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Diploma Seria C
Nr.0006047 din 15.09.2003

"Alexandru Ioan Cuza",
Bucureşti
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Instituţia
UNIVERSITATEA
DE VEST DIN
TIMIŞOARA –
abilitare
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DREPT

Data
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abilitare/obţinerii calităţii de
conducător de doctorat
14.06.2018 - susţinere teză
abilitare
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Şcoala Doctorală a Facultăţii
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– Universitatea din Craiova

UNIVERSITATEA
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conducere de doctorat
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acordat/OM
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5. Grade didactice/profesionale
Nr.
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Instituţia
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Perioada

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
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1.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept

Drept
(Drept administrativ)

De la 1.10.2007până în prezent

Conferenţiar
universitar.

2.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Drept
"Nicolae Titulescu"

Drept
(Drept administrativ)

De la 1.03.2004
până la 1.10.2007

Lector universitar.

Drept
(Drept administrativ)

De la 25.02.2002
până la 1.03.2004.

Asistent universitar.

3.
4.

De la 28.02.2000
Drept
până
la 25.02.2002.
(Drept administrativ)

Preparator
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6. Realizările profesional-ştiinţifice
I. Realizări ştiinţifice. Contribuţii la modernizarea dreptului administrativ

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

a) Aspecte cantitative şi calitative
Rezultatele cercetării ştiinţifice au fost valorificate în 46 articole şi studii publicate ca
autor şi, în câteva situaţii în calitate de coautor, în reviste indexate BDI, reviste
ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice (Revista de Drept
Public; RAIS - Journal for Social Sciences; Journal for Freedom of Conscience
(Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă); Acta Universitatis Danubius. Juridica; Valahia
University Law Study; AGORA International Journal of Juridical Sciences; Arhivele
Olteniei; Caietul Ştiinţific al I.S.A. “Paul Negulescu” Sibiu; Revista Ştiinţe Juridice;
Annals of the University of Craiova, Series: Philology, english; Annales Universitatis
Appulensis – Series Jurisprudentia; Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti
Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice; Revista de drept procedural), în 16 lucrări
publicate în volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale (International
Conference on problems of quality assurance, accreditation and management in higher
education; “THE KNOWLEDGE - BASED ORGANIZATION - THE 16TH
INTERNATIONAL CONFERENCE”; International Conference on European
Integration - Realities and Perspectives; Impactul europenizării asupra administraţiei
publice; Libertatea religioasă şi de conştiinţă; Noi reglementări privind achiziţiile
publice. Impactul asupra absorbţiei fondurilor structurale în contextul reorganizării
administrative; Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor publice. Repercursiuni asupra
accesării şi managementului fondurilor structurale; Legislaţia internă şi Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului; Probleme actuale de teoria dreptului şi drept
comparat; Le phénomène administratif dans l’éspace roumain et européenne), volume
editate de Publishing and Printing Center of Voronezh State University, Editura
Universul Juridic, Editura Cordial-Lex, Editura Universitară Bucureşti, Editura
Economică, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Editura
Universitaria, unele volume fiind indexate ISI sau în alte baze de date internaţionale
(EBSCO; Index Copernicus Journal, Genamics JournalSeek; DOAJ; v|lex. ) şi în 18
cărţi de unic autor (cursuri, metodologii sau monografii) în edituri cu prestigiu
recunoscut, 1 carte în coautorat la editură cu prestigiu recunoscut, 4 cărţi de unic autor
şi o carte în coautorat editate la alte edituri, respectiv în 42 capitole de cărţi.
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b) Teza de doctorat – punct iniţial în prezentarea rezultatelor originale
Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică postdoctorală au ca fundament şi câteva
dintre rezultatele activităţii de cercetare din teza de doctorat cu titlul «Instituţia publică
în dreptul administrativ», susţinută public pe 25 mai 2003, conducător de doctorat fiind
domnul profesor Alexandru Negoiţă. În concluziile tezei au fost exprimate opinii
originale cu privire la: definirea conceptului instituţie publică în dreptul administrativ;
factorii de configurare a dreptului administrativ; relaţia de dependenţă biunivocă între
administraţia publică şi scopul social.
c) Direcţiile de cercetare
Având în vedere că între valorile sociale fundamentale care intră în conţinutul
scopului social în România este şi învăţământul de calitate cu consecinţa sa formarea
unor specialişti de înaltă ţinută profesională, activitatea de cercetare ştiinţifică
desfăşurată de mine până în prezent s-a derulat în mod constant pe patru planuri:
c1. cercetări privind dreptul administrativ şi scopul social;
c2. cercetări referitoare la modalităţile de perfecţionare a activităţii didactice;
c3. cercetări efectuate cu ocazia coordonării activităţii de cercetare ştiinţifică
studenţească, cercetarea studenţească devenind element al activităţii de cercetare
ştiinţifică în contextul tendinţei de mondializare a învăţământului;
c4. cercetarea privind tendinţele la nivel mondial în domeniul învăţământului.
c1. Cercetări privind „Dreptul administrativ şi scopul social”
Principala direcţie de cercetare ştiinţifică a fost permanent: „Elementele fenomenului
administrativ în spaţiul românesc şi european”, cu accent pe aspectele privind
activitatea de reglementare în domeniul dreptului administrativ, aspectele referitoare la
relaţia dintre activitatea de reglementare a administraţiei publice şi factorii determinanţi
în definirea scopului social în contextul integrării României în Uniunea Europeană,
respectiv pe modul de înţelegere a conceptului de drept administrativ european.
Am analizat consecinţele acţiunii forţelor structurale ale societăţii civile cu privire la
modul de reglementare de către legiutor a administraţiei publice, am analizat critic
reglementările privind stabilitatea în funcţia publică prin contrapunere cu instituţia
juridică a mobilităţii funcţionarilor publici, am analizat aplicarea principiului egalităţii
în dreptul administrativ şi în dreptul comunitar european, drepturile de funcţiune şi
drepturile de personal ale funcţionarilor publici, aspecte legate de etapele procedurale
din procedura contenciosului administrativ, de dreptul la un proces echitabil, am
analizat aspecte referitoare la responsabilitatea agenţilor publici care reglementează şi
consecinţele calităţii reglementării asupra cetăţenilor, respectiv asupra calităţii
administraţiei publice, a modificării foarte rapide a normelor de drept administrativ şi
nu numai.
Majoritatea cărţilor, articolelor, granturilor sau proiectelor pe care le-am scris,
respectiv, le-am implementat sau la a căror implementare am participat în calitate de
expert extern, au avut teme sau au implicat activităţi specifice legate de reglementarea
administraţiei publice în spaţiul românesc, de perspectivele dreptului administrativ în
Europa, de factorii determinanţi pentru conţinutul scopului social sau de învăţământul
superior juridic şi administrativ. M-am preocupat a defini scopul social, pentru că de
conţinutul lui depinde şi acţiunea personalului din administraţia publică şi m-am
preocupat permanent a studia relaţia de determinare biunivocă între modificarea
normelor juridice de drept administrativ şi modificarea conţinutului scopului social.
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Am grupat rezultatele care contribuie la evoluţia ascendentă a
cunoştinţelor de drept administrativ în trei submulţimi:
A. aspectele subsumate ideii că administraţia publică are misiunea de garant al
respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, contribuind la definirea scopului
social la un anumit moment dat, mai exact concluziile studiilor privind funcţiile
administraţiei publice în societatea românească, concluziile privind principii care
trebuie să guverneze administraţia publică în România în contextul integrării
României în Uniunea Europeană şi aspecte privind acţiunea administraţiei
publice pentru definirea şi materializarea scopului social, toate luând în
considerare particularităţile raporturilor juridice de drept administrativ;
B. concluzii desprinse din analiza critică a modului de reglementare a unor
aspecte referitoare la administraţia publică, cum ar fi: reglementarea în materia
bunei conduite administrative, reglementarea în materia funcţiei publice,
reglementarea în materia responsabilităţii agenţilor care emit sau adoptă acte
normative, reglementarea în materia contenciosului administrativ privit ca mijloc
de protecţie a cetăţeanului, dar şi ca pârghie a entităţilor din administraţia
publică de a-şi îndrepta erorile, necesitatea codificării în materia dreptului
administrativ:
C. contribuţiile la modernizarea dreptului administrativ prin alte lucrări şi
activităţi de cercetare: rezultate ale proiectelor de cercetare, rezultate ale
participării la conferinţe naţionale şi internaţionale, rezultate ale activităţii de
membru în consiliul editorial al unor reviste de specialitate.
A. Administraţia publică - garantul respectării drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti şi principal agent în acţiunea de definire a scopului social
A.1 Acţiunea administraţiei publice pentru definirea
şi materializarea scopului social
Activitatea de cercetare ştiinţifică postdoctorală se bazează pe o concepţie
fundamentată în perioada studiilor doctorale, concepţie care constituie temelia
edificiului ştiinţific ulterior. Astfel, studiile realizate cu privire la diferite aspecte
definitorii pentru administraţia publică le-am realizat având în vedere permanent că
administraţia publică are rolul de garant al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti1.
Pentru a defini funcţiile sociale ale administraţiei publice astfel încât să se poată
detalia rolul de garant al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, am început cu
definirea conceptului de scop social. Analizând opiniile exprimate în literatura de
specialitate, am ajuns în anul 20022 la concluzia că scopul social trebuie înţeles ca
fiind „binele comun asigurat prin conservarea ordinii sociale şi înfăptuirea justiţiei, cu
menţiunile că binele comun reprezintă binele societăţii ca entitate transindividuală şi că
binele comun trebuie considerat în orice moment în corelaţie simultană cu binele
individual”.
Meditând asupra misiunii administraţiei publice de a garanta respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, am ajuns la concluzia că administraţia publică
are de îndeplinit sarcina de a lua măsurile necesare pentru creşterea nivelului de
cultură administrativă. Creşterea acestui nivel „este rezultatul unui amplu proces

1

Nicu Alina Livia, Administraţia publică - garant al respectării drepturilor şi liberăţtilor cetăţeneşti, La Revue des
sciences juridiques nr. 22/2001, Craiova, pp.31-36.
2
Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Editura Themis, Craiova, 2012, p.12.
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educaţional sub influenţa căruia orice om să devină conştient că este titularul unor
drepturi şi libertăţi, dar este mai ales titularul obligaţiei de a respecta respectivele
drepturi şi libertăţi recunoscute şi altor titulari. Pe baza acestei concepţii orice om
trebuie să acţioneze, din proprie iniţiativă, mai responsabil”3.
De asemenea, pentru a identifica mai exact funcţiile sociale ale administraţiei
publice, am avut în vedere şi procesul de integrare a României în Uniunea
Europeană, apreciind că „integrarea europeană şi globalizarea nu trebuie să
însemne o nivelare care să şteargă specificul colectivităţilor”4, ci, chiar dacă
integrarea în Uniune este un proces complex care „implică nuanţarea conţinutului
unor noţiuni cum ar fi suveranitate, stat naţional, cetăţenie, ea implică în primul
rând extinderea aplicării practicilor care au avut rezultate pozitive şi sprijinirea
statelor care doresc să ajungă la nivelul celor care au obţinut aceste rezultate, dar
numai după ce statele aspirante dovedesc ele însele că au făcut eforturi încununate
de succes atingând anumite niveluri etalon ale parametrilor sociali, economici şi
politici”5, pentru că „A face parte din Uniunea Europeană sau din ceea ce se
prefigurează a fi Europa unită, nu trebuie să însemne a se distruge specificul
cultural, ceea ce dă identitatea unei colectivităţi, dimpotrivă trebuie să însemne că
aplicarea principiilor general acceptate contribuie la prosperitatea omului
"cetăţean european"6”. Opinia mea a fost ulterior confirmată prin modul de
reglementare a valorilor fundamentale comunitare în Tratatul privind Uniunea
Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Astfel, în articolul 2
din Tratatul privind Uniunea Europeană este precizat că „Uniunea se întemeiază pe
valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de
drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o
societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie,
solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi”, iar în articolul 4 aliniat (1) se
subliniază rolul statelor naţionale în funcţionarea Uniunii, arătându-se că „În
conformitate cu articolul 5, orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin
tratate aparţine statelor membre”.
În anul 2007 am reunit principalele rezultate ale activităţii mele de cercetare
ştiinţifică în lucrarea „Nicu Alina Livia, Drept administrativ, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2007, I.S.B.N. 978-973-30-1711-0, 504 pagini, B5”, în
legătură cu care evidenţiez următoarele elemente de originalitate:
1. modul de gândire a arhitecturii lucrării este unul original;
Originalitatea constă în aceea că am dorit să prezint sintetic şi gradual noţiunile
într-o manieră care să permită studentului, dar nu numai, ca la final să poată fi un
bun practician în domeniul administraţiei publice şi în domeniul contenciosului
administrativ, care este o procedură de mare fineţe. De asemenea, faţă de alte
lucrări similare, caracterul original rezultă din aceea că la începutul lucrării am
acordat un spaţiu generos consideraţiilor prin care am justificat necesitatea şi
utilitatea dreptului administrativ ca ramură de drept şi ca ştiinţă, fiind analizaţi
factorii care determină constituirea şi configuraţia colectivităţilor umane şi care au
determinat apariţia acestei ramuri de drept.

