Curriculum
vitae
( Conform art.14,
H.G. 457/2011 )

Informaţii personale
Nume / Prenume
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Nicu Alina – Livia
Mobil: 0723670080
nicu1940ion@gmail.com
Română

a) Educaţie şi formare
Perioada

Martie 2011
Am absolvit modulul de formare în management universitar „Guvernanţă
universitară”, organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătăţirea
Managementului Universitar”. (Certificat nr.M1/40, din 31 martie 2011)

Perioada

Decembrie 2010
Am participat la Training-ul nr. 5 de Formare a Evaluatorilor Interni în
domeniul calităţii învăţământului superior organizat de ARACIS. (Certificat
nr.322 din 3 decembrie 2010)

Perioada

Octombrie 2010
Am participat la Seminarul „Antreprenoriat bazat pe cunoaştere, inovare şi
competitivitate” organizat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, de
către Guvernul României – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Organismul Intermediar Regional
POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, în cadrul contractului POS
DRU/92/3.1/S/56330, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în
oameni” (Diploma din 16 octombrie 2010).

Perioada

Noiembrie 2009
Am participat la Sesiunea de instruire a formatorilor pentru CRFCAPL Craiova
organizat în cadrul Proiectului PHARE/2006/018-147.01.03.01.01. (Certificat nr.
1252/ noiembrie 2009)

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare

1 noiembre 1999 - 25 mai 2003.
Diplomă de Doctor. Doctor în drept.
Ştiinţa administraţiei, Drept constituţional, Drept administrativ.
Teza cu titlul „Instituţia publică în dreptul administrativ”, conducător ştiinţific:
prof. univ. dr. Alexandru Negoiţă.
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, str. Aleea Privighetorii
nr.1.
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Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de
formare

1994-1998.
Licenţiat în Ştiinţe juridice.
Diplomă de licenţă.
Am frecventat cursurile obţinând media anilor de studii 9,70 iar la examenul de
licenţă media 9,33 (Diploma Seria R Nr.0006844 din 13.01.1999).
Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil, Drept administrativ, Drept
constituţional.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "NICOLAE TITULESCU"
(cursuri de zi), str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, 200585 ; tel/fax. 0251 419900.

1991-1993.
Adeverinţa nr.276/19.VII.1993.
Biotehnologii, Bioarhitectură, Matematici aplicate, Biochimie, Matematici speciale.
Universitatea din Craiova, Şcoala Postuniversitară de Înalte Studii de
Biomatematică şi Aplicaţii în Biologie, Medicină, Biotehnologii, Ecologie şi
Bioarhitectură, la specializarea Ecologie – Bioarhitectură, str. Al. I. Cuza, nr. 13,
Craiova, 200585 ; tel/fax. 0251 419900. (Adeverinţa nr. 276/19.07.1993)

1984-1989.
Inginer electromecanic.
Am obţinut la absolvire media anilor 9,73 (conform foii matricole Seria G nr.383) şi
nota 10 (zece) la examenul de diplomă, în sesiunea iunie 1989, (Diploma Seria G
Nr.1138/23.03.1990).
Am primit recomandarea Consiliului profesoral pentru activitate de cercetare
şi învăţământ superior (conform Dispoziţiei de repartizare nr.111423/1989) în
condiţiile art.3 din Decretul nr.54/1975.
Menţionez că în timpul facultăţii am absolvit cursul de PEDAGOGIE de 2 ani
(1986-1988) cu media 10 (zece).
Aparate electrice, Maşini electrice, Măsurări electrice, Electronică, Organe de
maşini,
Mecanică,
Tehnologii
neconvenţionale,
Proiectarea
utilajelor
electromecanice, Desen tehnic, Dinamica fluidelor.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, specializarea
Electromecanică.

1972-1984.
Diplomă de bacalaureat.
Matematică, fizică, chimie, limba română.
Competenţa: electrician.
Liceul de Matematică-fizică „Fraţii Buzeşti” din Craiova.
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b) Experienţa
profesională
Perioada De la 1.10.2007- până în prezent.
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Conferenţiar universitar.
Atestat de abilitare pentru conducere de doctorate în domeniul Drept conform
Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5489/14.11.2018.
Predare curs şi activitate de seminar, la programele de licenţă şi predare curs la
programele de master, la disciplinele: Drept administrativ, Drept administrativ
comparat, Ştiinţa administraţiei, Sisteme administrative comparate, Prefectul şi
serviciile publice deconcentrate, Descentralizarea administrativă, Guvernul şi
administraţia ministerială, Dreptul media, Dreptul comunicării sociale, Dreptul
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, Proceduri administrative europene.
Coordonarea Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative
(http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-%C5%9Ftiin%C5%A3ificstuden%C5%A3esc-de-%C5%9Ftiin%C5%A3e-administrative.html).
Începând din anul universitar 2015-2016 Cercul are o subdiviziune şi la Centrul
Universitar
Drobeta
Turnu
Severin
( http://drept.ucv.ro/studenti/cercuristudentesti/drobeta-turnu-severin-cercul-%C8%99tiin%C8%9Bific-studen%C8%9Besc-de%C8%99tiin%C8%9Be-administrative.html.), ambele create de mine.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, str. Calea Bucureşti, nr.107 D,
Craiova, 200478; tel/fax. +40 351 177100.
Până la 01.10.2013 denumirea facultăţii a fost Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative, iar până la 01.10.2015 denumirea facultăţii a fost Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Sociale.
Tipul activităţii sau Învăţământ superior (studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat)
sectorul de activitate în cadrul Departamentului de Drept public şi Ştiinţe Administrative.
http://drept.ucv.ro/despre/lista-cadrelor-didactice/departamentul-de-drept-public-sistiinte-administrative.html

Perioada De la 1.03.2004 până la 1.10.2007.
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Lector universitar.
Predare curs şi activitate de seminar, la programele de licenţă, la disciplinele:
Drept administrativ, Drept administrativ comparat, Ştiinţa administraţiei, Sisteme
administrative comparate.
Coordonarea Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative, cercul
fiind creat de mine.
http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-%C5%9Ftiin%C5%A3ificstuden%C5%A3esc-de-%C5%9Ftiin%C5%A3e-administrative.html
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, str. Al.
I. Cuza, nr. 13, Craiova, 200585; tel/fax. 0251 419900.
Învăţământ superior (studii universitare de licenţă) în cadrul Catedrei de
Administraţie Publică.

