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Funcţia actuală : asistent universitar doctor
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Istorie- FilosofieGeografie
2.

Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Științe Sociale

3.

Universitatea
Facultatea de
Administrative
Universitatea
Facultatea de
Administrative

4.

Data naşterii: 29.09.1986

Domeniul
Relații
internaționale și
studii europene

Octombrie
2005-iunie
2008

Istoria ideii de
Europa

Octombrie
2008-iunie
2010
Octombrie
2005-iulie
2009
Octombrie
2009septembrie
2010

din
Craiova,
Drept și Științe

Drept

din
Craiova,
Drept și Științe

Drept

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Craiova

Perioada

Domeniul
Sociologie

Perioada
2010-2013

Titlul acordat
Licențiat în
relații
internaționale și
studii europene
Master
Licențiat în
Drept
Master în Drept
Privat

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

1.

Universitatea din
Craiova

2.

Universitatea din
Craiova

Relații
internaționale
și studii
europene
Relații
internaționale
și studii
europene

2010-2014

Asistent universitar (contract
pe perioadă determinată)

2015-2020

Asistent universitar (contract
pe perioadă nedeterminată)

5. Realizările profesional-ştiinţifice
3 cărți: 2 cărți publicate ca unic autor și 1 carte publicată în calitate de
coautor, publicate la edituri de prestigiu din țară și din străinătate.
Cartea Migrația românilor în Germania, Editura Sitech, Craiova,
2015, ISBN 978-606-11-5037-3 a fost publicată în urma cercetării
efectuate în cadrul studiilor doctorale, reunind într-o abordare
interdisciplinară aspecte teoretice și rezultatele cercetării de teren cu
privire la românii care au emigrat în Germania în perioada de după 1989.
Cartea Elemente de drept internațional public în studiul relațiilor
internaționale, Editura Sitech, Craiova, 2020, ISBN 978-606-11-7397-6
reprezintă un instrument de lucru adecvat, în egală măsură, pentru cei
care doresc să se familiarizeze cu cele mai importante aspecte de drept
internațional public aplicabile în analiza relațiilor la nivel internațional,
dar și pentru studenții specializărilor din domeniul relațiilor
internaționale și științelor politice, organizând, în succesiune logică, cele
mai importante noțiuni și instituții specifice relațiilor juridice in plan
interstatal.
2 volume colective coordonate publicate la o editură recunoscută în
România, relevantă pentru domeniul de activitate și care respectă
standardele universitare academice.

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice
ale candidatului

32 de articole științifice publicate în reviste naționale și internaționale
indexate in baze de date internaționale (cf. Listă Lucrări), dintre care
menționez:
 An analysis of the foreign policy transformations in Romania after
the fall of communism, Analele Universităţii din Craiova. Istorie,
Anul XXIV, Nr. 2(36)/2019, pp. 129-138.
 Subsidiarity, regions and cohesion in the European Union, Anuarul
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”, vol. XX, 2019, pp. 181–190.
 Transnational corporations, as subjects of international law in the
globalization context, Revista de Științe Politice, Nr. 64/2019 (în
colab.), pp. 65 - 75.
 Shifts of the foreign policies in the Cold War era. From the threat of
containment to the challenges of the post-soviet democracies,
Analele Universității din Craiova. Istorie, Anul XXI, Nr.
1(29)/2016, pp. 67-76.
19 lucrări publicate în volume ale principalelor conferinţe internaţionale
de specialitate
46 de comunicări susținute în cadrul unor conferinte internaționale de
prestigiu, organizate în țară sau în străinptate, dintre care menționez:
 ET 2020 – European education system on the border between
globalization, technology and revivement of the identitary creativity,
7th International Scientific Forum, European Scientific Institute,
Oxford, UK, 7-9 februarie 2017.









Democratic provisions and institutional changes under the Treaty of
Lisbon, International conference European Union- Crises and
borders in the XX1st century, Universitatea A. I. Cuza Iași, 19 mai
2017.
11 Years into the European Union. Romanians` Intra-European
migration and the freedom of movement, International Conference
of the Romanian Network for migration studies. From source to
destination: new challenges of migration in Central and Eastern
Europe, Romanian Network for migration studies, Timișoara,
România, 11-12 septembrie 2018.
Ethnical migration routes. Romanians’ migration to Germany and
the role of social networks, International Conference Migration
from, to and within Europe: Economic and Social Opportunities and
Costs, University of Bologna - Forlì Campus, 19-21 iunie 2019.
From legal framework to practice. Integration of refugees in
Romania, International Conference RESPOND. Unpacking the
challeneges and possibilities for migration governance, University
of Cambridge., UK, Newnham College, 17-19 octombrie 2019.