3

Nicu Alina Livia, Administraţia publică - garant al respectării drepturilor şi liberăţtilor cetăţeneşti, La Revue des
sciences juridiques nr. 22/2001, Craiova, p.34.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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Practic, am realizat două subcapitole la începutul lucrării în care am încercat să le
subliniez cititorilor faptul că dreptul administrativ este o ramură de drept cu
determinare naturală, vitală pentru existenţa oricărei entităţi organizate în stat,
care ne marchează existenţa puternic, însoţindu-ne pe tot parcursul vieţii din
momentul naşterii - când structuri din administraţia publică efectuează operaţiunea
de înregistrare a naşterii - şi până la sfârşitul vieţii, când aceleaşi structuri
înregistrează evenimentul produs, precizând cititorilor care este rolul activităţii de
normare în constituirea şi existenţa colectivităţilor umane şi de ce normarea este un
mijloc pentru a realiza şi proteja valorile fundamentale ale unei colectivităţi umane
date7. Între punctul iniţial şi cel final este o succesiune de capitole constituită astfel:
a) prezentarea noţiunilor fundamentale cu care operează dreptul administrativ – stat
de drept, societate civilă, putere executivă, serviciu public, instituţie publică,
instituţie de utilitate publică, administraţie publică, fapt administrativ, fenomen
administrativ, raport de drept administrativ, normă juridică de drept administrativ,
izvor de drept administrativ – fiecare concept fiind cu atenţie caracterizat, astfel
încât studenţii să poată înţelege uşor identitatea fiecărei noţiuni, prezentarea fiind
urmată de aplicarea noţiunilor studiate pe elementele structurale ale sistemului
administraţiei publice din România; b) urmează în prezentare un capitol rezervat
funcţionarului public în calitatea sa de componentă principală a personalului din
administraţia publică, urmat de un capitol care are ca subiect răspunderea în dreptul
administrativ; c) mijloacele materiale utilizate în îndeplinirea misiunilor
administraţiei publice şi caracteristicile bunurilor care constituie domeniul public
sunt studiate într-un capitol de sine stătător, urmat de un capitol în care se prezintă
mijloacele de acţiune ale personalului din administraţia publică: actul administrativ,
operaţiunea administrativă; d) în succesiune urmează un capitol care prezintă
activitatea de control, cu accent pe funcţia preventivă a controlului, controlul fiind
abordat atât ca activitate de verificare efectuată asupra administraţiei publice, cât şi
ca activitate desfăşurată de structuri din administraţia publică, având competenţa
legală în materie, în raport cu cetăţenii.
Deci, în elaborarea arhitecturii lucrării am avut în vedere faptul că încununarea
efortului de a stăpâni noţiunile prezentate anterior se realizează atunci când, urmare
a deprinderii de a aplica aspectele procedurale prezentate în capitolul ultim –
Contenciosul administrativ – pot fi rezolvate aplicaţii de contencios administrativ.
2. am prezentat cititorilor definiţia formulată de mine cu privire la conceptul
de instituţie publică8: „Pornind de la punctul de vedere că instituţia publică este un
concept care corespunde oarecum noţiunii de organ al administraţiei publice,
apreciem că, raportat la obiectul de reglementare al dreptului administrativ, instituţia
publică reprezintă9 o alcătuire socială constituită pe baza şi în executarea legii,
înzestrată cu mijloace materiale şi financiare potrivit legii, cu personalitate juridică
şi competenţa necesară pentru a putea acţiona în vederea organizării executării,
executării efective şi garantării executării legii, cu scopul ca, prin aplicarea legii,
să se obţină satisfacerea cerinţelor sociale de interes public”;

7

Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, pp.41-65.
Ibidem, p.73.
9
Alina Livia Nicu, Instituţia publică în dreptul administrativ, Editura Universitaria, Craiova, 2003, p.164.
8
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Am mai arătat că „Această accepţiune evidenţiază faptul că în structura instituţiei
publice intră personalul format din demnitari, dacă este cazul, funcţionari publici şi
personal auxiliar sau, aşa cum este denumit în legislaţia actuală, personal
contractual. Aceste trei categorii de personal utilizează mijloacele materiale şi
financiare de care dispune instituţia publică, pentru a exercita atribuţiile care le revin
în conformitate cu competenţa instituţiei publice”10 . Pornind de la acestă definiţie
am formulat şi propuneri de lege ferenda.
3. am definit, de asemenea, administraţia publică în sens funcţional ca fiind
„activitatea de creare a condiţiilor materiale pentru ca legislaţia să fie cunoscută,
respectată şi aplicată, activitatea de aplicare nemijlocită a legislaţiei şi activitatea
de asigurare a aplicării legislaţiei, la nevoie, prin forţa de constrângere legitimă a
colectivităţii”, iar în accepţiune structurală „ansamblul de alcătuiri sociale
constituite prin lege şi pe baza legii, care desfăşoară activitatea numită
administraţie publică”11;
4. am definit conceptul de fenomen administrativ;
5. cu privire la faptul administrativ, realizând caracterizarea acestuia, am
evidenţiat determinarea sa temporală12;
6. pornind de la ideea că în legislaţie sunt reglementate valorile sociale
fundamentale, printre care se află drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, iar transpunerea în
practică a legislaţiei înseamnă materializarea acestor drepturi şi libertăţi, am
concluzionat că este absolut necesar a cunoaşte factorii perturbatori ai activităţii de
transpunere în practică a legislaţiei, factori care pot împiedica îndeplinirea
scopului social şi am propus o modelare în acest scop. Practic, pentru a putea studia
într-un mod bine organizat factorii care influenţează, putând perturba, activitatea de
transpunere în practică a legislaţiei, am adaptat şi inclus în lucrare13 o schemă
simplă intuitivă, preluată din teoria sistemelor, pe care ulterior am utilizat-o
permanent atunci când am ales temele de cercetare şi am avut-o în vedere şi la
realizarea studiilor propriu-zise. Schema ne permite să înţelegem ce influenţe suferă
activitatea de normare în general, activitatea de normare în domeniul dreptului
administrativ, în particular şi care este relaţia între activitatea de normare şi
conceptul de scop social.
Concluzia a fost aceea că pentru a se putea garanta realizarea şi protejarea
valorilor fundamentale ale societăţii, între care respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti au un loc primordial, este necesară adaptarea permanentă a
sistemului de drept, în general, a dreptului administrativ, în particular, la realitatea
socială obiectivă.
În legătură cu ideea de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în
România cu sprijinul administraţiei publice, respectare privită ca parte a scopului
social, am realizat câteva lucrări originale, pe care le-am prezentat în perioada
2013-2016, la o manifestare ştiinţifică internaţională, Comisia Juridică, de
Disciplină şi Imunităţi a Parlamentului României apreciind activitatea
desfăşurată de mine în scopul promovării, consolidării şi respectării libertăţii de
conştiinţă şi a libertăţii de exprimare cu o Diplomă de onoare, primită în
septembrie 2016. Lucrările sunt:
10

Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, p.73.
Ibidem, p.136.
12
Ideea a fost prima dată abordată în subcapitolul „Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu, Ideea curgerii timpului şi
consecinţele ei în materiile faptului administrativ, actului administrativ, contenciosului administrativ şi controlului
administrativ”, din lucrarea colectivă "Drept civil. Ideea curgerii timpului şi consecinţele ei juridice", coordonator prof.
univ. dr. Ion Dogaru, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p.993-1041.
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1. în anul 2014 studiul „Aspecte privind legalitatea şi libertatea religioasă14”, în
care, pe temelia formată dintr-o analiză temeinică a legislaţiei româneşti în materie articolele 26, 29, 30 din Constituţie şi Legea nr.489/2006 privind libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor - am argumentat că „Legea fundamentală a
României este un act normativ care constiuie un cadru juridic definitoriu pentru un
paradis democratic”15 şi că „scopul social trebuie să fie ca un dipol la care
legalitatea şi moralitatea sunt asimilate cu cele două sarcini electrice având aceeaşi
valoare absolută, dar semn contrar, însă omul este cel care trebuie să realizeze
materializarea scopului social. Deci, omul este cel care pune în valoare dipolul, în
absenţa omului noţiunea fiind inutilă. În consecinţă, fiecare cetăţean are, alături de
drepturile constituţionale şi legale, o multitudine de responsabilităţi cetăţeneşti,
legalitatea trebuind a fi dublată de moralitate, pentru că însăşi acţiunea de normare
vizează respectarea «bunelor moravuri», această sintagmă fiind deseori întâlnită în
textele normative.” 16;
Am subliniat cu acel prilej că gradul de responsabilitate socială creşte cu gradul
de integrare profesională şi că este de lege ferenda necesară o Lege a practicii
obligatorii în meserie şi profesie, care să reglementeze practica de unu sau doi ani,
practică finanţată din fondurile Ministerului Educaţiei ori din fonduri europene
nerambursabile atrase prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane17.
2. în anul 2015 studiul „Administraţia publică centrală – catalizator al relaţiilor
sociale care au ca obiect libertatea religioasă”18, studiu în care am analizat cadrul
legal în materie – Hotărârea Guvernului României nr.44 din 13 februarie 2013,
privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte coroborată
cu articolele 26, 29, 30 din Constituţie – concluzia fiind că acea parte a scopului
social constând în respectarea libertăţii de conştiinţă, libertăţii religioase este pe
deplin materializată în România, administraţia publică centrală având, „în ceea ce
priveşte relaţiile sociale care au ca obiect valorificarea normei constituţionale
privind libertatea religioasă, în mod corect, doar rol de catalizator, oferind sprijin
tuturor cultelor şi asociaţiilor religioase, în vederea participării lor benefice la viaţa
socială şi spirituală a ţării.”19;
3. în anul 2016 studiul „Securitatea socială şi administraţia publică în
România”20 care a fost rezultatul preocupării de a analiza în ce măsură
componentele conceptului de securitate socială sunt în România suficient
reglementate, suficient implementate şi de a identifica direcţii de acţiune astfel încât
toţi partenerii sociali să contribuie la perfecţionarea mecanismelor prin care
securitatea socială devine realitate;
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Analizând cadrul legal, concluzia a fost că21 domeniului „securitate socială” îi
sunt dedicate de Parlament un număr important de legi. De asemenea, Guvernul
României a adoptat un număr important de ordonanţe, ordonanţe de urgenţă,
hotărâri, ordine ale miniştrilor, realizându-se permanent adaptarea legislaţiei la
cerinţele rezultate din derularea relaţiilor sociale, astfel încât, în opinia noastră,
cadrul legal este compus dintr-un număr suficient de acte normative, care
reglementează într-o manieră modernă aspectele privind securitatea socială, criticile
privind calitatea prestaţiilor în domeniul securităţii sociale în mică măsură putând
izvorî din lipsa reglementării sau din calitatea acesteia.
4. în anul 2013 studiul „Similitudini şi deosebiri referitoare la metoda
convingerii ca instrument de aplicare a normelor juridice şi a regulilor creştine”22.
Ideea studiului a izvorât din întrebarea „Ce rol şi ce pondere au convingerea şi
constrângerea în aplicarea normei juridice?”, întrebare formulată în cadrul unei
dezbateri în care se discuta despre metoda convingerii ca metodă de lucru folosită de
regulă de personalul din administraţia publică.
Am arătat că diferenţa cea mai importantă între regulile de drept şi alte reguli de
conduită socială este caracterul imperativ şi prezenţa sancţiunii a cărei aplicare se
asigură prin acţiunea autorităţii publice, astfel încât convingerea acţionează mai
uşor, fiind previzibilă posibilitatea utilizării forţei coercitive, chiar dacă scopul
pentru care se elaborează normele juridice nu este acela de a produce teamă, ci de a
genera ordine şi bună organizare şi funcţionare a mecanismelor sociale.
Cu privire la relaţia drept – morală am arătat că23 „În ceea ce priveşte dreptul şi
morala, acestea sunt înrudite prin faptul că ambele «se ocupă de raporturile dintre
oameni şi ambele caută să echilibreze aceste raporturi, aşa încât din ele să se nască
armonia socială, adaptând interesele individuale interesului social»24, dar se şi
deosebesc prin faptul că dreptul este practic şi realist, reglementând exclusiv
raporturi între indivizi25 în scopul de a realiza un echilibru între interesele
individuale şi interesele sociale, impunând respectul faţă de normele juridice prin
intermediul sancţiunilor prevăzute de acestea, în timp ce morala este abstractă şi
idealistă, căutând să-i perfecţioneze pe oameni în scopul de a realiza o umanitate
mai bună şi mai conformă unui tip ideal predefinit, singura sancţiune pe care o
afirmă morala fiind pedeapsa divină şi singurul mijloc de acţiune utilizat de ea fiind
sensibilizarea conştiinţei individului. Am exprimat opinia că morala este
complementară dreptului şi factor vital pentru realizarea funcţiei preventive a acestuia.
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A.2. Principii ce trebuie să guverneze administraţia publică
În anul 2011 am publicat lucrarea Drept administrativ26. În aceasta am dezvoltat,
prin exemplificare, ideea că principiile care trebuie să guverneze administraţia
publică izvorăsc din realitatea socială. Am argumentat ideea prin câteva exemple.
Astfel, principiul revocabilităţii actelor administrative, deşi nu a avut o
reglementare expresă, a fost aplicat în practică în sensul că pentru soluţionarea situaţiilor practice generate de un act administrativ nelegal sau neoportun putea fi
utilizată revocarea actului respectiv. Întrebările apărute în practica instanţelor de
judecată în legătură cu condiţiile şi limitele în care poate interveni revocarea a
determinat apariţia normei juridice conţinută în aliniatul (6) al articolului 1 din
Legea nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ, normă care reglementează
implicit principiul revocabilităţii actelor administrative sub forma „Autoritatea
publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei
anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în
circuitul civil şi a produs efecte juridice”. Deci, componenta scopului social numită
„înfăptuirea justiţiei” a impus reglementarea condiţiilor şi limitelor pentru
revocarea actelor administrative: actul să fie nelegal, fie pentru că a fost încălcată
legislaţia privind procedura de adoptare fie datorită nerespectării legislaţiei care
reglementează domeniul în care se încadrează obiectul actului, actul să nu fi intrat în
circuitul civil şi să nu fi produs efecte juridice.
Am mai analizat cazul principilui consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit, principiu care, fiind considerat un principiu
ce ţine de esenţa unui stat democratic, a fost a consacrat în Legea administraţiei
publice locale în toate formele ei cunoscute în perioada de la 22 decembrie 1989
până la data publicării lucrării, chiar dacă pentru aplicarea acestui principiu
legiuitorul român a creat cadrul juridic necesar abia prin Legea nr.3/2000 - Lege
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, care a abrogat Decretul–Lege
nr.29/1990 privind instituirea referendumului naţional, în articolul 2 aliniat (2) din
legea menţionată precizându-se că „se poate organiza şi desfăşura referendum local
asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale”.
Am evidenţiat faptul că importanţa practică şi implicaţiile sociale ale unor
principii care guvernează administraţia publică a determinat adoptarea unor legi care
să dezvolte şi să detalieze cadrul legal în materie, exemplificând cu principiul
descentralizării administrative căruia i-a fost asociată o lege-cadru privind
descentralizarea, Legea nr.195/2006.
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A.3 Particularităţile raporturilor juridice de drept administrativ
În lucrarea Drept administrativ publicată în anul 2007 ca şi în cea publicată în
anul 2011, am analizat particularităţile raportului juridic de drept administrativ,
pentru că el este un tip special de relaţii sociale, relaţii bazate pe inegalitatea
juridică a subiectelor raportului. Inegalitatea juridică a părţilor este determinată de
faptul că entitatea din administraţia publică exercită capacitatea juridică de drept
administrativ primită prin lege pentru a sluji interesul public, persoanele fizice sau
juridice care participă la aceste raporturi juridice nedispunând de o astfel de
capacitate.
Este remarcabilă importanţa practică a acestei caracteristici, fapt pe care îl putem
argumenta cu ajutorul noţiunii de contract administrativ. În literatura de specialitate
au existat preocupări cu privire la definirea şi la individualizarea caracteristicilor
contractului administrativ, dar în dreptul românesc nu exista o reglementare în acest
sens. Legiuitorul, având în vedere că instanţele de contencios administrativ trebuiau
să soluţioneze litigii izvorâte din executarea unor contracte perfectate între autorităţi
publice şi furnizori sau prestatori de servicii, a introdus în Legea contenciosului
administrativ prevederea legală din articolul 2, aliniat (1), litera c, teza a doua, care
spune că „sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi
contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a
bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea
serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte
categorii de contracte administrative supuse competenţei instanţelor de contencios
administrativ ”, dând astfel suport legal noţiunii de contract administrativ.
B. Analiză critică a modului de reglementare
a unor aspecte referitoare la administraţia publică
B.1 Reglementarea în materia responsabilităţii
agenţilor care emit sau adoptă acte normative
În anul 2012 am elaborat studiul27 The Responsibility of Subjects Implicated in
the Adoption of Unconstitutional Norms in Romania. Deşi nu vizează strict
administraţia publică, tema prezintă interes pentru că existenţa în sistemul de drept a
unor norme juridice neconstituţionale afectează în egală măsură cetăţeanul şi
administraţia, contravenind scopului social care include înfăptuirea justiţiei sociale.
Dacă normele neconstituţionale sunt norme de drept administrativ, este şi mai grav.
Mi-am propus ca prin această lucrare să analizez anumite aspecte referitoare la
responsabilitatea actorilor implicaţi în activitatea de legiferare, cu accent pe situaţia
adoptării de norme neconstituţionale, pentru că în practica instanţelor de judecată
am întâlnit un tip de litigii foarte numeroase, al căror mers procesual a fost afectat
de declararea ca neconstituţionale a unor norme juridice, justiţiabili fiind o categorie
specială de cetăţeni: deţinuţii politici din perioada regimului totalitar din România.
Este cazul situaţiilor care au apărut urmare a intrării în vigoare a Legii nr.221/2009
privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Practic, urmare
a apariţiei dreptului legal de a beneficia de despăgubiri pentru prejudiciul. moral, de
despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotărâre de
condamnare sau ca efect al măsurii administrative şi de repunerea în drepturi, în
cazul în care prin hotărârea judecătorească de condamnare s-a dispus decăderea din
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drepturi sau degradarea militară, au fost promovate acţiuni judecătoreşti pentru
valorificarea dreptului respectiv. În momentul în care Curtea Constituţională a
declarat neconstituţională reglementarea prin care s-a creat dreptul, demersul
procesual s-a aflat în unul dintre următoarele trei stadii: a) instanţa a admis cererea
în mod definitiv şi irevocabil, dreptul urmând a fi valorificat; b) cererea a fost
admisă de instanţa de fond, litigiul fiind pe rol pentru soluţionarea unei căi de atac,
decizia Curţii Constituţionale urmând să producă efecte asupra soluţiei pronunţate
de instanţa care judecă speţa în calea de atac; c) acţiunea este pe rol la instanţa de
fond, nefiind soluţionată, caz în care, de asemenea, decizia Curţii Constituţionale
urmează să producă efecte asupra soluţiei. Prin urmare, a rezultat o practică
neuniformă, discriminatorie, în ceea ce priveşte persoanele în beneficiul cărora
norma juridică, declarată ulterior neconstituţională, a creat dreptul respectiv. Astfel,
persoanele, care au promovat acţiuni judecătoreşti dar nu au obţinut o soluţie
definitivă şi irevocabilă, urmare a deciziei Curţii Constituţionale au ajuns în situaţia
de a nu mai putea valorifica dreptul şi se pune în mod firesc, întrebarea: cine este
responsabil şi în sarcina cui se poate angaja răspunderea juridică pentru cheltuielile
materiale generate de demersul procesual şi pentru daunele morale determinate de
modificarea cadrului legal “din mers”?
Speţa m-a preocupat şi pentru că este vorba despre un act normativ care se referă
la persoane care au avut de suferit represiunea regimului politic totalitar, iar în
momentul în care au ajuns să se bucure de faptul că legiutorul a apreciat că merită să
li se acorde o reparaţie morală şi materială, constată că în fapt totul a fost o iluzie.
Concluzia a fost aceea că, exceptând Guvernul - în cazul ordonanţelor simple şi
de urgenţă - şi personalul din Consiliul Legislativ, nici un alt actor implicat în
procesul de legiferare nu poate fi tras la răspundere pentru calitatea proastă a
reglementărilor, dar şi în cazul Consiliului Legislativ, nu cetăţeanul este acela care
să poată determina angajarea răspunderii. Instanţele de judecată dacă ar fi sesizate
de un cetăţean care doreşte ca instanţa prin hotărârea pe care o ia să dispună
obligarea Parlamentului, Preşedintelui României ori Consiliului Legislativ la plata
unor despăgubiri pentru că a fost vătămat într-un drept legitim sau interes legitim,
ori pentru că i s-a produs o pagubă materială, prin declararea ca fiind
neconstituţională a unei norme juridice, instanţa nu ar avea ce analiza, pentru că
Parlamentul şi Preşedintele României nu au calitate procesuală pasivă în raport cu
calitatea normelor juridice, iar Consiliul Legislativ nu are personalitate juridică, deci
nu poate sta în justiţie în nume propriu. În consecinţă, dacă norme juridice din legi
sunt declarate neconstituţionale, nimeni nu poate fi chemat în instanţă pentru
despăgubiri, deşi în art.147 din Constituţie efectele deciziilor Curţii Constituţionale
de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate sunt aceleaşi pentru norme
cuprinse în legi şi pentru normele cuprinse în ordonanţe.
Am formulat propuneri de lege ferenda.
Pornind de la rezultatele studiului menţionat, în anul 2016 am elaborat studiul28
„Aspecte de patologie a relaţiilor sociale generate de modul de reglementare a
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fenomenului administrativ”, pornind de la altă situaţie practică: „protestul din
magistratură”29. Acest protest mi-a atras atenţia prin consecinţa lui asupra
justiţiabililor, consecinţă constând în aceea că, de îndată ce ajungeau în sala de
judecată, aflau că magistraţii judecă „doar cazurile urgente în materie penală şi
foarte urgente în materie civilă”30, astfel încât vor fi nevoiţi să revină la o dată
ulterioară mai apropiată ori mai îndepărtată. Am reluat analiza pentru că mi s-a părut
inadmisibilă starea de fapt că justiţiabilul, o persoană deja împovărată de existenţa
stării litigioase pentru a cărei soluţionare legală s-a adresat instanţei, ca urmare a
tergiversării, simte creşterea presiunii psihice exercitată asupra sa şi pentru că,
inevitabil, se naşte întrebarea cum s-a juns la o relaţie socială bolnavă şi ce este de
făcut?
Concluzia a rămas aceea că relaţiile sociale bolnave vizibile în societatea
românească postdecembristă pe parcursul procesului complex de autoredefinire au
avut şi au drept cel mai grav factor determinant al îmbolnăvirii relaţiilor sociale
modul de reglementare. Mai exact, este vorba despre lipsa de reglementare sau
reglementarea defectuoasă, cu toate formele sale de manifestare. După vidul
legislativ, după reglementarea în exces prin ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale
guvernului, reglementarea cu încălcarea anumitor prevederi legale este deseori
factor negativ în definirea relaţiilor sociale.
În ceea ce priveşte reglementarea în exces prin ordonanţe şi ordonanţe de
urgenţă ale guvernului am analizat statistic evoluţia numărului de legi şi ordonanţe
de urgenţă în perioada 1991-2016 observând o creştere îngrijorătoare a numărului
de ordonanţe de urgenţă, ceea ce indică o alterare a procesului normal de
legiferare. Spre exemplu, numai în anul 2016, până la data de 23 septembrie,
numărul de ordonanţe a fost aproximativ o treime din numărul legilor adoptate de
Parlament. În anii 1999 şi 2000 numărul ordonanţelor de urgenţă a depăşit numărul
legilor. Practic, delegarea legislativă a devenit, treptat, un mijloc procedural
comun, deşi legiuitorul constituant l-a gândit altfel.
Am formulat propuneri de lege ferenda.
B.2 Reglementarea în materia bunei conduite administrative
În anul 2007 am publicat lucrarea Statutul funcţionarului public între plus şi
minus31. În prima parte a lucrării am realizat o analiză a legislaţiei româneşti pentru
a vedea care este conţinutul juridic al bunei conduite administrative prin comparaţie
cu Codul european de bună conduită administrativă. Am exprimat opinia că se
remarcă redactarea clară, scurtă şi concisă a regulilor din acest Cod. Analizând la
acea dată cadrul legal românesc în materie am constatat că el este compus dintr-un
număr supărător de mare de acte normative. Concluzia analizei a fost aceea că
rezultă clar influenţa reglementării comunitare asupra dreptului administrativ
românesc, dar deosebirile nu duc spre o apreciere pozitivă a cadrului legal
românesc. Am apreciat atunci că soluţia optimă este adoptarea Codului
administrativ32 în care un capitol să fie dedicat bunei conduite administrative, ceea
ce legiuitorul a împlinit prin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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B.3. Reglementarea în materia funcţiei publice
În anul 2016 în studiul33 „Aspecte de patologie a relaţiilor sociale generate de
modul de reglementare a fenomenului administrativ” am analizat tema efectelor
lipsei de reglementare, arătând că lipsa de reglementare într-o materie determină, în
mod inevitabil, greutăţi în definirea anumitor relaţii sociale şi exemplificând cu
cazul principiului stabilităţii în funcţie a funcţionarului public .
Am exemplificat cu argumente concrete faptul că în materia funcţiei publice,
după momentul 8 decembrie 1999, mult rău a produs reglementarea în exces prin
ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale guvernului.
În acelaşi studiu am analzat şi cazuri de reglementare defectuoasă, care au
generat cel puţin disconfort funcţionarilor publici şi cetăţenilor. După vidul
legislativ, după reglementarea în exces prin ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, după
reglementarea defectuoasă, am argumentat de ce trebuie inserată la cauze de
patologie a relaţiilor sociale şi caracterul mult prea schimbător al normelor juridice.
Am ales ca studiu de caz faptul că în ultimul deceniu, relaţiile sociale în zona
„exercitarea funcţiei publice” au evoluat pe un drum sinuos ca urmare a
numeroaselor modificări suferite de Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici. Astfel, după republicarea din Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.365 din 29 mai 2007, Legea nr.188/1999 a suferit modificări prin 44 de
acte normative şi decizii ale Curţii Constituţionale, unele modificări producând
efecte negative, aşa cum este cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2009.
Un subiect care a prezentat interes, deoarece are implicaţii majore asupra calităţii
activităţii personalului din administraţia publică, a fost cel referitor la implicaţiile
crizelor sociale asupra personalului din administraţia publică. Am realizat studiul
cu titlul„Aspecte privind reglementarea funcţiei publice în România sub presiunea
crizei economice”34 în care subliniam ideea necesităţii de a se lua măsuri de ieşire
din criză care să nu afecteze confortul psihic al funcţionarilor, pentru că resursa
umană dă viaţă administraţiei, încercând să mă încadrez în optica generală a lucrării,
unice în peisajul publicistic românesc, care sugerează ideea absolut remarcabilă că
ieşirea din criză nu se poate realiza decât printr-o abordare optimistă a situaţiei
date şi realizarea unor planuri de măsuri realiste, dar optimiste.
În anul 2014, am revenit asupra subiectului elaborând articolul The
administration's crisis multiplied by the crisis of the administrated35. Lucrarea a
avut ca punct de plecare ideea că nu trebuie abordat cu spaimă conceptul de criză, ci
el trebuie perceput ca fiind semnalul care atrage atenţia că sunt necesare schimbări
şi trebuie acţionat raţional pentru stăpânirea fenomenelor sociale într-o perioadă
de criză.
30