De la 25.02.2002 până la 1.03.2004.

Asistent universitar.
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Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Activitate de seminar la disciplinele: Drept administrativ, Drept administrativ
comparat, Ştiinţa administraţiei, Sisteme administrative comparate.
Coordonarea Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative, cercul
fiind creat de mine.
http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-%C5%9Ftiin%C5%A3ificstuden%C5%A3esc-de-%C5%9Ftiin%C5%A3e-administrative.html
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, str. Al.
I. Cuza, nr. 13, Craiova, 200585 ; tel/fax. 0251 419900.
Învăţământ superior (studii universitare de licenţă) în cadrul Catedrei de
Administraţie Publică.

Perioada De la 28.02.2000 până la 25.02.2002.
Preparator universitar.

Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Activitate de seminar la disciplinele: Drept administrativ, Drept administrativ
comparat, Drept constituţional, Ştiinţa administraţiei, Sisteme administrative
comparate.
Coordonatoarea Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative, cercul
fiind creat de mine.
http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-%C5%9Ftiin%C5%A3ificstuden%C5%A3esc-de-%C5%9Ftiin%C5%A3e-administrative.html
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", str. Al. I.
Cuza, nr. 13, Craiova, 200585 ; tel/fax. 0251 419900.
Cadru didactic în cadrul Catedrei de Administraţie Publică.

De la 01.06.2015 până în prezent

Avocat
Redactare acte, consultaţii juridfice, reprezentare la instanţele de judecată.

Nicu Alina-Livia Cabinet de Avocat, Baroul Dolj.
Avocat

01.07.2005 - 01.06.2015

Avocat
Redactare acte, consultaţii juridfice, reprezentare la instanţele de judecată.

Cabinet Individual Avocat Nicu Alina-Livia, Baroul Olt .
Avocat

De la 15 iulie 1998 până la 17 mai 2000.

Consilier juridic.
În perioada de la 15 iulie 1998 până la 28 februarie 2000 am avut contract de muncă pe
perioadă nedeterminată. În perioada de la 28 februarie 2000 până la 17 mai 2000 am
fost angajată în regim de cumul de funcţii, deoarece la 28 februarie 2000 am început
activitatea la Universitatea din Craiova..
Redactare acte, consultanţă, reprezentare la instanţele de judecată, participare în
comisii de licitaţii pentru valorificare active.

S.C. Comcereal S.A. Dolj, Craiova, str. Bibescu, nr.3.
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Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Consilier juridic.

Perioada De la 1 septembrie 1998 până la 15 iunie 2000.
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Cadru didactic asociat
Predare curs şi activitate de seminar la disciplinele: Drept administrativ, Ştiinţa
administraţiei.
Universitatea «Virgil Madgearu» din Craiova, înfiinţată de Fundaţia
«Meridian».
Cadru didactic.

Perioada De la 17 mai 2000 până la 8 septembrie 2000.
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Consilier juridic, în regim de cumul de funcţii.
Am acordat consultanţă juridică şi am asigurat reprezentare la instanţele de judecată.

Sucursala Plafar Craiova.
Consilier juridic.

De la 29 septembrie 1993 până la 1 iunie 1997.

Inginer şef producţie.
Conducător al Serviciului Producţie având în compunere şapte ateliere:
mecanic, tâmplărie, cizmărie, croitorie femei, croitorie bărbaţi, butaforie, pictură.
Teatrul Liric din Craiova, Craiova, str. Mihai Viteazul, nr.1.
Coordonarea activităţii de creare a decorurilor, costumelor şi recuzitei pentru
spectacole.

Perioada De la 1 septembrie 1989 până la 29 septembrie 1993.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Inginer
Activitate de verificare metrologică a aparatelor în cadrul Serviciului Automatizări,
creare şi administrare bază de date cu piesele de schimb utilizabile de Atelierul
Mecanic din Combinatul Chimic Işalniţa.
Combinatul Chimic Işalniţa (S.C. Doljchim S.A.), comuna Isalniţa, judeţul Dolj.
- Inginer metrolog, în cadrul Serviciului Automatizări (1989-1992);
- Inginer în cadrul Serviciului Mecanic (1992-1993).
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c) Proiecte de
cercetare-dezvoltare

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.
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, studii publicate în revista „Buletinul Centrului pentru dialog între
ştiinţe şi teologie”.
Exemplu:
Nicu Alina Livia, Consideraţii privind conceptual 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 103-113;
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 elaborate monografia “Nicu Alina Livia,
Fenomenul administrativ şi integrarea socială a romilor. Discriminarea
pozitivă – mijloc real de integrare a romilor?, Editura Sitech, Craiova, 2014,
ISBN: 978-606-11-4327-6”.
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 978-606-533203-4” 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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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 european- fenomen
cu caracter dinamic”, în volumul „Administraţia publică în spaţiul european –
prezent şi perspectivă”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742252-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 973-742-253-8, paginile 21-28, lucrare prezentată în
plenul simpozionului.

