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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova
2. Universitatea din Craiova
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Craiova
2. Unversité de Fribourg, Elveția

Data naşterii: 02.03.1985
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Drept

Perioada
2004-2008
2008-2009

Domeniul
Drept
Drept

Perioada
2008-2011
2009-2011
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Doctor în drept
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3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
1. Université de Fribourg, Elveția Drept
februarienoiembrie 2013
2. Universitatea din Craiova
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2014octombrie 2015
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Drept
Craiova
2. Université de Fribourg, Drept
Elveția

Perioada
2011-2016
februarienoiembrie
2013

Titlul/postul didactic sau
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3.

Universitatea din
Craiova
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5. Realizările profesional-ştiinţifice

2016-2020

Lector universitar

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Pe parcursul cercetării doctorale desfășurate în cotutelă am studiat despre măsura în care libertatea
individuală este determinată de politica penală a statului, teza de doctorat purtând titlul Influenţa
politicii penale asupra libertăţii individuale. Această teză a fost distinsă de juriu cu menţiunea
Summa cum laude. Juriul a ajuns la această concluzie şi datorită originalităţii şi elementelor de
noutate pe care teza le prezintă. Astfel, în raportul său la susţinerea publică a tezei, prof. Nicolas
Queloz a precizat că lucrarea „contribuie la progresul cunoştinţelor juridice, nu numai într-un
domeniu al dreptului, dar şi dintr-o perspectivă care înglobează cu pricepere o analiză de filosofie
a dreptului, de drept constituţional, de drept penal şi o analiză comparativă a sistemelor juridice”.
Lucrarea a fost acceptată spre publicare și ulterior publicată de editura națională de prestigiu în
domeniul juridic, C.H. Beck, în anul 2014, cu titlul politica penală și libertatea individuală.
Studiu comparativ în dreptul român și elvețian. De asemenea, relevanța temei abordate a
determinat editura internațională Presses Académiques Francophones să accepte publicarea
cercetării privind raporturile deseori conflictuale dintre libertate și politică statală în domeniul
penal. Este vorba de lucrarea La politique pénale et la liberté individuelle. Etude comparative en
droits roumain et suisse, Presses Académiques Francophones, 2014.
Acest studiu a fost continuat pe parcursul cercetării postdoctorale, care s-a finalizat cu redactarea
și publicarea unei lucrări care abordează problema extrem de actuală a responsabilității penale,
din perspectiva cerinței societăților actuale pentru eficiență. Relevanța subiectului abordat a fost
avut în vedere de editura C.H. Beck, care a inclus lucrare în planul editorial și a publicat-o în
decembrie 2015 sub titlul Eficiența sistemului responsabilității penale. Cu privire la această
lucrare, care are ca subiect principal raporturile potențial conflictuale dintre libertatea individuală
și siguranța persoanei, relevanța sa poate fi găsită în obiectivele pe care și le propune, acela de a
lămuri cadrul conceptual principial al eficienței responsabilității penale, precum și acela de a
combate ideea că eficiența sistemului poate fi obținută doar prin limitarea libertății, în contextul
social și politic al temerii tuturor de corupție și terorism.
Relevanța și noutatea acestei lucrări pot fi subsumate descrierii sale făcute de editor în următorii
termeni: „Eficiența sistemului responsabilității penale este prima lucrare publicată în România
care analizează exclusiv problema eficienţei sistemului responsabilităţii penale din perspectivă
trans-disciplinară, prin raportare la teoria generală a dreptului, filozofia dreptului, dreptul penal,
drept procesual penal şi drept constituţional – urmărindu-se pe parcursul întregului studiu
răspunsul la întrebările: „Despre ce eficienţă este vorba?”, „Eficienţă pentru cine?” şi „Eficienţă,
dar în ce mod?”
Elementele de noutate aduse de studiile şi articolele redactate şi publicate în reviste juridice
precum Revista Dreptul, Pandectele Române, Revista Română de Drept Public, Caiete de Drept
Penal, Curierul Judiciar, Revista de Științe Juridice, Law Review, în publicația elvețiană Revue du
droit de la construction et des marchés publiques, în publicația spaniolă Revista de Fiolosfia Bajo
Palabra, precum și în volumele unor conferințe, cum ar fi Revue internationale de criminologie et
de police technique et scientifique, privesc îmbinarea spiritului critic cu perspectiva filosofică şi
interdisciplinară asupra subiectelor tratate. Preocuparea constantă pentru ieşirea din situaţia
paradoxală creată de tensiunea dintre puterea constrângătoare a statului şi drepturile şi libertăţile
persoanelor aduce noutate în cercetarea doctrinară.
Un alt element de noutate al studiilor realizate îl reprezintă poziţionarea critică şi constructivă faţă
de jurisprudenţa Curţii Constituţionale Române în domeniul dreptului penal, materializată în
apariţii constante în cadrul rubricii Cronica Jurisprudenţei Curţii Constituţionale Române a
Revistei Române de Jurisprudenţă, începând cu anul 2009.