Ibidem.
Nicu Alina Livia, Statutul funcţionarului public între plus şi minus, Editura Universitaria, Craiova, 2007.
32
Încă din anul 2002 s-a susţinut necesitatea adoptării de către Parlamentul României a Codului administrativ şi a Codului
de procedură administrativă. A se vedea Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Editura Themis, Craiova,
2002.
33
Nicu Alina Livia, Aspecte de patologie a relaţiilor sociale generate de modul de reglementare a fenomenului
administrativ, în lucrarea „Mihaela Bărbieru, Lucian Dindirică (coordonatori), O viață în slujba cercetării. In honorem
Cezar Avram, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2016, paginile 449-472.
34
Publicat în lucrarea „Cartea crizelor. O privire optimistă”, coordonator Emilian M. Dobrescu, Editura Wolters Kluver,
Bucureşti, 2010, la paginile 218-240.
35
Nicu Alina Livia, The administration's crisis multiplied by the crisis of the administrated, Revista «Acta Universitatis
Danubius», Vol 11, No.3 (2014), Editions Universitaires Danubius, Galaţi, ISSN: 2065-3891 Print ISSN: 1844-8062, pp.
11-28
31
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Previziunea crizei este necesară pentru a pregăti mijloacele de atenuare a
şocurilor produse de declanşarea crizei şi pentru a determina progresul cu ajutorul
ei. Unul dintre cele mai necesare şi utile instrumente de estompare a efectelor crizei
este educarea din timp a cetăţenilor cu privire la conduita cadru de adoptat în caz de
criză. Am argumentat de ce pentru a preveni orice criză socială, cu fundament mai
mult sau mai puţin economic, administraţia publică centrală şi locală din România
trebuie să îşi formeze un corp de specialişti în previziune şi programare, sociologi,
economişti şi jurişti, care să urmărească atent fenomenele sociale şi să pregătească
din timp actele normative care trebuie să acţioneze ca mijloc de reglare socială,
acest obiectiv fiind un element al scopului social. S-ar ajunge astfel de la a vorbi
despre o multiplicare de tip „criza administraţiei multiplicată cu criza
administraţilor”, ceea ce implică un ordin de mărime peste şaisprezece milioane şi
poate genera fenomene sociale de necontrolat, la a vorbi despre „criza
administraţilor împărţită la numărul persoanelor care lucrează în sectorul bugetar”,
ceea ce ar reduce ordinul de mărime la nivelul zecilor.
În anul 2009, m-a preocupat impactul asupra calităţii serviciilor publice a
instituţiei juridice mobilitatea funcţionarilor publici. Am publicat articolul36
Considerations regarding the judicial institution of mobility and the engaging of the
disciplinary responsibility of public servants. Lucrarea a avut ca obiectiv principal
să evidenţieze necesitatea de a fi perfecţionate anumite reglementări referitoare la
funcţia publică, pe baza analizei corelate a instituţiei juridice a mobilităţii (art. 87,
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici în forma de la acel
moment) şi reglementării principiului stabilităţii în funcţie (art.3 lit f din Legea
nr.188/1999), ca două dintre mijloacele prin care legiuitorul român încearcă să
asigure un „serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în
interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din
administraţia publică centrală şi locală”37, respectiv pe baza rezultatelor analizei
unor aspecte negative create în practica socială de reglementările referitoare la
responsabilitatea şi răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici.
Am formulat propuneri de lege ferenda.
B.4. Reglementarea în materia contenciosului administrativ privit
ca mijloc de protecţie a cetăţeanului, dar şi ca pârghie a entităţilor
din administraţia publică de a îndrepta erorile
Contenciosul administrativ este un mijloc de reglare socială, de aceea, în mod
inevitabil, orice specialist în domeniul dreptului administrativ îl are în domeniul său
de studiu, ceea ce se poate observa şi în opera mea. Studiul în materie a vizat două
direcţii: modul de reglementare a procedurii contenciosului administrativ şi
jurisprudenţa de profil, pe diverse materii. Alături de capitolele intitulate
„Contencisul administrativ”, capitole în care am abordat pe larg acest subiect în
lucrările de mari dimensiuni38, am realizat analize ale reglementării în materie ale
unor aspecte punctuale.
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Nicu Alina Livia, Considerations regarding the judicial institution of mobility and the engaging of the disciplinary
responsibility of public servants, Revista «Acta Universitatis Danubius», nr.1/2009, Editions Universitaires Danubius,
Galaţi, ISSN 1844-8062, pp.48-56.
37
Art.1 alin.2, Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
38
Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; Alina Livia Nicu, Drept
administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011.
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În anul 2008 am analizat modul de reglementare a procedurii prealabile în
contenciosul administrativ39, având în vedere că în afară de excepţiile reglementate
expres în articolul 7 al Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ există
texte de lege care conduc spre interpretarea că această procedură nu este obligatorie.
În lucrare am realizat o analiză a progresului reglementării contenciosului
administrativ prin Legea nr.554/2004 faţă de reglementarea cuprinsă în Legea
nr.29/1990 şi am urmărit evoluţia textului articolului nr.7 din lege de la forma din
2004, la forma modificată prin Legea nr.262/2007.
În anul 2007 am realizat studiul40 The Administrative Dispute – A Way of
Preventing Abuse / Contenciosul administrativ – mijloc de prevenire a abuzului de
drept. Lucrarea a avut ca obiectiv să evidenţieze aspectele pozitive şi negative cu
privire la implicaţiile practice ale Legii nr.262/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. În abordarea temei am
pornit de la definirea conceptului şi de la precizarea rolului acestei proceduri în
practica socială. Rezultatul analizei a fost acela că noul text de lege, deşi
îmbunătăţit, este departe de a fi o lege clară şi aceia care o aplică încă întâmpină
dificultăţi, deoarece redactarea textelor nu permite o interpretare uniformă.
B.5 Necesitatea codificării în materia dreptului administrativ
De-a lungul activităţii mele publicistice am susţinut în mod constant necesitatea şi
utilitatea, pentru practică şi pentru sănătatea relaţiilor sociale, a adoptării Codului
administrativ şi a Codului de procedură administrativă.
În anul 2016, la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern
nr.196/2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului
administrativ, am fost bucuroasă să constat că în aceste teze se regăsesc idei
afirmate de mine în lucrarea Statutul funcţionarului public între plus şi minus .
Astfel, în anul 200741. Având în vedere legislaţia Uniunii Europene de la acel
moment şi opiniile exprimate în literatura de specialitate, am afirmat sub teza
„Direcţii de reglementare” că: „Implementarea reformei în administraţia
românească pentru punerea în executare a acquis-ului comunitar este un proces
complex, care nu poate evita factorul uman, funcţionarul public ca prim actor în
relaţia cetăţean-administraţie.
Modificările legislative în materia funcţiei şi funcţionarului public,
demonstrează, cu toate inconsecvenţele sale, grija legiuitorului pentru adaptarea
legislaţiei româneşti la cea comunitară într-un timp cât mai scurt, cu eforturi şi
consecinţe nefavorabile cât mai mici asupra administraţiei româneşti şi asupra
cetăţeanului obişnuit. Astfel, apreciem ca absolut necesară codificarea în materia
legislaţiei administraţiei atât în domeniul substanţial (adoptarea Codului
administrativ) cât şi în domeniul procedural (adoptarea Codului de procedură
administrativă). Considerăm că funcţionarul public trebuie să fie una dintre
instituţiile juridice componente ale Codului administrativ. Principiile, care o
guvernează, drepturile şi obligaţiile ocupantului funcţiei publice, responsabilităţile
şi formele de răspundere ale acestei persoane, evoluţia carierei sale, trebuie să facă
parte dintr-un subcapitol al unui asemenea act normativ. Chiar dacă relaţiile
sociale sunt dinamice şi apar mereu aspecte de reglementat sau de îmbunătăţit în
reglementările existente, este totuşi necesar să existe o stabilitate normativă pentru
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Nicu Alina Livia, Consideraţii privind necesitatea procedurii prealabile în contenciosul administrativ, «International
Conference on European Integration - Realities and Perspectives», Galaţi,2008, EIRP Proceedings, Vol 3 (2008), pp.48-54.
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ca relaţiile sociale din cadrul administraţiei publice şi relaţiile stabilite între
administraţie şi cetăţean să aibă un nivel calitativ superior.
Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi regulile aplicabile celorlalţi
agenţi comunitari pot constitui un model pentru Codul administrativ românesc,
subcapitolul referitor la funcţia publică. Apreciem că acest mod de reglementare,
care include în text sub formă de anexe toate normele metodologice de aplicare a
prevederilor din Statut, astfel încât anexele să facă parte integrantă din cod, este
varianta optimă pentru a preveni disfuncţionalităţile generate în practica socială de
realitatea că atât funcţionarul public cât şi cetăţeanul trebuie să opereze cu un
număr impresionant de legi, legi de modificare sau completare a legilor de bază şi,
îndeosebi, un număr obositor de mare de hotărâri de guvern.”.
De asemenea, în anul 2015 am exprimat numeroase argumente pentru necesitatea
vitală a adoptării Codului administrativ şi Codului de procedură administrativă în
cadrul Conferinţei internaţionale „Sistemul Juridic între reformă şi stabilitate”
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din
Craiova, Craiova, 20-21 martie 201542.
C. Contribuţii la modernizarea dreptului administrativ
prin alte lucrări şi activităţi de cercetare
C.1.Rezultate ale proiectelor de cercetare
*Proiectul cu arie tematică interdisciplinară „Strategii discursive de intervenţie în
politicile culturale de integrare socială şi politică a etniei rome în regiunea
Oltenia”
Participarea la proiect a fost determinată de faptul că integrarea socială este un
element constitutiv al scopului social în România, acest element devenind în timp
preocupare pentru multe state din Uniunea Europeană în care cetăţeni români de
etnie romă au emigrat. Aşa cum arătam în partea introductivă a lucrării publicate
urmare a cercetării în cadrul proiectului43 „Am dorit să realizez împreună cu colegii
mei o cercetare referitoare la cauzele care au determinat existenţa unor neîmpliniri
majore în domeniul integrării sociale în ceea ce priveşte populaţia de etnie romă şi
de a descoperi căi concrete prin care să se realizeze mai bine integrarea socială a
romilor în Oltenia, cu ajutorul culturii.
Demersul de cercetare l-am îndreptat spre zona fenomenului administrativ,
încercând să acomodez publicul cititor cu îngemănarea dintre conceptul de fenomen
administrativ şi cel de integrare socială a romilor, pentru a identifica valorile
incluse în fenomenul administrativ care trebuie exploatate în vederea realizării
respectivei integrări.
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The Administrative Dispute – A Way of Preventing Abuse/Contenciosul administrativ – mijloc de prevenire a abuzului de
drept, lucrare prezentată la a treisprezecea Conferinţă internaţională cu tema “The knowledge based organization“, Sibiu,
22-25 noiembrie 2007, organizată de Academia Forţelor Terestre din Sibiu, publicată în volumul omonim, Editura
Academiei Forţelor Terestre, ISSN 1843 – 6722.
41
Alina Livia Nicu, Statutul funcţionarului public între plus şi minus, Editura Universitaria, Craiova, 2007, pp.111-114.
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Nicu Alina Livia, Codul administrativ şi Codul de procedură administrativă – reglementări vitale pentru fenomenul
administrativ românesc în contextul necesităţii intensificării măsurilor pentru integrarea socială a romilor, lucrare
publicată în volumul „Cătălin Stăciulescu - coordonator, Drepturile omului, globalizare, securitate, Editura Sitech, Craiova,
2015”, paginile 72-103.
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integrare socială?, Editura Sitech, Craiova, 2014, pp.1-12
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Am evidenţiat faptul că schimbarea permanentă a cadrului normativ determină
caracterul dinamic al fenomenului administrativ şi consecinţe directe asupra
integrării sociale, în general, asupra integrării sociale a romilor, în particular. Am
analizat în ce măsură discriminarea pozitivă este un concept acceptabil şi util,
concluzia fiind aceea că integrarea socială este o problemă actuală în regiunea
Oltenia nu numai pentru populaţia de etnie romă, iar pentru rezolvarea ei nu este o
soluţie discriminarea pozitivă.
Am căutat un suport juridic pentru opiniile mele şi în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, socotind că le va fi util cititorilor să cunoască aspecte
din practica acestei instanţe.”
*Proiectul „Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici
economico-financiare”
Contribuţia mea la cartea publicată a constat în lucrarea „Analiză
comparativă între conceptul de regiune de dezvoltare economică şi regiunea în
sisteme administrative din Europa”.
C.2 Rezultate ale participării la conferinţe naţionale şi internaţionale
Alăturat de rezultatele ştiinţifice relevante amintite deja, la manifestările
ştiinţifice internaţionale am mai comunicat câteva rezultate demne de menţionat
pentru că ele evidenţiază preocuparea de a analiza relaţia între dreptul administrativ
naţional şi dreptul comunitar european, respectiv de a sublinia rolul jurisprudenţei
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de izvor indirect de drept.
1. În anul 2008, în lucrarea Considérations sur la liberté syndicale dans la
matière de la fonction publique et jurisprudence de la Cour Européenne de
Justice44, am subliniat că şi am argumentat de ce „Modul de reglementare actual al
dreptului de asociere şi al dreptului la grevă s-a conturat şi sub influenţa
reglementărilor instituţiilor Uniunii Europene, respectiv, a jurisprudenţei Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.”
2. În anul 2012, pornind de la anumite aspecte din jurisprudenţă, a izvorât ideea
de a elabora lucrarea45 CONSIDERATIONS ON THE CONTRIBUTION OF THE
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION RELATED TO THE
UNIFORM APPLICATION OF THE COMMUNITY REGULATIONS ON THE
PRINCIPLE OF EQUAL REMUNERATION FOR EQUAL WORK IRRESPECTIVE
OF SEX. În ceea ce priveşte influenţa reglementărilor Uniunii Europene şi
jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene asupra cadrului legislativ
românesc în materia reglementării remuneraţiei egale pentru femei şi bărbaţi în
cazul muncii egale sau de valoare egală, am pornit de la studiul jurisprudenţei
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Concluzia a fost: Curtea de Justiţie a
determinat, prin jurisprudenţa sa, perfecţionarea legislaţiei Uniunii Europene, ceea
ce, implicit, a influenţat şi reglementările româneşti în domeniu.
44