18

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.
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)
Contribuţia mea a constat în realizarea adaptării disciplinei Ştiinţa
administraţiei în Spaţiul European pentru a fi predată cu ajutorul platformei
www.e-cariera-admin.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, finalizând
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 derulată 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.
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d) Informaţii despre
premii sau alte
elemente de
recunoaştere a
contribuţiilor
ştiinţifice

*Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înfiinţate prin lege,
precum şi ale Uniunii Juriştilor
1. Lucrarea “Drept civil. Contractele speciale” , la care am fost coautoare, a primit
Premiul Uniunii Juriştilor, din România pe anul 2004.
2. 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.
3. Activitatea publicistică şi cea de coordonare a cercetării ştiinţifice desfăşurate de
studenţii membrii ai Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe Administrative, finalizată cu
sesiuni de comunicări ştiinţifice locale şi naţionale şi publicare de volume cuprinzând
lucrările premiate, a fost apreciată cu 7 diplome:
- două acordate de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia ;
- cinci acordate de conducerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul
Universităţii din Craiova.
4. Activitatea mea de coordonare a studenţilor în domeniul cercetării ştiinţifice a
fost apreciată printr-o diplomă acordată 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.

*Alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice
d 1) citări ale lucrărilor
Există 169 de citări ale lucrărilor publicate de mine, citări care se găsesc în cărţi,
capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri românesti cu prestigiu recunoscut în
domeniul stiinţelor juridice precum şi în reviste stiinţifice româneşti de prestigiu în
domeniul stiinţelor juridice. Mai în detaliu, cele 169 citări se compun din 127 citări în
cărţi şi 42 citări în reviste.
Google Academic menţionează valoarea 4 pentru indicele Hirch şi valoarea 4
pentru indicele i10-index.
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d 2) admiterea în consiliul editorial al unor publicaţii de specialitate (cu
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexate ISI sau indexate
de o bază de date internaţională recunoscută) :
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.
2- sunt membru în Comitetul Ştiinţific al revistei Journal for Freedom of
Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință), revistă publicată de Institute for
Advanced Religious Studies and Internetworking (IARSIC-Corhis din Franţa), în
colaborare cu Asociaţia Conştiinţă şi Libertate, București (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=ed
itorialTeam
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
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
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;
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.
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d 3) admiterea în structuri de cercetare
1. Sunt 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.
2. Sunt membră a Centrului de Cercetare privind Dinamica Socio-Economică
în Dezvoltarea Durabilă - DISEDD, al Universităţii Danubius din Galaţi .
3. 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.
4. În anul 2007 am fost colaboratoare a Institutului de Ştiinţe Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu Plopşor" aflat sub egida Academiei Române (conform Adeverinţei
nr.33 din 01.02.2007).
5. În perioada 2006-2009 am fost membră a Asociaţiei pentru Dialogul dintre
Ştiinţă
şi
Teologie
din
România
(http://www.adstr.ro/Program_20072009_Participants.htm
6. Din 2008 sunt membru al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative, cu
sediul în Bucureşti.
7. 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.
d 4) atribuirea calităţii de membru în Comitetul ştiinţific al unor manifestări
ştiinţifice
Am fost membru în Comitetul ştiinţific al:
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 15-16
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”, 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.
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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-noiembrie-2016/#.WGC9CClaSkQ .