Relevanța rezultatelor științifice se poate măsura și prin invitația care mi-a fost făcută de a
contribui, cu comentarii ale unor articole din partea generală a Codului penal, la Explicațiile
Codului penal, de către domnul profesor Tudorel Toader, care coordonează această lucrare.
Impactul rezultatelor științifice este dovedit de publicarea, în coautorat, a articolului
Totalitarianisms and the establishment of objective legal order, în revista Tribuna Juridică,
revistă cotată ISSI, studiu care abordează din perspectivă filosofică ordinea juridică.
În privinţa relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice obţinute, prin referirile făcute de alți
autori la aceste rezultate, pot menţiona că lucrările mele au fost citate de 63 de ori (pentru detaliile
citărilor, a se vedea Curriculum vitae).
Impactul și relevanța rezultatelor cercetării pe care am realizat-o sunt evidențiate și de factorul de
impact hirsch-index (h-index) care are valoarea 2.
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Îndrumarea studenţilor şi a tinerilor cercetători este o latură extrem de importantă a activităţii
didactice. În cadru informal, sprijin şi încurajez studenţii să participe la diverse activităţi ce exced
celei de la seminarii, să opteze pentru burse de cercetare în universităţi străine, să îşi descopere
competenţele specifice şi să îşi dezvolte capacităţile oratorice şi argumentative. În cadru
organizat, am coordonat, împreună cu o colegă, titulară a disciplinei de Drept penal special,
activitatea de pregătire a studenţilor participanţi în echipa de drept penal la concursul Hexagonul
Facultăţilor de Drept din anul 2012. De asemenea, în acelaşi an, m-am ocupat de pregătirea
studenţilor participanţi la Seminarul comun de Drept penal desfăşurat împreună cu Facultatea de
Drept a Universităţii din Fribourg, Elveţia, prin coordonarea redactării prelegerilor, a prezentărilor
în PowerPoint şi a traducerii prelegerilor în limba franceză. De atunci, am fost constant cooptată
în echipa care îi pregătește pe acești studenți și masteranzi pentru Seminarul comun de Drept
penal Fribourg-Craiova.
În privinţa îndrumării tinerilor cercetători doctoranzi, m-am implicat în activitatea de cercetare
desfăşurată de doctoranzi în domeniul dreptului penal, al dreptului constituţional și al teoriei
generale a dreptului, prin sfaturi metodologice privitoare la realizarea planului de lecturi, a
planului tezei, a modului concret de redactare, fiind membru în comisii de îndrumare a tezelor de
doctorat.
În calitate de titular al cursului de Drept constituțional și instituții politice la specializarea
Administrație Publică, am fost responsabilă de coordonarea lucrărilor de licență, pe care am
realizat-o în concret prin întâlniri periodice cu studenții, prin gestionarea tuturor aspectelor
problematice ridicate de aceștia pe parcursul redactării lucrării, prin indicarea bibliografiei și a
cazurilor practice care să îi sprijine pe studenți în activitatea de redactare. În prezent, coordonez
redactarea lucrărilor de licență în drept penal și în teoria generală a dreptului, precum și redactarea
lucrărilor de disertație la Masterul în limba franceză Droits de l’Homme.
De asemenea, sunt implicată în diverse proiecte care presupun coordonarea activităților
studențești, fiind desemnată de către Facultatea de Drept ca responsabil pentru specializarea
Administrație Publică, cei trei ani de licență. Printre proiectele în care am fost implicată pentru a-i
îndruma pe studenți pot aminti: „Program de orientare, consiliere profesională şi pregătire la
locul de muncă pentru studenţii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia”,
finanțat din fonduri structurale europene, în cadrul căruia am coordonat și îndrumat 4 grupe de
studenți care au beneficiat de oportunitatea de a observa și de a învăța din activitatea angajaților
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. Un alt proiect în care i-am
îndrumat pe studenți a fost „Activitatea de informarea și de conștientizare a liceenilor: Respectă
Dreptul!”, prin care Facultatea de Drept și-a propus educarea juridică a elevilor din învăţământul
preuniversitar liceal prin facilitarea accesului la cunoştinţe elementare de drept, precum şi
promovarea unei culturi juridice menite să încurajeze respectul faţă de lege, echitatea socială şi
atitudinea civică în rândul elevilor de liceu. Am coordonat o echipă de trei studenți care au avut ca
obiectiv să le transmită elevilor din două licee din Craiova cunoștințe juridice elementare de drept
penal și constituțional.
Evaluările studenţilor sunt favorabile, concluzie ce reiese din interesul acestora faţă de cursurile și
seminariile de drept penal general, de drept constituţional și instituții politice și de teoria generală
a dreptului. Studenții din anii terminali care au urmat cursuri la aceste discipline, se arată
interesați de colaborarea pentru realizarea și redactarea lucrărilor de licență și de participarea la
toate proiectele la care îi invit să ia parte alături de mine. Am primit o evaluare bună din partea
membrilor Departamentului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative, din partea profesorului
titular al disciplinei de Drept Constituţional şi Instituţii politice, Dan Claudiu Dănişor şi a prof.
univ. dr. George Gîrleşteanu care este responsabil de predarea acestei discipline la una din seriile
anului I, precum și din partea colegilor care predau disciplinele drept penal general I și II și drept
