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PARTEA I
REALIZARI STIINTIFICE, PROFESIONALE ȘI ACADEMICE
I.Realizări ştiinţifice;
Cadrul general al cercetării ştiinţifice
I.1. Teza de doctorat:
În anul 2007, am susţinut public teza de doctorat cu titlul “Armonizarea
dreptului intern cu dreptul comunitar al muncii”, sub coordonarea domnului profesor
universitar dr. Alexandru Ţiclea, conducător de doctorate în cadrul şcolii doctorale
de drept din cadrul I.O.S.U.D.- Academia de Poliţie “A. I. Cuza”.
În urma susţinerii publice a tezei de doctorat, mi s-a conferit titlul ştiinţific de
doctor în drept, în baza ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 1398 din
15.10.2007, iar teza de doctorat a reprezentat primul studiu comparativ între
legislaţia internă din domeniul dreptului muncii şi protecţiei sociale şi legislaţia
europeană în materie, atât pentru perioada de preaderare a României la Uniunea
Europeană cât şi ulterior acestui moment, în vederea alinierii normelor interne, celor
comunitare în acest domeniu.
I.2. Publicarea de cărţi şi articole:
După obţinerea titlului de doctor în 2007 şi până în present, am prezentat și
publicat în ţară şi în străinătate lucrări ştiinţifice, în limba română şi în limba engleză.
În perioada 2007-2016, am publicat 20 de lucrări dintre care, un numar de 13,
în calitate de unic autor şi 7, în calitate de coautor, alături de unul sau mai mulţi
autori ori sub coordonarea unor prestigioşi autori din domeniul cercetat.
Lucrările publicate au reprezentat contribuţii ştiinţifice în următoarele
domeniile: Dreptul muncii intern şi european; Drept civil; Dreptul proprietatii
intelectuale; Drept procesual civil.
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Monografiile, cursurile universitare sau culegerile de speţe pentru întelegerea
instituţiilor juridice de drept procesual civil de către studenţi au fost publicate la cele
mai prestigioase edituri în domeniul juridic din România, precum: Universul juridic;
Lumina Lex; sau C.H.Beck.
În aceeaşi perioadă, am conceput, elaborat şi publicat un număr de 34 de
articole, în calitate de autor sau coauthor, care au fost publicate în prestigioase reviste
din domeniul drept indexate în baze internaționale de date, sau în volumele unor
sesiuni de comunicari ştiinţifice, internaţionale sau naţionale, editate şi printate de
către edituri de referinţă, din domeniul juridic precum: Editura Rosetti; Editura
Lumina Lex; Editura Universul Juridic sau Editura ProUniversitaria.
Studiile sau cercetările ştiinţifice, pe care le-am elaborate, au fost publicate şi
în reviste, ce au o aparţie on-line şi care, de asemenea, se bucură de recunoaştere
ştiinţifică şi valorică internaţională, prin indexarea lor în baze de date recunoscute în
domeniul drept.
1.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică
Calitatea de membru pe care am dobândit-o în cadrul proiectelor de cercetare,
mi–a permis să transpun noţiunile teoretice, în practică, cu scopul acoperirii unor
nevoi reale din diverse domenii ale vieţii juridice şi completării normelor juridice în
acest sens, precum şi a implementării reglementărilor Uniunii Europene în domenii
specifice ale dreptului naţional, cu precădere în cel al dreptului muncii şi securităţii
sociale.
Rezultatele profesional-universitare ale propriilor cercetări juridice s-au
concretizat şi în iniţierea şi coordonarea unui program de master în domeniul
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cu urmărirea corelării legislaţiei
europene şi internaţionale cu cea naţională şi specifică lucrătorilor din domeniul
siguranţei naţionale, intititulat: „Drepturile omului în instituții de ordine și
siguranță publică”, derulat în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului şi Studii
Postuniversitare din cadrul Academiei de Poliţie „A. I. Cuza”.
1.4. Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
În perioada 2007-2016, am susţinut numeroase comunicări ştiinţifice, în
cadrul unor conferinţe ştiinţifice naţionale, desfăşurate în cadrul unor instituții de
învățământ superior sau de cercetare precum: Academia de Poliţie ”A. I. Cuza”,
Universitatea Națională de Apărare “Carol I” Bucureşti, Institutul de Cercetări
Juridice al Academiei Române, Universitatea „Valahia” din Targovişte,
Universitatea “Titu Maiorescu”, Universitatea din Piteşti, Universitatea Transilvania
din Brașov etc.