Peste 70 de citări ale lucrărilor publicate (cf. Google Scholar citation
index), dintre care menționez:
 Defining the New Economics of Labor Migration Theory
Boundaries: A Sociological-Level Analysis of International
Migration, in Revista de stiinte politice. Revue des sciences
politiques, 45/ 2015 , p. 55-64. - citat de 28 de ori, printre care,
citat în :
Marotzke, J., Semmann, D. & Milinski, M. The economic interaction
between climate change mitigation, climate migration and poverty. Nat.
Clim. Chang. 10, 518–525 (2020).
Haller, A.P.; Butnaru, R.C.; Butnaru, G.I. International Migrant
Remittances in the Context of Economic and Social Sustainable
Development. A Comparative Study of Romania-Bulgaria.
Sustainability 2018, 10, 1156.
Luisa Alamá-Sabater, Maite Alguacil & Joan Serafí Bernat-Martí (2017)
New patterns in the locational choice of immigrants in Spain, European
Planning
Studies,
25:10,
1834-1855,
DOI:
10.1080/09654313.2017.1344622
 The European institutional actors in handling migration,Sociology
and social work review, vol. 2, nr. 1/2018, pp. 41-48. - citat de 7 ori
Migration Policies in the European Union: Espoused Perspectives and
Practices-In-Use, in Revista de stiinte politice. Revue des sciences
politiques, 46/2015, pp. 165-175. - citat de 5 ori

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

În perioada 2010-2014 am fost asistent universitar cu contract pe
perioadă determinată la facultatea de Științe Sociale, ulterior Facultatea
de Drept și Științe Sociale, iar în perioada 2014-2015 am fost asistent
universitar cu contract pe perioadă nedeterminată la aceeași facultate. În
această perioadă am desfășurat activități de seminar la discipline
precum: Sociologia Relațiilor Internaționale, Comunicare, Protocol si
Relatii Publice, Introducere in Geopolitica, Studii de Securitate,
Introducere in Studii Europene, Politică externă și diplomație, Istoria
relațiilor internaționale, Metode și tehnici de cercetare în științele
sociale și politice, Instituții și organizații internaționale, Introducere în
studiul relațiilor internaționale etc.
În paralel cu activitatea didactică am desfășurat activitatea de cercetare,
atât în instituții naționale, cât și cu ocazia desfășurării unor stagii de

training sau teaching la alte universități din Europa, dovedită de lucrările
științifice publicate.
Pe parcursul celor 10 ani de activitate am coordonat lucrări cu care
studenții Facultății de Științe Sociale au participat la competiții științifice
studențești, i-am îndrumat în elaborarea lucrărilor de licență, și am
organizat conferințe și simpozioane științifice studențești.

Capacitatea
candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare


Director de grant în cadrul proiectului în cadrul proiectului
Școală de vară Alege să înveți pentru viitorul tău, Facultatea de Științe
Sociale,Universitatea din Craiova, finanțat de Banca Mondială prin
programul ROSE, perioada mai 2019-prezent.

Expert grup țintă în cadrul proiectului PROSEC (Proiect cadru
de retenție a studenților din domeniul științelor sociale),
Universitatea din Craiova, finanțat de Banca Mondială prin programul
ROSE, perioada februarie 2020-prezent.

Expert activități în domenii specifice – Științe sociale, Centru de
Resurse și Asistență în Învățare și Formare (CRAIF), Universitatea din
Craiova, finanțat de Banca Mondială prin programul ROSE, perioada
februarie-iunie 2019.

Membru in echipa de cercetare, Contractul de cercetare
stiintifica: Instanta de judecata. Ipostaze juridice, sociale si
comunicationale, Universitatea din Craiova, Departamentul de Cercetare
Științifică.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: Diploma
de doctor în domeniul Sociologie, Seria I Nr. 0004367, în baza ordinului MEN nr.
165/07.04.2014: ÎNDEPLINIT;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: Media anilor de studii Licență Relații internaționale și
studii europene: 9,82; Media anilor de studii Master Istoria Ideii de Europa: 9,45; Media
anilor de Licență Drept: 9,42; Media anilor de studii Master Drept privat: 9,45:
ÎNDEPLINIT;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: 32 de articole științifice publicate în reviste indexate in baze de date
internaționale, 19 lucrări publicate în volumele unor conferințe naționale și internaționale
relevante, suporturi de curs pentru disciplinele din structura postului, inclusiv suport de
curs sub formă de volum publicat cu ISBN: ÎNDEPLINIT.
Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

10

Nr.
realizări
candidat
52

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: ÎNDEPLINIT
Semnătura candidatului