d 5) atribuirea calităţii de moderator /keynotespeaker la :
A. Manifestări ştiinţifice internaţionale:
1. Simpozionul internaţional «Fenomenul administrativ în spaţiul românesc şi
european», Craiova, 2-3 februarie 2006, organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative a Universităţii din Craiova.
2. 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.
3.Conferinţa internaţională „The European Integration – Realities and
Perspectives”, Galaţi, 15-16 mai 2009, Universitatea „Danubius” din Galaţi, Secţiunea
Drept public.
http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2009/schedConf/program
4.Conferinţa internaţională «Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor
publice.Repercursiuni asupra accesării şi managementului fondurilor structurale»,
Sovata, 24-26 noiembrie 2011 ,
http://www.3mc.ro/conferinta-internationala-aspecte-inovative-in-legislatia-achizitiilorpublice-repercusiuni-asupra-accesarii-si-managementului-fondurilor-structurale/
http://www.ujmag.ro/conferinta-internationala-aspecte-inovative-in-legislatia-achizitiilorpublice-repercusiuni-asupra-accesarii-si-managementului-fondurilor-structurale-sovata
5.7th International Conference on European Integration - Realities and Perspectives,
Danubius University May 18, 2012 – May 19, 2012,
http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2012/schedConf/program
6. Conferinţa internaţională «Noi reglementări privind achiziţiile publice. Impactul
asupra absorbţiei fondurilor structurale în contextul reorganizării adminitrative»,
Sovata, 4-7 aprilie 2013,http://www.3mc.ro/conferinta-internationala-noi-reglementariprivind-achizitiile-publice-impactul-asupra-absorbtiei-fondurilor-structurale-in-contextulreorganizarii-administrative/
http://www.ujmag.ro/conferinta-internationala-noi-reglementari-privind-achizitiile-publice-sovata
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7.Conferinţa Internaţională „SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAŞTERE...Norme,
valori şi repere contemporane”, Ediţia a X-a, Târgovişte, 06.06.2014 – 07.06.2014,
https://drept.valahia.ro/ro/10-fdsa/8-evenimente se citeşte „în cache” la adresa
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:viGOgjhqi1kJ:https://drept.valahia
.ro/ro/10-fdsa/8-evenimente&num=1&client=opera&hl=ro&gl=ro&strip=1&vwsrc=0
rubrica „Evenimente 2014” - Conferinta Internaţională SOCIETATEA INTEMEIATĂ PE
CUNOAŞTERE. Norme, valori şi repere contemporane, pagina 5.
8. Sesiunea internaţională 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, 22 octombrie 2014.
9. International Summer Law School ”Moral – Law – Society in 21st Century”, 7th
Edition, 2014, Sinaia, 6-13 iulie 2014, organizată de Societatea Română de Cercetare
pentru Afaceri Publice şi Private (SOROCAPP), Universitatea Petru Maior din Târgu
Mureş, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj şi ELSA Târgu Mureş.
10. Conferinţa internaţională bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”,
20-22 martie 2015 Craiova, organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a
Universităţii din Craiova.
B. Manifestări ştiinţifice naţionale:
1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice naţională “Cunoaştere şi progres”, ediţia a VI-a,
Sibiu 17 mai 2002, organizată de Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
2. A XIV-a Sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti SECOSAFT 2009,
“Cercetarea ştiinţifică-mijloc de dezvoltare durabilă pentru şi prin tineri”, Sibiu 21-23 mai
2009, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Secţiunea Drept şi
Administraţie Publică.
http://www.armyacademy.ro/english/secosaft.html
3. Sesiunea naţională 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. A XIV-a Sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti cu participare
internaţională SECOSAFT 2011, Sibiu 18-21 mai 2011, Academia forţelor Terestre
“Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Secţiunea Drept şi Administraţie Publică.
http://www.armyacademy.ro/english/secosaft.html
5. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative fundament al culturii juridice”, Craiova, 24 mai 2013.
6. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative fundament al culturii juridice”, Craiova, 23 mai 2014,
http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-ştiinţific-studenţesc-de-ştiinţeadministrative/68-cercul-ştiinţific-studenţesc-de-ştiinţe-administrative-activitate-20032015.html
http://www.ujmag.ro/stiintele-administrative-fundament-al-culturii-juridice-craiova
7. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative fundament al culturii juridice”, Craiova, 19 martie 2015,
http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-ştiinţific-studenţesc-de-ştiinţeadministrative/68-cercul-ştiinţific-studenţesc-de-ştiinţe-administrative-activitate-20032015.html
8. Conferinţa naţională „Alternative dispute resolution”, 1st edition, 18-20 noiembrie
2016, Târgu Mureş,
http://www.medierenet.ro/2016/11/06/conferinta-alternative-dispute-resolution-targumures-18-20-noiembrie-2016/#.WGC9CClaSkQ .
9. A XXI-a Sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti cu participare
internaţională SECOSAFT 2016, “Cercetarea ştiinţifică-mijloc de dezvoltare durabilă
pentru şi prin tineri”, Sibiu 14-16 aprilie 2016, Academia forţelor Terestre “Nicolae
Bălcescu” din Sibiu, Secţiunea Socio-umane, Drept şi Administraţie Publică.
10. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative fundament
al
culturii
juridice”,
Craiova,
27
aprilie
2017,
http://drept.ucv.ro/studenti/cercuri-studentesti/cercul-ştiinţific-studenţesc-de-ştiinţeadministrative.html
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11.Conferinţa naţională „Achiziţii publice. Cadru normativ, proceduri şi căi de atac,
în contextul european al accesării fondurilor structurale”, Sovata, 22-25 februarie
2018,
12. SMART LAW CONFERENCES: „Codul administrativ. Dezbateri, soluții,
provocări”, 25 septembrie 2019, Bucureşti,
http://editurauniversuljuridic.ro/evenimente/cum-a-fost-smart-law-conferences-coduladministrativ-dezbateri-soluii-provocri
13. SMART LAW CONFERENCES: „Codul administrativ. Dezbateri, soluții,
provocări”, 28 noiembrie 2019, Iaşi,
https://www.ujmag.ro/cum-a-fost-smart-law-conferences-codul-administrativ-dezbateri-soluiiprovocri-ediia-a-iii-a-iai

d 6) 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/
d 7) atribuirea calităţii de lector colaborator
în cadrul unor structuri având ca obiect de activitate
cursuri de formare continuă
În perioada 2005-2006 am fost lector colaborator al Centrului Regional pentru
Formare Continuă a Funcţionarilor Publici din Administraţia Publică Locală Craiova
(conform Adeverinţei nr.83/12.02.2007) şi în anul 2009 am fost lector colaborator al
Institutului Naţional Pentru Pregătirea Avocaţilor, aşa cum reiese din Programul pentru
formarea profesională iniţială a avocaţilor stagiari aflaţi în anul II de stagiu al Centrului
teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor (Contract civil nr.284/2009).
http://www.barouldolj.ro/files/1225_INPPA%20Craiova%20%20Orar%20formare%20initiala%20stagiari%202009%20-%20Module%201-2-3-4-5-2009.pdf