Am participat de asemenea la conferinţe internaţionale, organizate în ţară,
în parteneriat cu universităţi din străinătate, ca de exemplu: „Administrative and
Juridical Sciences”, The 17th International Conference „The Knowledge-Based
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Organization”, 24-26 noiembrie 2011, „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy;
„Societatea bazată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane”, ediţia a
VIII-a, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Valahia din
Târgovişte, 31 mai-1 iunie 2012; „Societatea bazată pe cunoaştere. Norme, valori
şi repere contemporane”, ediţia a IX-a, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice,
Universitatea Valahia din Târgovişte, 7 - 9 iunie 2013; „Societatea bazată pe
cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane”, ediţia a X-a, Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Valahia din Târgovişte, 6 - 7 iunie
2014; Conferinta Internaţională organizată în anul 2013 de Universitatea Pitesti, dar
şi la sesiunile de comunicări ştiinţifice, organizate anual de către Universitatea
Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti, în intervalul de timp 2007-2014.
2. Realizări profesionale
2.1. Prestigiul profesional
Monografiile, cursurile universitare, culegerile de speţe sau celelalte lucrări
ştiinţifice elaborate şi publicate s–au bucurat de recunoaştere şi apreciere
profesională din partea juriştilor şi specialiştilor, fie ei teoreticieni sau practicieni în
domeniul dreptului muncii, al dreptului procesual civil sau al dreptului civil, cât şi
al dreptului de proprietate intelectuală şi industrială.
În consens cu cele afirmate mai sus, evidenţiez faptul că lucrările pe care leam publicat ca unic autor sau în coautoarat au fost citate sau indicate ca material
bibliografic în lucrările publicate de autori recunoscuţi în domeniul ştiinţelor
juridice pe plan naţional şi internaţional, dintre care menționăm pe:
- prof. univ. dr. Ion Traian Ștefanescu;
- prof. univ. dr. Alexandru Țiclea;
- prof. univ. dr. Vlad Barbu;
- prof. univ. dr. Dan Țop;
- prof. univ. dr. Alexandru Atanasiu;
- prof. univ. dr. Magda Volonciu;
- prof. univ. dr. Luminiţa Dima;
- prof. univ. dr. Oana Cazan etc.
Lucrările publicate au constituit și un apreciat şi de referinţă material
bibliografic, pentru întocmirea unor teze de doctorat, unor lucrări de disertaţie şi a
unor lucrări de diplomă și chiar a unor granturi în cadrul Academiei Române.
Studiile şi cercetările ştiinţifice elaborate sunt prezente şi în mediul on–line şi
pot fi găsite şi consultate atât pe site-uri din ţară, cât şi pe cele din străinătate, sau se
regăsesc în reviste ce apar în format electronic şi sunt indexate în mai multe baze de
date recunoscute în domeniul juridic atât la nivel national, cât şi internaţional.
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2.2. Membru al unor organizaţii/colegii profesionale
Sunt membru în mai multe organizaţii profesionale sau colegii redacţionale,
după cum urmează:
- Membru al Corpului de Rezervă al Înalţilor Funcţionari Publici;
- Membru al Uniunii Avocaţilor din România –Baroul Bucureşti (Avocat
suspendat);
- Membru al Corpului Naţional al Poliţiştilor, unde, până în anul 2014, am
fost vicepreşedintele sucursalei Academia de Poliţie ”Al. I. Cuza”;
- Membru în colegiul de ştiinţific al Revistei de Drept Social. Dreptul
muncii şi securităţii sociale;
- Membru în colegiul ştiinţific al Revistei Studii de Securitate Publică;
- Membru în colegiul ştiinţific al Revistei “Human Rights in Law
Enforcement”;
- Membru al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor;
3. Realizări academice
3.1. Activitate didactică
3.1.1. Posturi didactice ocupate
Am o vechime totală de peste 15 ani în activitatea didactică, după cum
urmează:
- 2000-2002 – instructor la subunităţile de studenţi din cadrul Academiei de
Poliţie “A. I. Cuza”;
- 2002-2016 - cadru didactic universitar ocupând posturile de preparator,
asistent, lector şi conferenţiar la disciplinele „Dreptul muncii şi securităţii sociale”,
„Drept procesual civil” şi “Dreptul proprietăţii intelectuale”.