Nicu Alina Livia, Considérations sur la liberté syndicale dans la matière de la fonction publique et jurisprudence de la
Cour Européenne de Justice, Revista «Acta Universitatis Danubius», nr.1/2008, Editions Universitaires Danubius, Galaţi,
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c2. cercetările referitoare la modalităţile de perfecţionare a activităţii didactice
Al doilea plan este acela al cercetării cu privire la modalităţile de perfecţionare a
activităţii de predare în contextul tendinţei de mondializare a învăţământului şi în
contextul integrării României în Uniunea Europeană. Având în vedere faptul că
alăturat de cursurile predate la Specializarea Drept a Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii din Craiova predau şi la specializarea Administraţie publică, respectiv
la specializarea Master „Ştiinţe Administrative”, am fost în permanenţă atentă să le
ofer studenţilor studii de caz în care să analizăm împreună modul de aplicare într-o
situaţie dată a normelor de drept administrativ, mai ales că, deseori, media ne oferă
informaţii despre acţiuni ale entităţilor din administraţia publică ori ale unor
persoane care au calitatea de funcţionar public sau de demnitar, acţiuni care
generează semne de întrebare cu privire la legalitate sau la temeinicie.
În ceea ce priveşte perfecţionarea activităţii de predare şi apropierea predării de
cazurile din viaţa reală, am elaborat opt lucrări pentru activitatea practică a
studenţilor, fie că aceasta se desfăşoară în sala de seminar, acasă ori în locurile de
practică. Acestea sunt:
1. Nicu Alina Livia, Lucrări practice. Ghid şi caiet pentru practica de specialitate
efectuată de studenţii de la specializările „Administraţie publică” şi „Drept”,
Editura Sitech, Craiova, 2016;
2. Nicu Alina Livia, Aplicaţii pentru autoevaluarea cunoştinţelor de drept
administrativ, Editura Sitech, Craiova, 2015;
3. Nicu Alina Livia, Contencios administrativ. Aplicaţii, Editura Sitech, Craiova,
2014;
4. Nicu Alina Livia, Drept administrativ. Metodologie pentru verificarea
cunoştinţelor de drept administrativ, Editura Universitaria, Craiova, 2012;
5. Nicu Alina Livia, Drept administrativ. Ghid pentru aplicaţii, Editura
Universitaria, Craiova, 2007;
6. Nicu Alina Livia, Drept administrativ. Teste şi aplicaţii, Editura Aius, Craiova, 2005;
7. Nicu Alina Livia, Drept administrativ. Aplicaţii, Editura Themis, Fundaţia
Europeană Titulescu, Filiala Craiova, 2000;
8. Nicu Alina Livia, Exerciţii pentru disciplina Drept administrativ, Editura Rom
TPT, Craiova, 2000
Fiecare lucrare constituie o treaptă evolutivă în arta predării. Originalitatea
absolută a lucrărilor constă, pe de o parte, în modul de concepere a arhitecturii
fiecărei lucrări, iar, pe de altă parte, în mesajul transmis. Astfel, am ajuns la etapa în
care să prezint publicului, în cele mai recente lucrări, consideraţii privind
redactarea unui text şi arta argumentării, metode de rezolvare a aplicaţiilor de tip
disertaţie, comentariul unui text, corectura pe text, comentariul unei hotărâri
judecătoreşti şi caz practic. Cu privire la cazul practic, am propus ca tipuri de caz
practic redactarea unui act administrativ sau unui act prealabil, teste grilă,
soluţionarea unei cereri adresate instanţei de judecată, soluţionarea unei cereri
adresate unei autorităţi administrative.
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c3. cercetările efectuate cu ocazia coordonării activităţii de cercetare ştiinţifică
studenţească
Al treilea plan este cel al cercetării desfăşurate împreună cu studenţii în cadrul
Cercului Ştiinţific Studenţesc, ceea ce mi-a prilejuit bucuria de a fi coordonator sau
editor al unor volume.
Totdeauna am considerat că activitatea de cercetare este esenţială pentru viaţă, ea
generând progresul, de aceea, alături de activitatea de cercetare desfăşurată de mine
însămi, am considerat că o componentă vitală a activităţii mele didactice trebuie să
fie coordonarea activităţii de cercetare studenţească. Activitatea de cercetare
desfăşurată alături de studenţii mei m-a ajutat să progresez eu însămi în domeniul
ştiinţific. Am început această activitate încă din timpul studiilor de specialitate,
când, în anul 1996, m-am preocupat a organiza prima sesiune studenţească de
comunicări ştiinţifice şi am continuat-o în anul 2000, când, devenind preparator
universitar, am înfiinţat Cercul Ştiinţific Studenţesc de Drept Administrativ şi Ştiinţa
Administraţiei. Acest cerc a evoluat în cei şaptesprezece ani, în prezent existând o
secţiune a cercului pe care o coordonez şi la Centrul Universitar Drobeta Severin.
De asemenea, anual organizez o sesiune de comunicări ştiinţifice, pe care în anul
2013 am reuşit să o aduc la nivelul de sesiune de nivel naţional, la care studenţii
comunică rezultatele cercetărilor lor într-un schimb de experienţă cu colegi din ţară.
Referitor la volumele în care studenţii autori ai lucrărilor premiate şi-au regăsit
tipărite rezultatele cercetării, eu fiind editor sau coordonator al acestor volume,
consider necesar să precizez că acestea au fost pentru mine un prilej de bucurie,
bucuria de a publica alături de studenţii mei următoarele lucrări:
1. Nicu Alina Livia, Despre un crez, în volumul „Contenciosul administrativ –
mijloc de prevenire a excesului de putere”, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN:
978-606-11-4552-2, paginile 7-10, volumul cuprinzând lucrările prezentate la
Conferinţa Naţională „Ştiinţele administrative – fundament al culturii juridice”
desfăşurată la Craiova în data de 19 martie 2015;
2. Nicu Alina Livia, Nouăsprezece ani de cercetare ştiinţifică studenţească la
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din Craiova, în volumul „Contenciosul
administrativ – mijloc de prevenire a excesului de putere”, Editura Sitech, Craiova,
2015, ISBN: 978-606-11-4552-2, paginile 11-22, volumul cuprinzând lucrările
prezentate la Conferinţa Naţională „Ştiinţele administrative - fundament al culturii
juridice”, desfăşurată la Craiova în data de 19 martie 2015;
3. Nicu Alina Livia, Stabilitate şi schimbare – elemente ale evoluţiei funcţiei publice
în România, în volumul „Contenciosul administrativ – mijloc de prevenire a
excesului de putere”, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN: 978-606-11-4552-2,
paginile 23-32, volumul cuprinzând lucrările prezentate la Conferinţa Naţională
„Ştiinţele administrative - fundament al culturii juridice” desfăşurată la Craiova în
data de 19 martie 2015;
4. Nicu Alina Livia, Rolul cercetării ştiinţifice studenţeşti în modelarea
personalităţii, lucrare publicată în volumul „Rolul cercetării ştiinţifice studenţeşti în
formarea profesională”, Editura Universitaria, Craiova, 2013, ISBN 978-606-140700-2, paginile 26-30, volumul reunind lucrările prezentate de studenţi şi de
cadrele didactice invitate la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti
„Ştiinţele administrative - fundament al culturii juridice”, Craiova, 24 mai 2013;
5. Nicu Alina Livia, Despre un început de drum, lucrare publicată în volumul „Rolul
cercetării ştiinţifice studenţeşti în formarea profesională”, Editura Universitaria,
Craiova, 2013, ISBN 978-606-14-0700-2, paginile 9-21, volumul reunind lucrările
67

prezentate de studenţi şi de cadrele didactice invitate la Sesiunea naţională de
comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative - fundament al culturii
juridice”, Craiova, 24 mai 2013;
6. Nicu Alina Livia, Promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi
reformarea învăţământului, lucrare publicată în volumul „Avocatul poporului –
mijloc de control al cetăţenilor asupra administraţiei publice”, Editura Universitaria,
Craiova, 2006, ISBN 973-742-456-5; ISBN 978-973-742-456-3, paginile 21-25,
volumul conţinând lucrările Simpozionului “Avocatul poporului – mijloc de control
al cetăţenilor asupra administraţiei publice”, Craiova, 30 octombrie 2006;
7. Nicu Alina Livia, Fenomenul administrativ şi Avocatul poporului, lucrare
publicată în volumul „Avocatul poporului – mijloc de control al cetăţenilor asupra
administraţiei publice”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-456-5;
ISBN 978-973-742-456-3, paginile 91-102, volumul conţinând lucrările
Simpozionului “Avocatul poporului – mijloc de control al cetăţenilor asupra
administraţiei publice”, Craiova, 30 octombrie 2006.
În opinia mea, pentru realizarea unei formări profesionale de înalt nivel calitativ
în învăţământul superior şi nu numai, este necesar un sistem de învăţământ stabil,
dar adaptabil din mers, sub toate aspectele, la cerinţele practicii sociale. Cu prilejul
unei manifestări ştiinţifice naţionale având ca temă strategiile didactice, în anul
2009, am exprimat punctul de vedere că „Pentru a putea forma specialişti nu
posesori legali de diplomă este necesar ca activitatea de cercetare ştiinţifică
studenţească să nu fie o preocupare elitistă sau de excepţie, ci trebuie să fie o
oportunitate oferită oricărui student. Desigur, nu trebuie exagerat, în sensul că
activitatea de cercetare studenţească nu trebuie gândită ca o preocupare de masă în
procesul instructiv-educativ, pentru că aşa ceva nu este posibil inclusiv din motive
naturale, nu toţi oamenii având datul genetic pentru a desfăşura astfel de activitate,
dar orice student trebuie să beneficieze de coordonarea unui cadru didactic pentru
a putea cerceta în cadrul unuia sau mai multor cercuri ştiinţifice studenţeşti şi de
cadrul organizatoric în care să valorifice rezultatele cercetării sale, inclusiv la nivel
naţional.46”.
Cu acelaşi prilej am exprimat convingerea că, la acel moment, erau necesare
„următoarele măsuri care să vină în completarea cadrului legal existent:
- C.N.C.S.I.S-ul să înscrie în competiţia de granturi anual o secţiune separată
denumită „IDEI Studenţeşti”, fiind alocate sume pentru contractele cu temele
considerate a fi cele mai originale şi cu impact social preconizat a fi major, obiectul
acestor contracte fiind mobilizarea unor grupe de studenţi ca membrii ai echipei de
cercetare, sub coordonarea unui cadru didactic, pe perioada de un an şi finalizarea
activităţii respective cu organizarea unei sesiuni de comunicări studenţeşti, în care să
se prezinte rezultatele cercetării echipei şi ale cercetării pe teme din acelaşi domeniu
sau din domenii conexe, realizându-se astfel şi schimb de experienţă şi informare
asupra tuturor rezultatelor la nivel naţional;
O astfel de competiţie ar asigura materializarea posibilităţii ca în fiecare an la
nivel naţional să existe cel puţin o sesiune de comunicări ştiinţifice studenţească pe
anumite domenii.
În prezent, apreciez că propunerea este încă de actualitate, cu menţiunea că
demersul trebuie făcut de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului
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Nicu Alina Livia, Cercetarea ştiinţifică şi formarea profesională a studentului, în volumul Strategiile didactice - mod de
expresie a tehnologiei instruirii, Editura Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2009, p.81-82.
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Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), iar titulari ai granturilor
care intră în competiţie trebuie să fie cadre didactice care au calitatea de coordonator
al unor echipe de cercetare formate în principal din studenţi.
- în standardele A.R.A.C.I.S. să se înscrie ca indicator de calitate la acreditare sau
evaluare periodică, ori la evaluare instituţională şi existenţa unor dovezi ale
activităţii de cercetare studenţească, dovezi constând în: lista cercurilor ştiinţifice
studenţeşti din facultate sau universitate; dosarul fiecărui cerc, dosar care să
cuprindă lista membrilor cercului, tematica de cercetare, materializarea rezultatelor
cercetării sub formă de volume publicate, articole publicate,etc., forme de apreciere
a acestor rezultate (premii, diplome, certificate,etc.).
- completarea Ordinului Ministrului Eucaţiei şi Cercetării privind dobândirea
titlului de conferenţiar universitar şi profesor universitar cu indicator referitor la
implicarea cadrului didactic în coordonarea şi îndrumarea efectivă a activităţii de
cercetare studenţească”.
c4. cercetarea privind tendinţele la nivel mondial în domeniul învăţământului
Al patrulea plan este cel al cercetării cu privire la tendinţele la nivel european şi
mondial în domeniul învăţământului, în vederea realizării unei prestaţii
profesionale şi ştiinţifice în acord cu tendinţele respective.
Întreaga mea activitate ştiinţifică şi didactică a fost întotdeauna în acord cu ceea
ce Consiliul Europei a definit în 200047 ca fiind unul dintre obiectivele de urmărit
permanent de statele membre în domeniul educaţiei: apropierea şcolii de situaţiile
întâlnite în viaţă, deschiderea către mediul economic şi cultural, dezvoltarea
competenţelor interculturale la nivelul relaţiilor şi comunicării interpersonale.
Am studiat documentele instituţiilor Uniunii Europene şi m-am preocupat în
activitatea ştiinţifică şi didactică de a acţiona astfel încât studenţii la a căror formare
profesională contribui să fie pregătiţi la un nivel care să le permită să facă faţă
exigenţelor impuse de tendinţa de globalizare a educaţiei, iar competenţele şi
aptitudinile dobândite să fie în concordanţă cu strategia Europa 2020, care are ca rol
să „creeze condiţiile necesare pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii”48. Am avut în permanenţă în atenţie că educaţia trebuie să se facă astfel
încât să se ţină cont de transformările societăţii la nivel mondial, societate aflată în
permanentă mişcare şi că studenţii trebuie să aibă la dispoziţie instrumentele de
orientare în profesie cu ajutorul cărora să-şi găsească drumul afirmării şi dezvoltării
permanente.
Cu privire la implicaţiile aderării României la Uniunea Europeană asupra
învăţământului superior românesc, în anul 2006, la Sesiunea naţională de
comunicări ştiinţifice organizată sub egida Institutului de Ştiinţe Administrative
„Paul Negulescu” din Sibiu, am subliniat beneficiile integrării constând în
„dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie, în special prin învăţarea şi
răspândirea limbilor statelor membre; favorizarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor
didactice, inclusiv încurajarea recunoaşterii academice a diplomelor şi perioadelor
de studii; promovarea cooperării între instituţiile de învăţământ; dezvoltarea
schimbului de informaţii şi de experienţă cu privire la problemele comune
sistemelor de educaţie ale statelor membre; favorizarea dezvoltării schimburilor
47