d 8) atribuirea calităţii de membru
în comisiile de examinare şi de evaluare a
proiectelor de cercetare ştiinţifică şi a referatelor elaborate de către doctoranzi
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, astfel:
A. În anul universitar 2005-2006 am fost membru în comisia de evaluare a
proiectului de cercetare ştiinţifică pentru doctoranzii înmatriculaţi la data de
01.10.2005: Stănuică Oana-Manuela (căsătorită Dincă) şi Iacobescu Diana; (2
comisii)
B. În anul universitar 2006-2007 am fost membru în comisia de evaluare a
proiectului de cercetare ştiinţifică pentru doctoranzii înmatriculaţi la data de
01.10.2006: Onete F. Cristian Petrişor, Grigorie V. Carmen Liana, Titirişcă
Cristina, Papa L. O. Andreea Diana, Pascariu V. Liana Teodora şi Iacobescu
Diana; (6 comisii)
C. În anul universitar 2007-2008 am fost membru în:
- comisia de examinare la examenele susţinute de următorii doctoranzi înmatriculaţi
la data de 01.10.2007: Cumpănaşu O. Octavia (Lojniţă) şi Lazăr Ioan; (2 comisii)
- comisia de evaluare pentru câte un raport de cercetare întocmit de fiecare dintre
următorii doctoranzi înmatriculaţi la data de 01.10.2006: Onete F. Cristian Petrişor,
Grigorie V. Carmen Liana, Titirişcă Cristina, Papa L. O. Andreea Diana, Pascariu
V. Liana Teodora (5 comisii).
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D. În anul universitar 2007-2008 am fost membru în:
- comisia de examinare şi evaluare la examenele şi proiectul de cercetare susţinut
de către Papari A. George Daniel, doctorand înmatriculat la data de 01.10.2008; (3
examene şi un proiect = 4 comisii);
- comisia de evaluare a rapoartelor de cercetare întocmite de următorii doctoranzi
înmatriculaţi la data de 01.10.2007: Cumpănaşu O. Octavia (Lojniţă) şi Lazăr Ioan;
(2 comisii)
- comisia de evaluare a rapoartelor de cercetare întocmite de următorii doctoranzi
înmatriculaţi la data de 01.10.2005: Stănuică Oana-Manuela (căsătorită Dincă) şi
Iacobescu Diana; (2 comisii)
Total: 23 comisii; Adeverinţa nr.568/31.07.2014

d 9) atribuirea calităţii de membru
în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice
Am fost nominalizată ca:
a). Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de lector poziţia 19 (Bazele
constituţionale ale administraţiei publice; Drept administrativ comparat) în cadrul Facultăţii de
Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A., în anul 2012. Susţinere 21.02.2013.
b). Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar poziţia 4 (Arbitraj
intern şi internaţional; Fundamentarea constituţională a drepturilor civile; Dreptul comerţului
internaţional; Dreptul european al concurenţei; Practică.) în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Sociale din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2014. Susţinere 12
septembrie 2014.
www.uab.ro/upload/4946_Decizie%20comisii%20conf%20prof.doc
http://www.uab.ro/upload/5064_Decizie%20comisii%20concurs%20conferentiar.pdf
c). Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar poziţia 1 (Drept
financiar public; Drept financiar şi fiscal; Drept european al concurenţei;
Criminalistică.), în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2015. Susţinere 4 februarie 2015.
http://www.uab.ro/upload/5218_Comisie%20conf_prof_sem%20I%202014-2015.pdf
d). Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia nr.24
(Dreptul mediului; Elemente de drept penal; Business law; Dreptul afacerilor.) comisia fiind
numită prin Decizia nr.610 din 27 mai 2016, postul fiind înscris în Statul de funcţii al
Departamentului de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Susţinere 10 iulie 2016.
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2016/05/1-Decizia-610-din-27.05.2016-comisii-deconcurs-conf.prof_..pdf
e). Membru supleant în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia
nr.10 (Drept financiar; Contencios administrativ şi fiscal; Drept administrativ II) comisia fiind
numită prin Decizia nr.988 din 16 iunie 2016, postul fiind înscris în Statul de funcţii al
Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Carieră Judiciară din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice
din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Susţinere 19 iulie 2016.
http://www.utgjiu.ro/docs/posturi-didacticecercetare/2016/legislatie/MO%20Decizia%20988%2016.06.2016.pdf
f). Membru supleant în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia
nr.III/10 (Drept şi legislaţie agrară; Drept comercial; Inspecţie şi legislaţie fitosanitară; Politici
agricole.) comisia fiind numită prin Decizia nr. 435 din 14 decembrie 2016, postul fiind
înscris în Statul de funcţii al Departamentului Agroeconomie din cadrul Facultăţii de
Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de
la
Brad”
Brâncuşi”
din
Iaşi.
Susţinere
23
februarie
2017.
http://www.uaiasi.ro/ro/files/posturi_concurs/Comisii-concurs_sem-I_2016-2017.pdf
g) Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia nr. 11
(Drept administrativ. Parte generală, Drept administrativ. Parte specială, Drept şi legislaţie
comunitară/Construcţia comubnitară europeană, Drept comunitar european) din Statul de funcţii
al Departamentului de Drept şi Ştiinţe Administrative, comisia fiind numită prin Hotărârea nr.69
din 25 mai 2017 a Senatului Univesităţii „Ştefan cel Mare din Suceava”. Susţinere 5 iulie 2017
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h) ) Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia nr. 8
(Drept administrativ. Contencios administrativ. Răspundere contravenţională; Drept
administrativ I, Drept administrativ II, Istoria dreptului românesc; Îndrumare lucrare licenţă;
Îndrumare lucrare disertaţie) din Statul de funcţii al Departamentului de Drept Public, comisia
fiind numită prin Decizia nr.1460 din 19 decembrie 2019 a Rectorului Univesităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi. Susţinere 26 ianuarie 2020.