3.1.2. Activităţi desfăşurate şi metodologie utilizată
În calitate de cadru didactic universitar am desfăşurat următoarele activităţi,
conform menţiunilor din fişa postului, dintre care le menționez pe următoarele:
- prelegeri susţinute la cursurile de zi, la cele două discipline de atestat, dar şi
la disciplinele înrudite cu acestea, din marea familie a dreptului privat, în funcţie de
nevoile facultăţii şi ale departamentului din care fac parte;
- seminare, în cadrul cărora am pus accentul pe latura practică, pentru o mai
bună înţelegere de către studenţi a informaţiilor transmise în cadrul prelegerilor,
elaborând, în acest sens culegeri de speţe pentru seminare şi examene sau ghiduri
pentru lucrătorii din domeniile resurselor umane;
- analize teoretice şi experimente practice în cadrul unor mese rotunde pe care
le-am organizat, pe diferite teme şi subiecte juridice din care s-au desprins concluzii
pertinente şi reale, unele dintre ele fiind potrivite pentru a fi transpuse în proiecte
de acte normative;
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- procese demonstrative, pentru cauze civile, bazate pe situaţii de fapt reale,
din care studenţii au înțeles rolul normelor de drept procesual civil în sistemul de
valori juridice şi sociale din ţara noastră;
- prelegeri în cadrul mai multor cursuri de masterat, precum „Dreptul privat
al afacerilor”, „Managementul resurselor umane”, “Managementul Investigatiilor
fraudelor”, „Dreptul muncii şi securităţii sociale”, “ Dreptul de autor în mediul de
afaceri”, dar şi altele, din familia dreptului privat, potrivit competenţelor şi
aptitudinilor personale;
- activităţi instructiv-educative, desfăşurate în calitate de îndrumător de grupă,
ca de exemplu: activităţi practice la instanţele de judecată; organizarea de procese
demonstrative; excursii tematice; analiza video a unor operatiuni juridice
(desfăşurarea unor procese; depoziţia unor martori; realizarea interogatoriului în
procesul civil etc).
- activităţi de îndrumare a masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de
elaborare a lucrărilor de disertaţie şi a lucrărilor de diplomă;
- participarea la analizarea tezelor de doctorat, în calitate de membru al
catedrei de drept civil/departamentului de drept privat. Pe timpul susţinerii publice
a tezelor de doctorat am lansat întrebări doctoranzilor care susţinaeu public tezele
sau am pus în discuţie anumite situaţii de fapt şi de drept, de care aceştia ar trebui să
ţină cont la publicarea tezei lor de doctorat.
Pe tot parcursul activităţilor didactice şi pedagogice, am căutat să mă adaptez
nevoilor reale ale studenţilor şi masteranzilor, într–o directă corelare cu nevoile
beneficiarului actului de învăţare (Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul de
Justiţie; Ministerul Educaţiei Naționale; administraţia publică din ţara noastră,
mediului de afaceri intern şi internaţional; etc.) şi am utilizat metode pedagogice
moderne, în scopul de a-i stimula pe studenţi să participe activ la activităţile
respective şi să înţeleagă normele juridice cu care urmează să lucreze în activitatea
operativă.
3.1.3. Documentarea în domeniu
Am fost preocupat permanent de cunoaşterea modificărilor legislative în
domeniul ramurilor de drept pe care le–am predat la clasă studenţilor sau
masteranzilor, pentru a realiza o pregatire şi instruire corectă a acestora, privind
reglementările aplicabile domeniilor dreptului unde desfăşor activităţi didactice.
În acest scop am întreprins următoarele demersuri:
- am studiat publicaţiile de actualitate ale autorilor din literatura de
specialitate naţională şi internaţională, în domeniul dreptului muncii şi securităţii
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sociale, a dreptului procesual civil, dreptului proprietăţii intelectuale şi a dreptului
civil;
- am desfăşurat o intensă activitate publicistică în domeniul dreptului privat
în general şi al dreptului muncii, dreptului procesual civil, dreptului proprietăţii
intelectuale şi industrial, în particular;
- am pus la dispozitia studenţilor/masteranzilor speţe pe care le –am întâlnit
în activitatea practică pe care am efectuat –o, pe parcursul mai multor ani, în calitate
de consilier juridic cu funcţie de conducere, director al Direcţiei juridice, din cadrul
mai multor ministere ale Guvernului României, precum Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor și Secretariatul General
al Guvernului.