penal special, cu care colaborez pentru organizarea și desfășurarea Cercului studențesc de drept
penal și procedură penală.
Competențele didactice sunt evidențiate și de faptul că studenții cu care am lucrat la seminarii la
disciplina Drept constituțional și instituții politice și care au participat la concursul Hexagonul
Facultăților de Drept, au obținut, de cele mai multe ori, primul loc pe echipe la această probă. De
asemenea, studenții care au urmat cursul și seminariile de Drept penal general I și Drept penal
general II au reușit să se califice la faza finală, cea orală, a prestigiosului Concurs de procese
simulate în drept internațional penal Nuremberg Moot Court, echipa de 3 studenți coordonați de
prof.univ.dr. Sebastian Rădulețu, de la Facultatea de Drept a Universității din Craiova fiind
singura din România care a fost selectată să participe la concurs în anul 2019.
Aprecierea competențelor didactice și de cercetare științifică se regăsește și în scrisorile de
recomandare pe care cei trei prestigioși profesori ai Facultății de Drept ai Universității din
Fribourg, Elveția, au acceptat să le redacteze în vederea susținerii candidaturii mele pentru postul
de conferențiar universitar.
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În perioada 14 februarie 2013 – 14 noiembrie 2013, am fost director în contractul direct de
cercetare internaţional „SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between Switzerland
and the New Member States of the EU)”, cu titlul „Efficiency of the Criminal Liability System:
Doctrinal and Jurisprudential Analysis within a Comparative and Interdisciplinary
Perspective”. Valoarea proiectului a fost de 227.000 RON, și a fost desfășurat în cadrul
Facultății de drept a Universității din Fribourg, Elveția, unde am ocupat funcția de asistent de
cercetare la Departamentul de Drept penal și criminologie.
În perioada aprilie 2014-octombrie 2015 am fost membru al contractului de cercetare
postdoctorală cofinanțat din Fondul Social European, intitulat „Burse Universitare în România
prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, care s-a
finalizat cu publicarea lucrării Eficiența sistemului responsabilității penale, Ed. C.H. Beck,
București, 2015, 343 p.
Am participat în calitate de expert în drept public în cadrul proiectului național de cercetare
„Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și
justiție”, finanțat de Fondul Social European, coordonat de Transparency International Romania,
2018-2019.
Am fost director în contractul direct de cercetare cu tema „Premisele și consecințele juridice ale
Marii Uniri”, Coordonat și finanțat de Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale și Centrul de
studii și Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru, Universitatea din Craiova, 2018-2019.
Am participat în calitate de Membru al echipei de coordonare a proiectului "Program privind
organizarea şi implementarea unui sistem juridic şi de prevenţie penală în licee", proiect
aprobat şi finanţat de Consiliul Judeţean Dolj, coordonat de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor.
Am fost membru al echipei de organizare al celui de-al XII Colocviu al Asociaţiei Internaţionale
a Criminologilor de Limbă Franceză (AICLF), coordonată de prof. univ. dr. Nicolas Queloz, la
Universitatea din Fribourg, Elveţia, 12-14 Mai 2010.
Am participat în calitate de asistent de cercetare în echipa de implementare a proiectului
„Informarea şi participarea cetăţenilor – mijloc de dezvoltare a capacităţii de interacţiune
cetăţean-administraţie", proiect aprobat şi finanţat de Consiliul Judeţean Dolj, coordonat de prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dănişor şi prof. univ. dr. George Gîrleşteanu, care s-a încheiat cu
publicarea unui volum cu același titlu, care cuprinde contribuțiile științifice ale participanților.
Membru secretar al echipei de cercetare în Grantul internațional WTO and EU-Russia
Cooperation: Legal and Economic Aspects (WTOEURU), finanațat de Comisia Europeană,
coordonat de Moscow State Institute of International Relations University, prin programul
Erasmus + Jean Monet 2015, 2015-2018.

6. Îndeplinirea standardelor universității:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: Doctor în
drept: îndeplinit;
- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor
didactice/de cercetare, specifice funcţiei de Conferenţiar universitar/CS II, 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: (pentru fișa
detaliată de îndeplinire a standardelor, a se vedea Curriculum vitae).
Domeniul de activitate (Indicator, Criteriu)
C1 Punctaj obținut din cărți I1
C2 Numărul de articole/studii publicate în reviste de
prestigiu în domeniul științelor juridice
C3 Numărul de articole/studii publicate în reviste, de
prestigiu în domeniul științelor juridice, publicate după
obținerea titlului de doctor
C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1- I8
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I9 – I11
C6 Suma punctajului pentru indicatorii I12 – I28

Punctaj
minim
10

Punctaj
realizat
28,2
34

4

18

40
6
15

99,7
13,4
64,9

C7 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1 –
I28)
C8 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1I28), realizat după obținerea titlului de doctor
Total

100

178

65

157,5

100

178

îndeplinit.
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.

Semnătura candidatului