d 10) atribuirea calităţii de membru
în colectivul de cadre didactice care au iniţiat programe de studii
1. Am făcut parte din colectivul de cadre didactice care au iniţiat programele de studii:
Master „Guvernare modernă şi dezvoltare locală”; Master „Ştiinţe Administrative”.
2. 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.
d 11) admiterea lucrărilor pentru a fi susţinute în cadrul unor manifestări
ştiinţifice intrenaţionale şi naţionale, respectiv publicarea lor în volumul
manifestării
I. Am participat la trei manifestări ştiinţifice intrenaţionale în străinătate,
lucrările fiind publicate:
1. Nicu Alina Livia, Contenciosul administrativ în România şi principiul stabilităţii în
funcţie a funcţionarilor publici, lucrare prezentată la Sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova,
27-28 septembrie 2009, Chişinău, publicată în Caietul Ştiinţific nr.3/2009 al Institutului
de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău, 2009, pp.424-434, ISBN 9789975-106-34-4.
2. 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. Zapryagaev & S. O. Michael (Eds.), Voronezh, Russia:
Publishing and Printing Center of Voronezh State University, Russia, 2009, pp.188-196,
ISBN 978-5-9273-1541-3.
3. Nicu Alina Livia, Liberul acces la informaţiile de interes public – mijloc de control
extern asupra administraţiei publice, lucrare prezentată la Sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova,
27-28 octombrie 2007, Chişinău, publicată în Caietul Ştiinţific nr.2/2007 al Institutului
de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, pp.82-97, ISBN 978-9975- 9674-4-0.
http://www.isam.habitatmoldova.org/caiet_site/CAIET_NR2.pdf.
II. Am participat la douăzeci şi cinci manifestări ştiinţifice intrenaţionale
organizate în România, lucrările fiind publicate:
1. Nicu Alina Livia, Securitatea socială şi administraţia publică în România, lucrare
prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Libertatea religioasă şi de conştiinţă în
contextul securităţii sociale”, Bucureşti, 29 septembrie 2016, publicată în Jurnalul Libertăţii
de Conştiinţă, 2016, Editions IARSIC, ISSN 2495-1757, pp.171-184.
2.Nicu Alina Livia, Administraţia publică centrală-catalizator al relaţiilor sociale care
au ca obiect libertatea religioasă/ THE CENTRAL PUBLIC ADMINISTRATION - A
CATALYST OF THE SOCIAL RELATIONSHIPS WHICH HAVE AS THEIR OBJECT THE
RELIGIOUS FREEDOM, lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Legislaţie, Etică
şi Religie. O abordare în contextul libertăţii religioase”, Bucureşti,19 noiembrie 2015,
organizată de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Comisia Juridică din
Camera Deputaţilor, publicată în volumul Jurnalul Libertăţii de Conştiinţă, 2015, 978-29532450-4-2, pp.311-321.
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3. 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 prezentată la
Conferinţa internaţională „Sistemul Juridic între reformă şi stabilitate” organizată de
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Craiova, 20-21
martie 2015, publicată în volumul Coordonator Cătălin Stănciulescu, „Drepturtile omului,
globalizare, securitate”, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-4610-9, pp.72103.
4.Nicu Alina Livia, CONSIDERATIONS ON THE POSSIBILITY TO CHALLENGE THE
EVALUATION REPORTS OF THE INTEGRITY INSPECTORS AT THE COURT OF
ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS, lucrare publicată în suplimentul revistei Valahia
University Law Study dedicat Conferinţei Internaţionale „SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ
PE CUNOAŞTERE...Norme, valori şi repere contemporane”, Ediţia a X-a,Târgovişte,
06.06.2014 – 07.06.2014, ISSN 2247-9937, ISSN-L 2247-9937, pp.186-191,
www.analefsj.ro
5. Nicu Alina Livia, Aspecte privind legalitatea şi libertatea religioasă ca elemente
ale scopului social într-o societate democratică/ Aspects concerning lawfulness and
religious freedom seen as elements of the social purpose within a democratic society
lucrare prezentată la Sesiunea internaţională „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 şi publicată în
volumul „Jurnalul libertăţii de conştiinţă, 2014”, Editions IARSIC, France, EAN
9782953245011, ISBN: 978-2-9532450-1-1, pp. 69-78.
6.Nicu Alina Livia, Similitudini şi deosebiri referitoare la metoda convingerii ca
instrument de aplicare a normelor juridice şi a regulilor creştine, lucrare prezentată la
Conferinţa internaţională „Liberatatea religioasă şi de conştiinţă”, Bucureşti, 17 iunie 2013
şi publicată în volumul „Jurnalul libertăţii de conştiinţă, 2013”, Editura Universitară,
Bucureşti, 2013, ISBN: 978-606-591-728-6, pp. 274-282.
7.Nicu Alina Livia, Consideraţii privind implicaţiile practice ale intrării în vigoare a
O.U.G. NR.77/2012 pentru modificrea şi completarea O.U.G. NR.34/2006,
lucrare
prezentată la Conferinţa Internaţională „Noi reglementări privind achiziţiile publice .
Impactul asupra absorbţiei fondurilor structurale în contextul reorganizării administrative”,
Sovata, 4-7 aprilie 2013, volumul conferinţei fiind publicat la Editura Universul Juridic,
I.S.B.N. 978-606-673-208-6, pp. 28-36.
8.Nicu Alina Livia, 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, lucrare
prezentată la Conferinţa internaţională “Probleme actuale de teoria dreptului şi drept
comparat”, Cluj-Napoca, 26 octombrie 2012, volumul conferinţei fiind publicat la Editura
Cordial-Lex, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-8245-75-1, pp.360-371.
9. Nicu Alina Livia, The Responsibility of Subjects Implicated in the Adoption of
Unconstitutional Norms in Romania, lucrare prezentată în cadrul «International
Conference on European Integration - Realities and Perspectives», Galaţi, 2012, şi
publicată în EIRP Proceedings, Vol 7 (2012), Online ISSN: 2069 – 9344 | Print ISSN: 2067 –
9211, pp.293-301.