«Politiques éducatives pour la citoyenneté démocratique et la cohésion sociale: enjeux et stratégies », Conférence permanente
des Ministres européens de l'Education, Cracovie, Pologne, 15-17 octobre 2000,
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/20esessioncracovie2000_FR.asp vizitat la 1 mai 2017.
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http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_ro.htm vizitat la 1 mai 2017.
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de tineri şi de animatori socio-educativi şi încurajarea participării tinerilor la viaţa
democratică a Europei; încurajarea dezvoltării educaţiei la distanţă”49. În
activitatea mea am avut permanent în atenţie faptul că universităţile, prin cadrele
didactice, trebuie să îndeplinească un triplu rol50: „Universitatea ca generator de
cunoştinţe”, „Universitatea ca factor de coeziune socială” şi „Universitatea ca
instrument de promovare a spiritului antreprenorial” şi că «Universitatea fiind
instrumentul prin care se edifică „pilonul de bază al Noii Europe”51 - educaţia,
cadrelor didactice universitare le revine dificila, dar importanta, menire de a construi
acest pilon»52.
Urmare a preocupărilor mele în domeniu, în anul 2009, la manifestarea
ştiinţifică naţională organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu, având ca temă strategiile didactice, am subliniat că, în opinia mea,
«trebuie ţinut cont în reformarea învăţământului de faptul că „În cadrul sistemului
educaţional de învăţământ superior procesele de transformare depind de balanţa
dintre promotorii transformărilor şi forţele inerţiale”53, dar nu trebuie mărită
artificial şi exagerat mulţimea promotorilor, după cum nu trebuie căutate cu tot
dinadinsul forţe inerţiale. Fără a avea orgoliul de a considera că punctul meu de
vedere este cel mai bun, apreciez că suntem în ceasul al doisprezecelea în ceea ce
priveşte stabilizarea temeliei învăţământului românesc, în sensul că trebuie să
încetăm a mai modifica instituţional sistemul de învăţământ şi trebuie a ne
concentra eforturile pe definirea unor obiective strategice de atins în materia
calităţii şi, pe cale de consecinţă, de a acţiona concertat toţi partenerii sociali
pentru atingerea acestor obiective.54»
De asemenea, în anul 2008, în cadrul International Conference on problems of
quality assurance, accreditation and management in higher education, desfăşurată în
Turcia, la Istambul am prezentat lucrarea „Implicaţii practice ale reformării
învăţământului superior românesc în domeniul ştiinţelor administrative sub influenţa
Declaraţiei de la Bologna55”. Studiul a avut ca scop „să evidenţieze care sunt
consecinţele practice ale reformării învăţământului românesc în domeniul ştiinţelor
administrative sub imperiul Declaraţiei de la Bologna atât din punct de vedere al
formării profesionale a tinerilor cât şi din punct de vedere al structurii forţei de
muncă, în condiţiile în care pe piaţa forţei de muncă se află şi se vor afla încă mulţi
ani specialişti cu formare profesională de nivel superior din sisteme educaţionale
diferite”, analiza bazându-se pe studiul critic al reglementărilor în materie. În
concluziile studiului exprimam opinia că, în raport de noul cadru legal – intrarea în
vigoare a Legii nr.288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare –
se impune reformularea textului articolului 9 din Legea nr.188 din 1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, articol care cuprinde clasificarea funcţiilor publice în
raport nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice şi ar fi utilă, dat fiind
specificul activităţilor care definesc administraţia publică, înfiinţarea la liceele cu
profil uman a unor clase cu specializarea administraţie publică, astfel ca recrutarea
funcţionarilor publici să fie pregătită încă din liceu, iar înţelegerea fenomenului
administrativ să se facă încă de la nivel liceal.

49

Nicu Alina Livia, Consideraţii privind implicaţiile Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, Caietul Ştiinţific nr.8/2006 - Secţiunea pentru ştiinţe economice şi administrative, Editura Burg, Sibiu,
2006, pp.365-375.
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Ion Vladimirescu, Universitatea românească şi vectorizarea sa dinspre «regional» înspre «global», în volumul „Administraţia
publică în spaţiul european – prezent şi perspectivă”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, p.29.
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Mireille, Rădoi, Evaluarea politicilor publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004, p.118.
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II. Prestigiu profesional obţinut ca urmare a rezultatelor
activităţii ştiinţifice
a) Vizibilitatea operei
Prezintă importanţă pentru aprecierea relevanţei rezultatelor cercetării ştiinţifice
numeroasele citări ale publicaţiilor mele în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate
la edituri româneşti cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice precum şi în
reviste ştiinţifice româneşti de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice.
Astfel, am identificat 169 de citări, dintre care în reviste ştiinţifice româneşti de
prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice am identificat 44 de citări, iar în cărţi,
capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri româneşti cu prestigiu recunoscut
în domeniul ştiinţelor juridice 125 de citări.
Google Academic menţionează valoarea 4 pentru indicele Hirch şi valoarea 4
pentru indicele i10-index
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Nicu Alina Livia, Cercetarea ştiinţifică şi formarea profesională a studentului, în volumul Strategiile didactice - mod de
expresie a tehnologiei instruirii, Editura Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2009, p.83.
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Nicolae Georgescu, Cristina Anttila, Ioana Tălmăcean, Managementul calităţii învăţământului superior din România în
concordanţă cu cerinţele post-aderării la Uniunea Europeană, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 2008, p.13.
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Nicu Alina Livia, op.cit., p.79.
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Nicu Alina Livia, Practical Implications of Reform in the Romanian Higher Education in the Field of Administrative Sciences
Under the Influence of the Bologna Process, Colection of articles and reports presented at the International Conference on
problems of quality assurance, accreditation and management in higher education, july, 8-11, 2008, Istanbul, Turkey; editors S.
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b) Diplome
O importantă recunoaştere a calităţii cercetării ştiinţifice este dată şi de
Premiul Uniunii Juriştilor din România pe anul 2004 obţinut de lucrarea „Drept
civil. Contractele speciale”, Editura All Beck, 2004, la care am fost coautoare,
coordonator fiind domnul prof. univ. dr. Ion Dogaru.
De asemenea, Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi a Parlamentului
României a apreciat activitatea desfăşurată în scopul promovării, consolidării şi
respectării libertăţii de conştiinţă şi a libertăţii de exprimare, activitate constând în
publicarea de studii şi participarea la conferinţe internaţionale de profil, cu o
Diplomă de onoare în septembrie 2016, cu o Diplomă de apreciere acordată la
15 noiembrie 2018 şi o plachetă în anul 2019.
c) Admiterea în structuri de cercetare
Calitatea rezultatelor activităţii mele ştiinţifice a avut ca rezultat admiterea
mea ca membru în diferite structuri având ca scop desfăşurarea unor activităţi de
cercetare. Astfel:
- la data de 21 mai 2005 am devenit membru al Institutului de Ştiinţe
Administrative "Paul Negulescu" din Sibiu, conform Hotărârii nr.12/21 mai 2005,
calitate pe care o am şi în prezent;
- sunt membră a Centrului de Ştiinţe Administrative şi Politici Publice (Facultatea
de Drept, Universitatea din Craiova) şi coordonatoare a direcţiei de cercetare
“Fenomenul administrativ în spaţiul românesc şi european”, în cadrul Centrului de
Ştiinţe Administrative şi Politici Publice din cadrul Facultăţii de Drept a
Universităţii din Craiova;
- sunt membră a Centrului de Cercetare privind Dinamica Socio-Economică în
Dezvoltarea Durabilă - DISEDD, al Universităţii Danubius din Galaţi;
- din 2008 sunt membru al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative, cu sediul
în Bucureşti;
- în anul 2010 am devenit membră a Centrului de Cercetări privind Drepturile
Omului şi Discriminarea din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa (conform
Adeverinţei nr.1201/20.07.2010), calitate pe care am avut-o până în anul 2012;
- în perioada 2006-2009 am fost membră a Asociaţiei pentru Dialogul dintre Ştiinţă
şi Teologie din România;
- în anul 2007 am fost colaboratoare a Institutului de Ştiinţe Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu Plopşor" aflat sub egida Academiei Române.
d) Membru în echipele de coordonare a activităţii unor reviste ştiinţifice
Calitatea activităţii mele ştiinţifice a avut drept consecinţă admiterea mea în
echipele de coordonare a unor reviste din ţară şi străinătate, cu prestigiu recunoscut,
indexate în BDI . Astfel:
1- sunt membru în Comitetul Ştiinţific al revistei RAIS Journal for Social
Sciences http://journal.rais.education/index.php/raiss/about/editorialTeam;
Revista „RAIS Journal for Social Sciences” este revistă cu evaluator prealabil
independent (peer-review), publicată de Research Association for
interdisciplinare Studies şi înregistrată la Biblioteca Congresului (DC, SUA):
ISSN 2574-0245 (Print) ISSN 2574-1179 (Online), indexată în RePEc , SSRN ,
CEEOL , Google Scholar , CNKI , DRJI , OAJI , Journal Factor , IIJIF, WorldCat.
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2- sunt membru în Comitetul Ştiinţific al revistei Journal for Freedom of
Conscience (Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă), revistă publicată de Institute for
Advanced Religious Studies and Internetworking (IARSIC-Corhis din Franţa),
în colaborare cu Asociaţia Conştiinţă şi Libertate, Bucureşti (România);
Revista este indexată în The European Reference Index for the Humanities and the
Social Sciences (ERIH PLUS) , Academic Resource Index, Directory of Research
Journals Indexing (partner with WorldCat)
https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom&page=about&op=
editorialTeam
3- sunt membru în Comitetul Ştiinţific al revistei Journal of Public
Administration, Finance and Law (JOPAFL), ISSN = 2285 – 2204 (print), ISSN–
L = 2285 – 3499 (online), indexată în Index Copernicus Journals Master List,
EBSCO, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), DOAJ, Ulrich'S
Periodicals Directory, Google scholar, Scipio, Bibliothekssystem Universität
Hamburg, ZDB, Research Gate, TIB German National Library of Science and
Technology, Cabell Publishing - Directories of Academic Journals;
http://www.jopafl.com/editorial-board.html
4- Sunt membru în secretariatul tehnic al revistei Agora International Journal
of Juridical Sciences, revistă BDI, indexată în EBSCO şi HeinOnline;
http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/about/displayMembership/13
5- Sunt membru în Colegiul ştiinţific al revistei «Acta Universitatis
Danubius», citată în C.E.E.O.L.– Central and Eastern European Online Library,
IndexCopernicus Journal, EBSCO ; Magistri et Scholares ; HeinOnline, Genamics
JournalSeek, ProQuest, v|lex, DOAJ- DIRECTORY OF OPEN ACCESS
JOURNALS;
http://journals.univdanubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
6- Sunt membru în Comitetul ştiinţific al Revista Reflecţii Academice editată de
Centru de Excelenţă Acadmică;
http://cexa.eu/wp-content/uploads/RRA-Comitet-stiintific.pdf
http://cexa.eu/publicatii/revista-reflectii-academice/
7- Am fost membru colegiul de redactie al Revistei de Drept procedural,
editată de Editura Sfera ”Juridică”, Asociaţia „Jus.ro” şi Centrul de Cercetare pentru
Drept şi ştiinţe Socio-umane al universităţii „Petru Maior” Târgu Mureş.
e) Atribuirea calităţii de membru în Comitetul ştiinţific al unor manifestări
ştiinţifice
Am fost membru în Comitetul ştiinţific la 17 manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale:
1)Colocviului internaţional „Le phénomène administratif dans l’espace
roumain et européenne”, Craiova, 27-28 aprilie 2007, organizat de Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova;
2)Sesiunii internaţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti «Aspecte
referitoare la armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comunitară», Ediţia 1516 mai 2009, organizată de Universitatea «1 Decembrie 1918 » din Alba Iulia;
3)Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „FUNCŢIA
PUBLICĂ ŞI
CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ÎN SPAŢIUL
ADMINISTRATIV EUROPEAN”, Craiova, 11 decembrie 2009, organizată de
Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative şi Curtea de Apel Craiova;
4)Sesiunii
internaţionale
de
Comunicări
Ştiinţifice
Studenţeşti
„PERSPECTIVE ŞI INTERFERENŢE ÎN DREPTUL SECOLULUI XXI”,
73