3.1.4. Coordonator al cursului postuniversitar „Drepturile omului în
instituții de ordine și siguranță publică”
Activitatea şi efortul personal, reflectate în rezultatele profesionaluniversitare ale propriilor cercetări juridice, s-au concretizat mai departe şi în
iniţierea unui program de curs postuniversitar în domeniul drepturilor omului şi al
libertăţilor fundamentale ale acestora, pe timpul cât aceştia fac parte din rândurile
cadrelor instituţiilor de ordine şi siguranţă publică. În acest sens, am coordonat
cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituții de ordine și siguranță
publică”.
3.2. Funcţii şi titluri universitare
Din anul 2000 până în present, am desfăşurat activităţi de îndrumare sau
didactice în cadrul Academiei de Poliţie „A. I. Cuza”, în mai multe structuri; fie în
calitate de instructor de subunităţi de studenţi fie în calitate de cadru didactic titular,
după cum urmează:
- 2000 – 2002- instructor subunităţi de studenţi de poliţie şi îndrumător;
- 2002- 2016 – preparator, asistent, lector, conferenţiar;
- 2002-2004 – preparator universitar;
- 2004-2007 – asistent universitar;
- 2007-2015 – lector universitar;
- 2015- prezent- conferenţiar universitar.
Activitatea de coordonare, îndrumare şi conducere a căpătat o nouă valenţă,
atunci când, în urma detaşării, în anul 2013 până în anul 2015, am ocupat funcţia de
director al Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, iar ulterior, în 2016, funcţia de director al Direcţiei Juridice de la Ministerul
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Mediului Apelor şi Padurilor ori ca expert în cadrul Cancelariei Prim- Ministrului,
unde îmi desfăşor activitatea şi în prezent, concomitent cu activităţile didactice pe
care le desfășor în cadrul Academiei de Poliţie “A. I. Cuza” sau al altor universităţi,
unde particip în calitate de invitat sau de cadru didactic asociat.

PARTEA a II-a
PLANURI DE EVOLUŢIE ŞI DEZVOLTARE A CARIEREI
PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE
1. Dezvoltarea carierei ştiinţifice
Activitatea de cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă esenţială, nu doar
pentru dezvoltarea propriei carierei didactice, ci şi în scopul de a răspunde nevoilor
reale de formare profesională de înaltă calitate ale studenţilor şi masteranzilor.
Cariera didactică, pedagogică şi ştiinţifică implică o preocupare constantă
pentru cercetare în domeniul de activitate, care trebuie să se regăsească în activitatea
pedagogică şi de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
Domeniile de cercetare în care m-am implicat până acum, precum cele ale
dreptului muncii şi securităţii sociale, dreptului procesual civil, dreptului proprietăţii
intelectuale şi dreptului civil, vor constitui şi de acum încolo o prioritate.
Consecvenţa cercetării, pe care am avut-o ca reper pe parcursul celor peste 15 ani de
activitate didactică, m-a ajutat nu doar să înţeleg anumite valori sociale apărate prin
actele normative în materie, dar mi –au dat curajul să evidenţiez şi lacunele
legislative în materie sau să prezint puncte de vedere proprii, de îmbunătăţire a
legislaţiei şi de actualizare a cadrului normative, raportat noilor realtităţi juridice,
economice, culturale şi sociale.
Diversificarea formelor de prezentare a dreptului în ansamblu, adaptarea
sistemului de drept la evoluţiile din plan social, politic şi economic, presupun
necesitatea unei abordări aprofundate şi interdisciplinare a dreptului. Marea familie
a dreptului privat, din care face parte dreptul muncii, interacţionează şi se găseşte
într-o legătură indisolubilă cu dreptul public sau cel internaţional. Normele de
dreptul muncii nu ar putea proteja valori atât de importante, precum “ munca”,
“salariatul”, “angajatorul”, “salariul”, “formarea profesională”, dacă nu ne-am
raporta şi la normele dreptului public. Prin aceste norme de drept public, sunt
reglementate formele de intervenţie ale statului pe piaţa forţei de muncă, controlul
asigurării securităţii şi sănătăţii salariaţilor cât timp aceştia prestează munca;
modalitatea de formare profesională iniţială în sistemul naţional sau privat de
învăţământ, în vederea dobândirii unei calificări sau profesii şi ocupării unui loc de
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muncă, modalităţile în care au loc negocierile colective şi încheierea contractelor
colective de muncă, aplicabile relaţiilor private de muncă, ori a soluţionării
conflictelor colective de muncă.