10. Nicu Alina Livia, Recenzia: «Achiziţii publice - o apariţie editorială necesară
tuturor », lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Aspecte Inovative în legislaţia
achiziţiilor publice. Repercursiuni asupra accesării şi managementului fondurilor
structurale”, Sovata, 24-27 noiembrie 2011, volumul conferinţei fiind publicat la Editura
Universul Juridic, Bucureşti, ISBN: 978-973-127-713-4, pp.325-326.
11.Nicu Alina Livia, Aspects regarding the Legislative Delegation in the Romanian
Administrative Practice, lucrare prezentată la Conferinţa “THE KNOWLEDGE-BASED
ORGANIZATION - THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE” organizată de
Academia Forţelor terestre “NICOLAE BĂLCESCU” din SIBIU, 25-27 November 2010, şi
publicată în volumul omonim,ISSN 1843 – 6722, p.557-562..
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12. Nicu Alina Livia,Considérations au Sujet du Contentieux Administratif en Matière
des Résultats de l’évaluation Professionnelle, lucrare prezentată în cadrul International
Conference on European Integration - Realities and Perspectives, Galaţi, 2009 şi
publicată în EIRP Proceedings, Vol 4 (2009), Online ISSN: 2069 – 9344 | Print ISSN: 2067 –
9211, pp..51-60.
13. Nicu Alina Livia, Contribuţia Curţii Europene de Justiţie la definirea Spaţiului
administrativ European ca standard al europenizării administraţiei publice, lucrare
prezentată la Conferinţa internaţională «Impactul europenizării asupra administraţiei
publice», Bucureşti, 25-26 mai 2007, volumul conferinţei fiind publicat la Editura
Economică, Bucureşti, 2008, ISBN:978-973-709-393-6, pp. 431-438.
14. Nicu Alina Livia,
CONSIDÉRATIONS SUR LE DROIT À UN PROCÈS
ÉQUITABLE, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionale «Legislaţia internă
şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului», 20-21 noiembrie 2008, Alba Iulia,
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii «1 Decembrie
1918» din Alba Iulia şi publicată în volumul Annales Universitatis Appulensis – Series
Jurisprudentia, nr.11/2008, p.225-235, ISSN 1454-4075.
15. Nicu Alina Livia, Consideraţii privind necesitatea procedurii prealabile în
contenciosul administrativ, lucrare prezentată în cadrul «International Conference on
European Integration - Realities and Perspectives», Galaţi,2008, şi publicată în EIRP
Proceedings, Vol 3(2008), Online ISSN: 2069 – 9344 | Print ISSN: 2067 – 9211, pp.48-54.
16. Nicu Alina Livia, Analiză critică a reglementărilor privind Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici şi suspendarea raportului de serviciu, lucrare prezentată în cadrul
«International Conference on European Integration - Realities and Perspectives», Galaţi,
12-13 octombrie 2007, şi publicată în EIRP Proceedings, Vol 2 (2007), Online ISSN: 2069
– 9344 | Print ISSN: 2067 – 9211, pp.51-57.
17. Nicu Alina Livia, La suspension du rapport de service, lucrare prezentată la
Simpozionul internaţional „Le phénoméne administratif dans l’espace roumain et
européenne”, Craiova, 27-28 aprilie 2007, volumul simpozionului fiind publicat la Editura
Universitaria, Craiova, 2007, ISBN 978-606-510-181-4, pp. 153-157.
18. Nicu Alina Livia,
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.
19. Nicu Alina Livia, La proprietà pubblica nel diritto romeno e nel diritto romano,
lucrare prezentată la cel de al XI-lea Colocviu al romaniştilor din Europa Centro-Orientală
şi din Asia, 1-3 noiembrie 2007, Craiova, volumul fiind publicat la Editura Universitaria,
Craiova, 2007, ISBN:978-973-742-903-2, pp. 153-163.
20. Nicu Alina Livia, WAYS TO IMPROVE THE LAW CONCERNING THE STATUTE
OF CIVIL SERVANTS, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionale “Man in
the knowledge based organization”, Sibiu, 23-25 noiembrie 2006 şi publicată în omonim
la Editura Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2006, p. 313-318.
21. Nicu Alina Livia, Consideraţii privind necesitatea şi implicaţiile Tratatului instituind
o Constituţie pentru Europa, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului internaţional
"Fenomenul administrativ în spaţiul european", Craiova, 2-3 februarie 2006 şi publicată în
volumul "Administraţia publică în spaţiul european - prezent şi perspectivă", Editura
Universitaria, 2006, ISBN 973-742-252-X, pp.299-301.
22. Nicu Alina Livia, Codul european de bună conduită administrativă şi fenomenul
administrativ românesc, lucrare prezentată în cadrul «International Conference on
European Integration - Realities and Perspectives», Galaţi, 5-6 mai 2006, şi publicată în
EIRP Proceedings , Vol. 1 (2006), Online ISSN: 2069 – 9344 | Print ISSN: 2067 – 9211, pp.108114.
23. Nicu Alina Livia, Nedelcu Iulian, Aspecte privind sectorul public în România în
contextul procesului de integrare europeană, lucrare prezentată în cadrul simpozionului
internaţional „Coordonte japoneze ale managementului sectorului public”, Bucureşti, 19-20
noiembrie 2001 şi publicată în volumul omonim la Editura Economică, ISBN 973-590-6457, pp.269-275.
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24.Nicu Alina Livia, Consideraţii privind administraţia publică în calitate de garant
al respectării drepturilor minorilor în acţiunea de materializarea libertăţii de
conştiinţă în anul centenarului Marii Uniri din 1918, Revista Jurnalul Libertăţii de
Conştiinţă /JOUNAL FOR FREEDOM OF CONSCIENCE, vol.6, nr.2/2018, Editura
Editions IARSIC, FRANCE, ISSN 2495-1757, pp.216-228.
25. Nicu Alina Livia, Libertatea religioasă – parte a conceptului de demnitate
umană analizat din perspectivă sacră şi juridică (Religious freedom – Part of the
Concept of Human Dignity Analized from a Sacred and Juridical Perspective), Jurnalul
Libertăţii de Conştiinţă, 2019, Vol. 7, nr.1/2019, Editura Editions IARSIC, FRANCE,
ISSN 2495-1757, pp.101-114.
III. Am participat la cincisprezece manifestări ştiinţifice naţionale organizate în