Ediţia 2010, organizată de Universitatea « 1 Decembrie 1918 » din Alba Iulia,
ALBA IULIA, 6-8 mai 2010;
5)Conferinţei studenţeşti internaţionale „PUBLIC AND PRIVATE
AFFAIRS;
2010. IVth Edition: Contracts-present and perspectives”, 17-20 noiembrie 2010,
Târgu Mureş;
6)Conferinţei internaţionale „Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor
publice. Repercursiuni asupra accesării fondurilor structurale”, Sovata, 24-26
noiembrie 2011, organizată de Intituţia Prefectului Judeţului Mureş, Consiliul
Judeţean Mureş şi S.C. Media Marketing S.R.L. ;
7)Sesiunii
naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele
administrative - fundament al culturii juridice”, Craiova, 24 mai 2013;
8)Sesiunii
naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele
administrative - fundament al culturii juridice”, Craiova, 23 mai 2014;
http://www.ujmag.ro/stiintele-administrative-fundament-al-culturii-juridicecraiova
9) Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice cu tema „Legislaţie,
religie şi libertate. O abordare în contextul globalizării” organizată de
Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Comisia Juridică din Camera
Deputaţilor, Bucureşti, 22 octombrie 2014.
10) Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice cu tema „Legislaţie,
religie şi libertate. O abordare în contextul globalizării” organizată de
Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Comisia Juridică din Camera
Deputaţilor, Bucureşti, 22 octombrie 2014.
11) Conferinţei internaţionale „Legislaţie, Etică şi Religie. O abordare în
contextul libertăţii religioase” organizată de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în
colaborare cu Comisia Juridică din Camera Deputaţilor, Bucureşti,19 noiembrie
2015.
12) Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele
administrative - fundament al culturii juridice”, Craiova, 19 martie 2015.
13) Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Libertatea religioasă şi de
conştiinţă în contextul securităţii sociale” organizată de Asociaţia Conştiinţă şi
Libertate în colaborare cu Comisia Juridică din Camera Deputaţilor, Bucureşti, 29
septembrie 2016.
14) Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele
administrative - fundament al culturii juridice”, Craiova, 27 aprilie 2017,
http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-ştiinţific-studenţesc-deştiinţe-administrative.html
15) Conferinţei internaţionale „Ideea unităţii naţionale, libertatea de
conştiinţă
şi
principiile
societăţii
democratice”,
organizată
de
Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Comisia Juridică, de disciplină şi
imunităţi a Camerei Deputaţilor, 15 noiembrie 2018.
16) Conferinţei internaţionale „Demnitatea umană şi libertatea religioasă”,
organizată de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Comisia Juridică,
de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, 1-3 octombrie 2019.
17) Conferinţei naţionale „Alternative dispute resolution”, 1st edition, 18-20
noiembrie 2016, Târgu Mureş, http://www.medierenet.ro/2016/11/06/conferintaalternative-dispute-resolution-targu-mures-18-20-noiembrie2016/#.WGC9CClaSkQ
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f) atribuirea calităţii de expert evaluator A.R.A.C.I.S.
Din anul 2009 sunt expert evaluator A.R.A.C.I.S.
În perioada 2009-2019, în calitate de expert evaluator AGENŢIA ROMÂNĂ
PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPRIOR, am
participat la evaluări instituţionale sau la evaluări în vederea autorizării, acreditării
ori evaluării periodice a unor programe de studii şi la misiuni de evaluare
internaţională. (Adeverinţa nr. 5057/03.09.2014 şi Adeverinţa nr. 925/27.02.2017).
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/3/
A. Capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri cercetători

Capacitatea
candidatului
de a îndruma
studenţi
sau
tineri
cercetători şi
competenţele
didactice ale
candidatului

1. Capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri cercetători rezultă din
activitatea desfăşurată în cadrul studiilor universitare de licenţă, de masterat şi de
doctorat, în cadrul cursurilor postuniversitare.
Astfel:
- am făcut parte din colectivul de cadre didactice care au iniţiat programele de studii
Master „Guvernare modernă şi dezvoltare locală”; Master „Ştiinţe Administrative”.
- am iniţiat introducerea în planul de învăţământ a următoarelor discipline:
Prefectul şi serviciile publice deconcentrate; Descentralizare administativă; Dreptul
media; Guvernul şi administraţia ministerială; Proceduri administrative europene;
Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; Autorităţi administrative
autonome; Drept administrativ comparat; Prefectul şi serviciile publice; Achiziţii şi
investiţii publice;
- în calitate de cadru didactic titular de curs am îndeplinit activităţile
complementare postului didactic, respectiv îndrumare lucrări licenţă, îndrumare
lucrări disertaţie şi activitate de tutoriat în cadrul programului Drept frecvenţă
redusă;
- am fost constant implicată în activitatea de finalizare a studiilor prin prezenţa în
comisiile de licenţă şi de finalizare a studiilor de masterat;
- am fost membru în comisiile de examinare şi de evaluare a proiectelor de
cercetare ştiinţifică şi a referatelor elaborate de către doctoranzii coordonaţi de
domnul prof. univ. dr. Ioan Alexandru în domeniul Drept;
- am fost lector colaborator al Centrului Regional pentru Formare Continuă a
Funcţionarilor Publici din Administraţia Publică Locală Craiova;
- am fost lector colaborator al Institutului Naţional Pentru Pregătirea Avocaţilor.
2. Sunt creatoare şi coordonatoare a Cercului de Ştiinţa administraţiei şi Drept
administrativ al studenţilor din Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea
din Craiova, cerc a cărui denumire s-a schimbat de la data de 1 octombrie 2008 în
Cercul Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative. Cercul are o secţiune şi la
Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin. http://drept.ucv.ro/studenti/cercuristudentesti/cercul-ştiinţific-studenţesc-de-ştiinţe-administrative.html
Dintre lucrările studenţilor coordonate de mine treizeci şi nouă au fost
răsplătite cu premii la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti naţionale.
Activitatea de coordonare a cercetării ştiinţifice desfăşurată de studenţii
membrii ai Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative din cadrul
Facultăţii de Drept şi colaborarea în acest domeniu cu alte instituţii de învăţământ
superior din ţară a fost apreciată la nivel local, dar şi naţional., astfel:
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- mi-au fost acordate două diplome de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba
Iulia ;
- mi-au fost acordate cinci diplome de conducerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Sociale din cadrul Universităţii din Craiova;
- mi-a fost acordată o diplomă de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş,
Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private, The European
Law Students´ Association Târgu Mureş pentru contribuţia adusă la organizarea
şi desfăşurarea Şcolii de Vară „International Summer Law School, 7th Edition,
Sinaia, 6-13 iulie 2014. Morală, Drept, Societate în Secolul XXI”.
B. Competenţele didactice ale candidatului

Capacitatea
candidatului
de a îndruma
studenţi sau
tineri
cercetători şi
competenţele
didactice ale
candidatului

1. Activitatea de cadru didactic a fost apreciată de promoţia 2005 printr-o
diplomă.
2. Calităţile pedagogice sunt dovedite şi de faptul că anual, atât la specializarea
Master Ştiinţe administrative cât şi la Administraţie Publică licenţă, cererile
studenţilor care doresc să le acord coordonare depăşeşte cu mult numărul de teme
alocate, fiind necesar a suplimenta, în limitele legale şi conform procedurilor
specifice, numărul de teme.
3. Calitatea prestaţiei mele a fost apreciată de comunitatea academică, fapt
dovedit prin aceea că am fost aleasă să fac parte 4 ani din Biroul Catedrei de
Administraţie Publică (2002-2004), 8 ani din Consiliului Profesoral (2004-2012) şi
4 ani din Biroul Departamentului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative.
4. Calităţile mele profesionale au fost recunoscute şi de comunitatea academică
internaţională, mai multe personalităţi din domeniul dreptului, dar şi din domenii
conexe, acceptând să elaboreze scrisori de recomandare. Cu titlu de exemplu
amintesc: domnul HOWARD CHITIMIRA, North-west university, Mmabatho,
South Africa; domnul PHILIPPE ICARD, Université de Bourgogne, France;
domnul ABDULA AZIZI, South East European University, Tetovo, Republic of
North Macedonia; doamna Jalila AIT SOUDANE, Université Mohammed V de
Rabat, Maroc; domnul BLEDAR ILIA, Faculty of Law, Professional Academy of
Business, Tirana, Albania; domnul IURIE SEDLETCHI,
Universitatea de Studii Europene din Moldova, Republica Moldova; doamna
MARIA ORLOV, Institutul de Ştiinţe Amninistrative din Republica Moldova ,
Republica Moldova; domnul MARIAN SIMION, Harvard University, The Divinity
School , U.S.A.
5. La evaluările periodice făcute de studenţi pe formularele tip, conform
exigenţelor ARACIS, am obţinut constant aprecieri favorabile.
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Experienţa bună a managementului de proiect reiese din rezultatele participării
în cadrul a şapte proiecte/granturi de cercetare naţională şi internaţională, în
calitatea de cercetător şi într-un proiect naţional în calitate de Director.

Capacitatea
candidatului
de a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

1. Grantul "Science and Orthodoxy. Research and Education" subtema
“Intellectual property reflected in civil law”
Director de proiect pe subtemă: Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu
Beneficiar, organizator al competiţiei: Fundaţia John Templeton, S.U.A.
Perioada: 2006-2009.
Valoare: 6000 Euro.
Grantul s-a derulat prin Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din
România.
În cadrul acestui proiect am elaborat studii referitoare la relaţia dintre ştiinţă şi
religie, în general, între drept şi religie, în particular, studii publicate în revista
„Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie”.
Nicu Alina Livia, Consideraţii privind conceptul de instituţie publică şi principiul
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Buletinul Centrului pentru
dialog între ştiinţe şi teologie, Volumul 4, nr.1/2005, ISSN 1584-4196, paginile 103113;
Nedelcu Iulian, Nicu Alina Livia, Conceptul de lege între accepţiunea biblică şi
accepţiunea juridică, Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie,
VOLUMUL 4, NR.1/2005, ISSN 1584-4196, paginile 78-82.
2. «Strategii discursive de intervenţie în politicile culturale de integrare
socială şi politică a etniei rome în regiunea Oltenia » - grantul interdisciplinar
nr. 6c/2014, obţinut în competiţia de granturi de cercetare 2013-2014 organizată de
Universitatea din Craiova – Departamentul Cercetării Ştiinţifice şi Management
Programe” (valoare contract: 40.000 lei)
Director de grant: Stănciulescu Cătălin
În cadrul acestui proiect am elaborat monografia “Nicu Alina Livia,
Fenomenul administrativ şi integrarea socială a romilor. Discriminarea pozitivă –
mijloc real de integrare a romilor?, Editura Sitech, Craiova, 2014, ISBN: 978-60611-4327-6”.
3. Proiectul „Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici
economico-financiare” (STUD_COMP_ IMM), Programul PN II, număr de contract
de finanţare-92121/2008
Finanţator - Centrul Naţional de Management Programe prin PNCDI 2, în
conformitate cu prevederile contractului nr. 92121/2008 finanţat prin Programul 4
„Parteneriate în domeniile prioritare”. (STUD_COMP_IMM, 2009-2011
Coordonator: prof.univ.dr. Doina Ariton.
Contribuţia personală la lucrarea „coordonator Doiniţa Ariton, Analiza efectelor
politicii fiscale la nivelul sectorului I.M.M. din perspectiva dezvoltării durabile
regionale, Editura Universitară „Danubius” Galaţi, ISBN 978-606-533-203-4” a
constat în redactarea Cap. 1.1. Analiză comparativă între conceptul de regiune
de dezvoltare economică şi conceptul de regiune în sisteme administrative din
Europa.
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Capacitatea
candidatului
de a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