Relaţia dintre dreptul muncii şi celelalte ramuri de drept public este întărită de
nevoia de a urma regulile de fiscalizare, în cazul impozitării salariului de către
angajat sau de nevoia de asistenţă socială şi protecţie a persoanelor aflate în anumite
nevoi, care se realizează prin participarea organelor administrative ale statului.
De asemenea, cele mai multe forme ale răspunderii, în cazul unor conflicte ce
apar pe timpul desfăşurării raporturilor juridice de muncă, fie ele individuale sau
colective, necesită intervenţia statului în lămurirea şi soluţionarea litigiului. Astfel,
răspunderea civilă patrimonială se angajează numai în urma parcurgerii procedurii
litigioase în faţa instanţelor de judecată; răspunderea contravenţională presupune
aplicarea unor sancțiuni specific de către organele specializate ale statului, iar
răspunderea penală când din nou aceleaşi entităţi statale, atât în faza de cercetare
penală dar şi în timpul judecăţii, pun capăt unei situaţii litigioase.
Reprezentarea intereselor colective ale salariaţilor, prin organizarea acestora
în formaţiuni de tip sindical, dar şi a angajatorilor, în organism de tip patronal, se
realizează tot cu respectarea unor norme speciale care derogă de la dreptul comun
şi care sunt consacrate de către puterea legislative, tocmai în virtutea apărării unor
drepturi special, întâlnite pe timpul desfăşurării raporturilor colective şi individuale
de muncă.
Fenomenul juridic este unul complex, influenţat în permanenţă de realităţile
vieţii unei societăţi, sub toate aspectele sale. Din acesta cauză, sistemul de drept se
afla într-o permanentă dinamică şi transformare, ceea ce implică cercetarea continuă
a formelor de materializare a acestuia, a soluţiilor ce se impun a fi adoptate, pe plan
national, în directă corelaţie cu planul internaţional.
Piaţa forţei de muncă, poate acum mai mult decât oricând, influenţează
desfăşurarea raporturilor juridice de muncă. Concurenţa dintre angajatorii naţionali
şi companiile multinaţionale, stabilirea salariilor prin acte normative, pentru
angajaţii plătiţi din fondurile publice, detaşarea salariaţilor de la un angajator la altul,
pentru acoperirea unor nevoi reale lucrative, nu fac altceva decât să oblige legiuitorul
român la elaborarea de noi acte normative, care să acopere aceste situaţii de fapt
întâlnite în practică.
Legislaţia internă trebuie să facă faţă atât dispoziţiilor europene în materie,
cât şi noilor provocări: reîntoarcerea lucrătorilor români în ţară după ani de muncă
în alte state ale Uniunii Europene; exodului de muncă calificată din România către
ţări ale Europei, ce oferă status social de un înalt nivel ori salarii mult mai attractive
(ex. medicilor şi asistentelor medicale, cadrele didactice, informaticienilor, şi, mai
nou, lucrătorilor din sistemul de ordine şi siguranţă naţională); valul de migraţie
venit către Europa din Africa de Nord şi stabilirea cotelor de migranţi pentru fiecare
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stat membru al Uniunii, cu obligaţii speciale destinate acestor grupuri, precum
incluziunea şi protecţia socială, oferirea de locuri de muncă, educaţie, etc.
Dinamica acestui segment al vieţii, reprezentat de relaţiile de muncă şi de
protecţie socială, impun o analiză şi o reglementare atentă şi corectă, guvernată de
principiul previziunii şi al priorităţii sociale, precum şi al acţiunii îndreptate către
viitor, deoarece acesta influenţează climatul şi pacea social, la nivelul întregii ţări.
1.1.

