pentru deplină înţelegere,
precum şi valorificarea noţiunilor teoretice predate prin
rezolvarea de cazuri practice care implică realizarea de
conexiuni cu diferitele instituţii de drept civil studiate. În
cadrul activităţii didactice, atât la curs dar mai ales la
seminar, studenţii au fost încurajaţi să îşi dezvolte
capacităţile oratorice şi argumentative, să îşi exprime şi să
îşi susţină opiniile juridice aplicând raţionamentul logic şi
aprofundând noţiunile teoretice însuşite la curs. Metodele

de predare clasice sunt asociate cu metode moderne ale
tehnologiei informației (videoproiector, prezentări
PowerPoint, cursuri în format electronic) care permit
studentului preluarea și fixarea informației prin
intermediul mai multor canale de diseminare a noțiunilor
predate .
Prioritar atât în activitatea de predare cât și în cea de
seminar a fost asumarea învățământului centrat pe
student în care am optat pentru modelul de cunoaștere ca
proces. Am urmărit formarea de competențe care să fie
convergente cu competențele dobândite la alte discipline,
am încercat să anticipez nevoia de învățare și să le adaptez
modului de percepere a informațiilor de către tânăra
generație, am optat pentru motivarea și susținerea
studentului în procesul de învățare, renunțând la livrarea
cunoașterii ca produs.
În calitate de asistent universitar la Facultatea de Drept,
m-am implicat în activitatea de evaluare continuă a
studenților, la cursuri, seminarii şi examene. Capacitatea
de îndrumare a studenţilor precum şi competenţele
didactice aferente au fost certificate în baza absolvirii
cursurile pentru pregătirea personalului didactic în cadrul
Universității București, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației – Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic.
De asemenea, am îndrumat studenţii în procesul de
elaborare a lucrărilor de licenţă în calitate de coordonator
sprijinindu-i în alegerea temei, selectarea bibliografiei
necesare, identificarea jurisprudenţei relevante în materie
și verificarea proiectului.
În toată perioada activității directe cu studenţii, aceștia au
apreciat nivelul de predare și implicare prin acordarea
calificativului foarte bine, în urma evaluărilor periodice
efectuate.
Sunt membru al Centrului de Studii și Cercetări de Drept
privat, centru care este dedicat promovării cercetării
ştiinţifice în domeniul dreptului privat şi susţinerii de
Capacitatea candidatului de a
acţiuni, metode şi mijloace ce vizează stimularea
conduce
proiecte
de
cunoaşterii, comunicării şi creativităţii în acest domeniu.
cercetare-dezvoltare
Activitatea de cercetare științifică a fost completată cu
participarea la conferințe naționale/internaționale și
prezentarea de articole în domeniul dreptului.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:

- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit
- ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5729/24.11.2010;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit – media anilor de studii fiind 8,72; media
examenului de licență 9,29;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura
postului, conform CV-ului: îndeplinit
Indicatori de performanţă
Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în categoriile A,
B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

Nr.
Nr.
min.
realizări
realizări candidat

1. Brezniceanu Andra Maria, Istoria administrației publice. Note de curs, Ed.
Sitech, Craiova 2019, ISBN 978-606-11-6902-3
2. Brezniceanu Andra Maria, Dreptul familiei. Note de curs, Ed. Sitech, Craiova
2018, ISBN 978-606-11-6360-1
3. Brezniceanu Andra Maria, Dreptul transporturilor. Note de curs, Ed. Sitech,
Craiova 2018, ISBN 978-606-11-6357-1
4. Brezniceanu Andra Maria, Drept funciar și cadastral. Note de curs, Ed.
Sitech, Craiova 2018, ISBN 978-606-11-6361-8
5. Brezniceanu Andra Maria, Teoria generală a dreptului. Note de curs, Ed.
Sitech, Craiova 2018, ISBN 978-606-11-6362-5
6. The unaccompanied or separated minor in the asylum procedure, Economic,
Social and Administrative Approaches The Knowledge – Based
Organization,
Sibiu
2017,
Romania,
https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/23/2/article-p156.xml,
p.156-161
7. The scientific foundation of the administrative act, from the utilitarian
ethics to the globalization technology, The International Scientific
Conference Globalization, Intercultural Dialog and National Identity, Tg.
Mures
Romania,
2017,
https://old.upm.ro/gidni/GIDNI04/Soc/Soc%2004%2054.pdf, p.385-390
8. Fusion of the Associations and Foundations Set Up on the Basis of
OG26/2000, Andra Maria BREZNICEANU, Economic, Social and
Administrative Approaches The Knowledge – Based Organization, Sibiu
2016,
Romania,
https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/22/2/article-p298.xml,
p.298-302
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9. From Confidentiality to Work Privacy – A Transformation in Person
Responsibility, Andra Maria BREZNICEANU, Bogdan DUMITRIU, Economic,
Social and Administrative Approaches The Knowledge – Based
Organization,
Sibiu
2016,
Romania,
https://content.sciendo.com/view/journals/kbo/22/2/article-p303.xml,
p.303-308
10. The right to language training of the foreigners in Romania, Andra Maria
Brezniceanu, The International Scientific Conference Globalization,
Intercultural Dialog and National Identity, Tg. Mures Romania,
https://old.upm.ro/gidni3/GIDNI-03/Soc/Soc%2003%2088.pdf, p.915-923,
11. Summary observations about the post-communist coding of the institutions
of self-exclusion and self-limitation of the carrier’s liability, Revista de
Științe
Politice,
nr.54/2017,
http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/numarul54_2017.php,
p.176-184
12. Considerations over the Institutions of the Legal Entity in the Romanian
Law, Revista de Stiințe Politice, nr.53/2017
,
http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/numarul53_2017.php,
p.55-65
13. Data Protection Officer – a new profession in public administration?,
Revista
de
Stiințe.Politice,nr.55/2017
http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/numarul55_2017/8.
pdf, p.79-88
14. Instituția Agentului Guvernamental-instituție europeană, Revista de Științe
Politice nr.4/2004, ed. Universitaria, ISSN 1584-224X, pp.88-93
15. Logo -identitate, comunicare, protecție în Revista Comunicare, Identitate,
Cultură, ed. Universitaria Craiova, 2010, ISBN 978-606-510-950-6
16. Regimul juridic și protecția juridică aplicabile solicitantului de azil, în Revista
Identitate și variație discursivă, ed. Universitaria Craiova 2015, ed.
Prouniversitaria București 2015; ISBN 978-606-14-0929-7, p.233-240

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului
Brezniceanu Andra Maria