4. Contractul de cercetare nr. 1C/12.01.2006 - director de proiect
Tema: "Administraţia publică în spaţiul european - prezent şi perspectivă"
Beneficiar, organizator al competiţiei : Baroul Mehedinţi
Executant: Universitatea din Craiova
Valoare: 3000lei
Rezultatul cercetării constă în publicarea volumului „Administraţia publică
în spaţiul european – prezent şi perspectivă”, Editura Universitaria, Craiova,
2006, ISBN 973-742-252-X, al cărei editor am fost. Volumul reuneşte lucrările
prezentate în cadrul Simpozionului internaţional „Fenomenul administrativ în
spaţiul european”, Secţiunea „Administraţia publică în spaţiul european –
prezent şi perspectivă”, simpozion organizat în temeiul Contractului de
cercetare nr. 1C/12.01.2006. Contribuţia publicistică personală a constat în
lucrările: a) „Nicu Alina Livia, Fenomenul administrativ în spaţiul europeanfenomen cu caracter dinamic”, în volumul „Administraţia publică în spaţiul
european – prezent şi perspectivă”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973742-252-X, paginile 3-11, lucrare prezentată în plenul simpozionului;
b) „Nicu Alina Livia, Consideraţii privind necesitatea şi implicaţiileTratatului
instituind o constituţie pentru Europa”, în volumul „Administraţia publică în
spaţiul european – prezent şi perspectivă”, Editura Universitaria, Craiova, 2006,
ISBN 973-742-252-X, paginile 299-301, lucrare prezentată în cadrul secţiunii
„Administraţia publică în spaţiul european – prezent şi perspectivă”;
c) „Nicu Alina Livia, Foamete Gabroveanu Vali, Principiul egalităţii în
dreptul administrativ european”, în volumul „Administraţia publică în spaţiul
european – prezent şi perspectivă”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN
973-742-252-X, paginile 401-418, lucrare prezentată în cadrul secţiunii
„Administraţia publică în spaţiul european – prezent şi perspectivă”.
5. Contractul de cercetare nr. 2C/12.01.2006
Tema: "Contenciosul administrativ în spaţiul european"
Director de proiect: prof. univ. dr. Iulian Nedelcu
Beneficiar, organizator al competiţiei : Baroul Mehedinţi .
Executant: Universitatea din Craiova
Valoare: 3000lei
Rezultatul cercetării constă în publicarea volumului „Contenciosul
administrativ în spaţiul european” Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN
973-742-253-8. Volumul reuneşte lucrările prezentate în cadrul Simpozionului
internaţional
„Fenomenul
administrativ
în
spaţiul
european”,
Secţiunea„Contenciosul administrativ în spaţiul european” în temeiul
Contractului de cercetare nr. 2C/12.01.2006.. Contribuţia publicistică personală a
constat în lucrarea „Nicu Alina Livia, Fenomenul administrativ în spaţiul
european- fenomen cu caracter dinamic”, în volumul Contenciosul administrativ
în spaţiul european” Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-2538, paginile 21-28, lucrare prezentată în plenul simpozionului.
6. Proiectul strategic "Doctoratul în Şcoli de Excelenţă - Evaluarea calităţii
cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”POSDRU/5/1.5/S/2-4141, derulat de UEFISCDI.
Perioada : 2009-2011
Managerul proiectului - dl. Prof. Dr. Ing. Ioan DUMITRACHE .
Contribuţia personală la proiect a constat în evaluarea cantitativă şi calitativă, la
standarde internaţionale, a cercetării ştiinţifice din unele universităţi din România, în
cadrul Activităţii „2.3 Exerciţiu naţional de evaluare a calităţii cercetarii în
universităţi (ENEC) – în perioada 1 iulie- 30 septembrie 2011.
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7. Proiectul „Dezvoltarea curriculară şi creşterea relevanţei programelor de
studiu în administraţie publică prin metode inovative de blended learning şi
corelare cu piaţa muncii”- POSDRU/156/1.2/G/133208
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
Manager proiect: Conf. univ.dr. Diana Camelia Iancu
Contribuţia mea a constat în realizarea adaptării disciplinei Ştiinţa administraţiei
în Spaţiul European pentru a fi predată cu ajutorul platformei www.e-carieraadmin.ro a beneficiarului. Am realizat fişa disciplinei pentru cursul online,
planificarea offline a disciplinei (documentare, planificare, identificare materiale
didactice/cercetare), am planificat întâlnirile cu expertul editare video pentru
realizarea componentei video a cursurilor (data stabilită: 6 aprilie 2015), am pregătit
lecţiile şi am participat la întâlnirile cu expertul editare video pentru realizarea
componentei video a cursurilor, finalizand filmările, am realizat activităţi de creare a
materialelor educaţionale, am urcat pe site materialele video şi materialele
educaţionale. De asemenea am realizat slideuri pentru a fi integrate în materialele
video. Activitatea a fost finalizată în perioada 1 februarie-30 aprilie 2015.
8. Membru în colectivul de redactare a grantului Academiei Române
„Dicţionarul românior de pretutindeni-vol.I”, 2008, lucrare finalizată şi depusă la
Biroul de granturi şi la Secţia de ştiinţe Economice, juridice şi sociologie a
Academiei Române.
7. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit;
- deţinerea calităţii de conducător de doctorat: îndeplinit;
- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor didactice/de
cercetare, specifice funcţiei de Profesor universitar/CS I, aprobate prin O.M.E.N.C.Ş. nr.
6129/20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 bis/15.02.2017, potrivit art. 219, alin.
(1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011: îndeplinit;

Criteriul
C1

Denumirea
criteriului
Performanţă de
fond

Standardul pentru
profesor universitar,
cercetător ştiinţific
gradul I
Teză de doctorat
publicată la o editură din
ţară cu prestigiu
recunoscut în domeniul
ştiinţelor
Juridice
Două comunicări într-o
limbă străină de largă
circulaţie internaţională
susţinute la congrese/
conferinţe organizate de
o societate ştiinţifică
internaţională din
specializarea
candidatului şi publicate
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Grad de
realizare

Punctaj

Îndeplinit
Teza de doctorat „Instituţia publică în dreptul
administrativ” a fost publicată la Editura
Universitaria din Craiova în anul 2003.

Îndeplinit
Nicu Alina Livia, Practical Implications of
Reform in the Romanian Higher Education in
the Field of Administrative Sciences Under the
Influence of the Bologna Process, editors S.
Zapryagaev & S. O. Michael (Eds.), Voronezh,
Russia: Publishing and Printing Center of
Voronezh State University, Russia, 2009,

în volumul ori pe site-ul
congresului/ în revista
societăţii/în secţiunea
specială a unei reviste
internaţionale de
prestigiu (numai
comunicări acceptate ca
urmare a selecţiei/
invitaţiei adresate de un
comitet ştiinţific şi
susţinute efectiv, nu în
regim de poster)

pp.188-196, ISBN 978-5-9273-1541-3, lucrare
susţinută la “International Conference on
problems of quality assurance, accreditation
and management in higher education”, july, 811, 2008, Istanbul, Turkey organizată de către
IREX (International Research & Exchange
Board, cu sediul în Washington, D.C.),
Bahcesehir University Istambul, Kent State
University, Voronezh State University (Russia).
Nicu Alina Livia, The Responsibility of Subjects
Implicated in the Adoption of Unconstitutional
Norms in Romania, EIRP Proceedings, Vol 7 (2012),
Online ISSN: 2069 – 9344 | Print ISSN: 2067 –
9211,
pp.293-301, lucrare
susţinută
la
«International Conference on European
Integration - Realities and Perspectives»,
organizată de: University of Camerino, Italy,
Czestochowa
University
of
Technology,
Poland, University of Ruse "Angel Kanchev",
Bulgaria, University of National and World
Economy, Bulgaria, Kyiv National University of
Culture and Arts, Ukraine, Azrieli Academic
College of Engeneering, Jerusalem, Aleksander
Moisiu University of Durres, Albania, Danubius
University of Galati, Galaţi, 2012.
Nicu Alina Livia, Considérations au Sujet du
Contentieux Administratif en Matière des
Résultats de l’évaluation Professionnelle, EIRP
Proceedings, Vol 4 (2009), Online ISSN: 2069 – 9344
| Print ISSN: 2067 – 9211, pp..51-60, lucrare
susţinută la
«International Conference on
European Integration - Realities and
Perspectives», organizată de : University of
Camerino, Italy, Czestochowa University of
Technology, Poland, University of Ruse "Angel
Kanchev", Bulgaria, University of National and
World Economy, Bulgaria, Kyiv National
University of Culture and Arts, Ukraine, Azrieli
Academic
College
of
Engeneering,
Jerusalem, Aleksander Moisiu University of
Durres, Albania, Danubius University of Galati,
Galaţi, 2009.
Nicu Alina Livia, Religious freedom – Part of
the Concept of Human Dignity Analized from a
Sacred and Juridical Perspective, JOUNAL
FOR FREEDOM OF CONSCIENCE/ Jurnalul
Libertăţii de Conştiinţă, Vol. 7, nr.1/2019,
Edition IARSIC, France, ISSN 2495-1757,
paginile 101-114, lucrare susţinută la Conferinţa
internaţională „ Human dignity and religious
freedom /Demnitatea umană şi libertatea
religioasă”, organizată de Asociaţia Conştiinţă
şi Libertate, Comisia Juridică, de disciplină şi
imunităţi a Camerei Deputaţilor, Association
Internationale pour la Défense de la Liberté
Religieuse (Elveția), Université Paul-Valéry
Montpellier 3 (France), International Religious
Liberty Association (SUA), Essachess-Journal
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for Communication Studies, Institute for Peace
Studies in Eastern Christianity (SUA), Institute
for Advanced
Religious
Studies and
Internetworking Communication (IARSIC),
Bucureşti, 1-3 octombrie 2019.

- Director/Responsabil
al unui grant de
cercetare sau contract
direct de cercetare
Rute alternative:
1.
membru în
echipele a două granturi
de cercetare sau contracte
directe de cercetare
2. participarea în calitate
de expert la comisiile
pentru elaborarea unor
acte normative şi în
cadrul comisiilor,
agenţiilor, comitetelor
sau grupurilor de lucru
ale organizaţiilor sau ale
asociaţiilor
internaţionale
profesionale

Îndeplinit
1. Proiectul „Dezvoltarea curriculară şi
creşterea relevanţei programelor de studiu în
administraţie publică prin metode inovative de
blended learning şi corelare cu piaţa muncii”POSDRU/156/1.2/G/133208
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative
Manager proiect: Conf. univ.dr. Diana Camelia
Iancu
2. Proiectul „Studii de competitivitate ale
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în
perspectiva dezvoltării durabile locale şi
regionale prin politici economico-financiare”
(STUD_COMP_ IMM), Programul PN II, număr
de contract de finanţare-92121/2008
Finanţator - Centrul Naţional de Management
Programe prin PNCDI 2, în conformitate cu
prevederile contractului nr. 92121/2008 finanţat
prin Programul 4 „Parteneriate în domeniile
prioritare”. (STUD_COMP_IMM, 2009-2011
Coordonator: prof. univ. dr. Doina Ariton.
Proiect derulat de Universitatea „Danubius” din
Galaţi în parteneriat cu Universitatea de Vest
din Timişoara, Universitatea „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca, Universitatea „Al.I.Cuza” din
Iaşi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
I.C.D.E.A.P.A. din Galaţi.
3. Grantul "Science and Orthodoxy. Research
and Education" subtema “Intellectual property
reflected in civil law”
Director de proiect pe subtemă: Prof. univ. dr.
Iulian Nedelcu
Valoare: 6000 Euro.
Organizator al competiţiei: Fundaţia John
Templeton, S.U.A. Grantul s-a derulat prin
Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi
Teologie din România.
4. «Strategii discursive de intervenţie în
politicile culturale de integrare socială şi
politică a etniei rome în regiunea Oltenia » grantul interdisciplinar nr. 6c/2014, obţinut în
competiţia de granturi de cercetare 2013-2014
organizată de Universitatea din Craiova –
Departamentul
Cercetării
Ştiinţifice
şi
Management Programe” (valoare contract:
40.000 lei)
Director de grant: Stănciulescu Cătălin
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Un curs universitar
pentru
fiecare
din
obiectele de studiu aflate
în structura postului,
publicat după obţinerea
titlului de doctor, în
calitate de autor unic sau
de prim autor.
O monografie publicată
după obţinerea titlului
de doctor, la edituri
internaţionale
de
prestigiu, la edituri de
prestigiu din străinătate
sau la edituri din ţară cu
prestigiu recunoscut în
domeniul
ştiinţelor
juridice.
Atestat de abilitare
pentru conducere de
doctorate

Îndeplinit
Nicu Alina Livia, Drept administrativ, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011,
ISBN: 978-973-30-3128-4, 355 pagini, B5.
Nicu Alina Livia, Drept administrativ, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007,
ISBN: 978-973-30-1711-0, 504 pagini, B5.

Îndeplinit
3 monografii

Îndeplinit
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale

nr.5489/14.11.2018.
C2

C3

C4

C5

C6

Numărul de
articole/studii
publicate în
reviste de
prestigiu în
domeniul
ştiinţelor
juridice
Numărul de
articole/studii
publicate în
reviste, de
prestigiu în
domeniul
ştiinţelor
juridice,
publicate după
obţinerea
titlului de
doctor
Suma
punctajului
pentru
indicatorii I 1- I
8
Suma
punctajului
pentru
indicatorii I 9 I 11
Suma
punctajului

49 ≥ 15

Îndeplinit

44,33

31≥ 10

Îndeplinit

30

202,5≥ 65

Îndeplinit

202,5

44,3≥ 10

Îndeplinit

44,3

53,9≥25

Îndeplinit

53,9
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C7

C8

pentru
indicatorii I 12
- I 28
Punctajul total
(suma
punctajului
pentru
indicatorii I 1 I 28)
Punctajul total
(suma
punctajului
pentru
indicatorii I 1-I
28), realizat
după obţinerea
titlului de
doctor

290,2≥ 150

Îndeplinit

290,2

268,3≥100

Îndeplinit

268,3

8. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit

8 iulie 2020
Semnătura candidatului
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