Continuarea activităţii publicistice – Domenii de interes

Îmi propun să public, în mod constant, atât în reviste naţionale, cât şi în
reviste internaţionale, cotate şi indexate în baze internaţionale de date, ce au un
impact major de recunoaştere, folosind exprimarea în limbi de circulaţie
internaţională, pentru a face cunoscute ideile şcolii şi gândirii juridice româneşti în
domeniile dreptului muncii şi ale dreptului civil.
1.1.1. Dreptul muncii şi securităţii sociale
Pacea socială şi armonia la nivelul fiecărei societăţi este garantată, în primul
rând, de acoperirea unor nevoi ale membrilor societăţii respective, nevoi care nu pot
fi legal acoperite decât prin prestarea de muncă de către fiecare individ în parte sau
de asistarea acestuia, din partea statului, pe parcursul perioadelor în care individul
nu poate munci spre a-şi câştiga existenţa.
Valorile sociale au, în rândul lor, o componentă esenţială şi anume
“munca”, drept activitate legală aducătoare de venit, la nivel particular şi de
dezvoltare a oricărei societăţi, la nivel general.
Piaţa forţei de muncă este o piaţă sensibilă şi îndreptată preponderent spre
un dezechilibru generat, pe de o parte, de întâlnirea dintre cererea de forţă de muncă
şi oferta de forţă de muncă, iar, pe de altă parte, de interesele antagonice ale
angajatorilor faţă de cele ale angajaţilor. În acest sens, angajatorii doresc să-şi atingă
dezideratul economic pentru care s-au înfiinţat, cu cheltuieli cât mai mici, inclusiv
cu cele legate de forţa de muncă, iar salariaţii doresc să-şi obţină veniturile necesare,
într-un cuantum cât mai mare, prin prestarea unei activităţi lucrative cât mai reduse.
Aceste deziderate ale părţilor contractului individual de muncă imping aceste
raporturi juridice către un echilibru fragil, ce poate fi asigurat numai prin intervenţia
statului pe piaţa muncii, la nivel, de reglementare a raporturilor de muncă, de control
al modului în care se respecta normele juridice ce statuează drepturile celor două
părţi contractante şi în mod special, de garantare a securităţii şi sănătăţii salariaţilor
la locul de muncă, precum şi de încurajare a creşterii şi ocupării locurilor de muncă,
concomitent cu scăderea şomajului.
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Intervenţia statului pe această piaţă trebuie, însă, să asigure protejarea
intereselor ambelor părţi, dar, în opinia mea, mai cu seamă interesele salariaţilor,
care se găsesc într-o subordonare juridică şi economică faţă de angajatorul lor.
Această acţiune din partea organismelor specializate ale statului, fie că sunt de natură
legislativă, executivă, de control sau protecţie a intereselor generale, ce se nasc din
exercitarea raporturilor juridice de muncă, trebuie să fie moderate şi să lase loc
libertăţii de voinţă a părţilor dispuse să încheie un contract individual de muncă sau,
atunci când este cazul un contract colectiv de muncă.
1.1.2. Raportul dintre normele interne de dreptul muncii şi normele
europene de dreptul muncii și securităţii sociale la nivelul Uniunii
Europene
Dreptul European al muncii la nivelul Uniunii Europene reprezintă o ramură
nouă a dreptului, care îşi găseşte însă sorgintea în dreptul internaţional al muncii.
Normele de dreptul muncii nu pot rămâne izolate la nivel national, dar nu
mai pot coborî, sub anumite limite, la nivelul Uniunii Europene.
Dreptul internaţional al muncii, a apărut ca o creaţie de legiferare a
Organizatiei Internaţionale a Muncii, materializată prin adoptarea numeroaselor
convenţiile O.I.M., ce a avut ca principal scop conştientizarea principiului că
“munca nu este o marfă” şi că aceasta este o emanaţie a fiinţei umane, ce se consumă
şi se perimă în timp, sub directa influenţă a unor factori externi, dar şi interni fiinţei
umană, motiv pentru care aceasta trebuie protejată şi emancipată în toate sistemele
de drept.
Pe de altă parte, dreptul european al muncii este perceput ca un sistem de
drept superior, întalnit la nivelul Uniunii Europene, unde valoroasele şcoli de drept
(atât cele de tip continental Franța, Italia, Spania, cât şi cele de tip common law,
precum Marea Britanie) au reuşit, în timp, prin reglementările lor, să statueze valori
superioare de dreptul muncii şi protecţiei sociale, care să reflecte realităţile
interumane în acest segment al vieţii, de pe bătrânul continent.