România, lucrările fiind publicate:
1.Nicu Alina Livia, Stabilitate şi schimbare – elemente ale evoluţiei funcţiei publice
în România, în volumul „Contenciosul administrativ – mijloc de prevenire a excesului
de putere” cuprinzând lucrările prezentate la Conferinţa Naţională „Ştiinţele
administrative - fundament al culturii juridice” desfăşurată la Craiova în data de 19
martie 2015, ISBN: 978-606-11-4552-2, pp. 23-32.
2.Nicu Alina Livia, Criza administraţiei oglindită în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, în volumul „Administraţia publică în situaţii de criză”, volum cuprinzând
lucrările prezentate la Conferinţa Naţională „Administraţia publică în situaţii de criză”,
Bucureşti, 24.10.2014, Editura Wolters Kluwer, Buicureşti, 2015, ISBN: 978-606-677005-7, pp.186-191.
3. Consideraţii privind serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în spaţiul
comunitar, lucrare prezentată la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice organizată de
Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu, Sibiu, 2006, publicată în
Caietul Ştiinţific nr.9/2007- Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, editura Burg,
Sibiu, 2007, pp. 333-345, ISSN 1582-943X .
4. Consideraţii privind implicaţiile Tratatului instituind o constituţie pentru Europa
în domeniul educaţiei şi formării profesionale, lucrare prezentată la Sesiunea naţională
de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul
Negulescu” din Sibiu, Sibiu, 2005, publicată în Caietul Ştiinţific nr. 8/2006- Secţiunea
pentru ştiinţe economice şi administrative, editura Burg, Sibiu, 2006, pp. 365-375,
ISSN 1582-9448.
5. Consideraţii privind conceptul de primărie şi fundamentul său juridic, lucrare
prezentată la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de
Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu, Sibiu, 2004, publicată în Caietul
Ştiinţific nr. 7/2005 Secţiunea pentru ştiinţe juridice şi administrative, editura Burg,
Sibiu, 2005, pp.317-323 ISSN 1582-943X.
6. Aspecte privind delegarea legislativă în practica administrativă românească,
lucrare prezentată la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice organizată de
Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu, 2010, publicată în
Caietul Ştiinţific nr.12/2010 în volumul Caietele ştiinţifice nr.12-14 - „Sesiunile anuale
de comunicări ştiinţifice 2010-2012”, Editura Universul Juridic, 2012, Caietul
nr.12/2010, pp. 269-274, ISSN 1582-9448.
7. Consideraţii privind principiile fundamentale pentru administraţia publică, lucrare
prezentată la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a Institutului de Petrol şi Gaze
din Polieşti, 2005, publicată în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria
Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, nr.1/2005, ISSN 1221-9371.
http://www.upg-ploiesti.ro/editura_upg/editura_upg/index.html
8.Contribuţia ştiinţei administraţiei la optimizarea activităţii desfăşurate de
componentele sistemului administraţiei publice, lucrare prezentată la Sesiunea
naţională de comunicări ştiinţifice "Cunoaştere şi progres", Sibiu, 2002, publicată în
volumul “Cunoaşterea ştiinţifică şi consecinţele ei pentru optimizarea activităţilor
organizaţiei”, Editura Academiei Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu", Sibiu, 2002,
ISBN 973-8088-74-7.
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9.“Despre un început de drum” şi “Rolul cercetării ştiinţifice studenţeşti în
modelarea personalităţii”, lucrări prezentate la Sesiunea naţională de comunicări
ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative - fundament al culturii juridice”,
Craiova, 24 mai 2013 şi publicate în Volumul “ROLUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
STUDENŢEŞTI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ”, EDITURA UNIVERSITARIA,
Craiova, 2013, ISBN 978-606-14-0700-2, coordonator volum Nicu Alina Livia.
10. Influenţe ale realităţii obiective asupra activităţii de normare, lucrare prezentată
la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice "Cunoaştere şi progres", Sibiu, 2002,
publicată în Volumul “Politologie şi Normarea acţiunilor sociale”, Editura Academiei
Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu", Sibiu, 2002, ISBN 973-8088-74-7.
11. Îmbunătăţirea cadrului legislativ românesc în materia funcţiei publice-necesitate
obiectivă, lucrare prezentată la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice cu tema
“Fenomenul administrativ şi dinamica socială”, Craiova, 31 octombrie 2006, publicată
în volumul omonim la Editura Universitaria Craiova, ISBN 978-973-742-719-9.
12. Noţiunea de serviciu public în dreptul administrativ românesc,lucrare prezentată
la Simpozionul naţional “Gheorghe Vlăduţescu la 70 de ani” şi publicată în volumul
Ad honorem Gheorghe Vlăduţescu, Editura Universitaria, Craiova, 2007, p.313-321,
ISBN 978-973-742-858-5.
13. Rolul dreptului administrativ naţional în relaţiile sociale din Uniunea
Europeană, lucrare prezentată la Conferinţa naţională “Dreptul administrativ european
contemporan spre o concepţie unitară în doctrina şi practica românească”, organizată de
S.N.S.P.A. Bucureşti, Bucureşti, 2007, publicată în volumul omonim, Editura
Comunicare.ro, Bucureşti, 2008, ISBN 978-975-711-183-8.
14. Alina Livia NICU, Consideraţii privind exercitarea tutelei administrative şi
politica, în Revista de Drept Public, Supliment/2018, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, ISBN: 1224-487218, pp.202-211, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei
anuale a ISA „Paul Negulescu”, 25-26 aprilie 2018.
15. Nicu Alina Livia, Consideraţii privind contenciosul în materia achiziţiilor
publice , lucrare publicată în volumul Achiziţii publice. Cadru normativ, proceduri şi
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