1.2.

Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale

În viitor, îmi propun să diversific formele de colaborare cu instituţii din
învăţământul universitar naţional şi internaţional, după cum urmează:
- participarea la conferinţe, proiecte educaţionale diverse, granturi şi
proiectele de cercetare ştiinţifică;
- participarea, ca membru, în diferite comisii în interesul dezvoltării
învăţământului universitar juridic;
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- continuarea participarii şi diversificarea activităţilor la școlile de vară,
organizate de diverse universităţi, în ţară şi pe plan internaţional;
2. Dezvoltarea carierei profesionale
2.1. Membru al unor organizaţii/colegii profesionale
Adoptarea normelor juridice a fost subordonată, de-a lungul timpului, unor
interese naţionale de ordin economic, politic, social şi istoric ale statului respectiv.
Noile realităţi impun cercetarea dinamicii adoptării normelor juridice, precum şi
cercetarea modului în care aceste norme corespund intereselor generale ale
societăţii.
În acest sens, îmi propun să colaborez mai intens cu alţi colegi din alte
universităţi, să particip la cât mai multe activităţi juridice organizate atât pe plan
naţional, cât şi internaţional, în scopul confruntării de opinii privind dinamica
dreptului şi modul în care dreptul naţional răspunde exigenţelor juridice
internaţionale și să realizez un colectiv de cadre didactice, care să răspundă nevoilor
forului legislativ din ţara noastră, pentru consultări în vederea elaborării de proiecte
de acte normative.
3. Dezvoltarea carierei academice
3.1. Activitatea didactică universitară
În continuare, îmi propun să continui perfecţionarea profesională în
domeniul dreptului şi, în special, în domeniul dreptului muncii.
În cadrul activităţilor didactice, îmi propun să utilizez metode pedagogice
moderne, în scopul de a-i stimula pe studenţi, masteranzi şi doctoranzi să participe
activ la activităţile respective.
Voi fi preocupat permanent de cunoaşterea modificărilor legislative în
domeniu, pentru informarea corectă a cursanţilor privind reglementările aplicabile
celor două domenii ale dreptului (dreptul muncii şi dreptul scurităţii sociale). De
asemenea, voi continua să studiez publicaţiile de actualitate ale autorilor din
literatura de specialitate naţională şi internaţională, în domeniul dreptului muncii şi
securităţii sociale, al dreptului procesual civil, dreptului proprietății intelectuale cât
şi al dreptului civil.
3.2. Coordonarea cercetării ştiinţifice iniţiate de masteranzi/studenţi
doctoranzi
Apreciez că experienţa profesională şi ansamblul acumulărilor ştiinţifice,
dar şi a celor practice, îmi permit să coordonez activitatea de cercetare a
masteranzilor/doctoranzilor în domeniile mele de formare.
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Calitatea de conducător de doctorat îmi creează posibilitatea de împărtăşi
experienţa didactică, dobândită în cei peste 15 de ani de carieră didactică şi practică
în domeniul juridic şi al administraţiei publice centrale de la nivelul ministerelor şi
al Secretariatului General al Guvernului.
Cariera mea didactică s-a realizat în cadrul unui ascendent, structurat pe trei
nivele de pregătire:
- iniţial, în perioada 2000-2002, am desfăşurat activităţi didactice de
îndrumare la nivelul grupelor şi subunităţilor de studenţi din cadrul Academiei de
Poliţie “A. I. Cuza”;
- din 2002, am început cariera universitară, ocupând, pe rând, gradele
didactice de preparator, asistent, lector, conferenţiar ;
- din 2007, în calitate, mai întâi de lector şi, ulterior, de conferenţiar
universitar, am desfăşurat activităţi didactice în cadrul programelor de masterat,
cursuri postuniversitare sau de membru în cadrul comisiilor de examen de
licență/dizertaţie, acumulând experienţa didactică necesară îndrumării activităţilor
postuniversitare.
Consider că maturitatea profesională şi nivelul pregătirii profesionale,
teoretice şi practice, îmi permit să contribui la dezvoltarea pregătirii postuniversitare
– prin studii de doctorat – a specialiştilor în domeniul juridic.
Conf. univ. dr. COSMIN CERNAT
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