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Curriculum vitae 

 

 

 

I. Date biografice: 

 

 Numele şi prenumele:  Drăghici Sonia  

 Data şi locul naşterii: 30 august 1980, Filiaşi, Jud.Dolj 

 Domiciliul:             DrobetaTurnu-Severin, Str.MateiVasilescu,nr.8 

 Nationalitatea :  română 

 Cetăţenia:    română 

 Starea civilă:                   necăsătorită 

 

II. Studii gimnaziale şi liceale: 

 

 1988 -1995 Şcoala generală nr.6 Drobeta Turnu-Severin 

 1995 -1999 Colegiul "Traian", secţia "Limbi Moderne", Drobeta Turnu-

Severin 

 

III. Studii universitare: 

 

 În perioada 1999-2003 am urmat cursurile Facultăţii de Drept "Nicolae 

Titulescu" din Craiova, în cadrul căreia am sustinut examenul de licenţă 

din sesiunea iunie 2003, la care am obţinut nota 10. 

 In aceeaşi perioadă, 1999-2003, am urmat şi cursurile Facultăţii de 

Psihologie "Babes-Bolyai"din Cluj-Napoca. 

 

IV. Studii post-universitare:  

 

 înscrisă la doctorat la data de 15 octombrie 2003, în cadrul Universităţii 

din Craiova, Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", specializarea Drept 
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civil, sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Ion Dogaru şi în 

cadrul Universităţii din Bourgogne, Dijon la data de 1 octombrie 2004, 

sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. univ. dr. Yan Laidié, cu tema 

"Fundamentele constitutionale ale dreptului civil român şi francez".  

 Doctor în drept al celor două Universităț i în urma susț inerii tezei de 

doctorat din data de 6 iulie 2009 (distincţia Très honorable avec la 

félicitations du jury) 

 

 

V. Experienţă profesională:  

  

 2010 până în prezent titular la Facultatea de Drept şi Ştiinţe administrative 

din Craiova, Catedra de drept public, disciplina Drept public comparat ; 

 2006 până în prezent, asistent universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

administrative din Craiova, Catedra de drept public, disciplinele Drept 

constituţional şi instituţii politice, Libertăţi fundamentale; 

 2005, asistent suplinitor la Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu" 

Universitatea din Craiova, Catedra de drept public, disciplina Drept 

constituţional si instituţii politice; 

 2004, preparator la Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", Universitatea 

din Craiova, Catedra de drept public, disciplina Drept constituţional si 

instituţii politice; 

 2003, preparator suplinitor la Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu", 

Universitatea din Craiova, Catedra de drept public, disciplina Drept 

constituţional si instituţii politice; 

 

 

 

 

 



3 
 

VII. Stagii de cercetare 

 

 2012, 1-31 august, stagiu de cercetare Biblioteca London School of 

Economics and political Science, Londra, UK. 

 2010, 15-25 iulie, stagiu de cercetare în cadrul Université de Bourgogne, 

Dijon, Franţa, bursă de cercetare post-doctorală a Facultăţii de drept şi 

ştiinţe administrative, Craiova. 

 2008, 1 octombrie-20 decembrie, stagiu de cercetare în cadrul Université 

de Bourgogne, Dijon, Franţa. 

 2007, 01.10-20.12, bursă de cercetare în cadrul Université de Bourgogne, 

Dijon, Franţa. 

 

VIII. Predare în străinătate 

 

 2007, 1-7 decembrie am susţinut 8 ore de curs în cadrul programului 

Master 2 pe tema « Protecţiei drepturilor fundamentale » în cadrul 

Universităţii din Bourgogne, Dijon.  

 2006, 11-15 decembrie, am susţinut 8 ore de curs în cadrul programului 

de mobilitate Socrates la Universitatea din Bourgogne, Dijon 

 2006, 15- 26 septembrie, am susţinut 8 ore de curs în cadrul programului 

de mobilitate Socrates la Universitatea din Bourgogne, Dijon,  în cadrul 

laboratoarelor Şcolii doctorale de drept public C.E.R.P.O 

 2005, 7-26 septembrie, am susţinut 8 ore de curs in cadrul programului de 

mobilitate Socrates la Universitatea din Bourgogne, Dijon,în cadrul 

laboratoarelor Şcolii doctorale de drept public C.E.R.P.O 

 2004, 30 iulie-15 septembrie, am susţinut 8 ore de curs în cadrul 

programului de mobilitate Socrates la Universitatea din Bourgogne, 

Dijon, în cadrul laboratoarelor Scolii doctorale de drept public C.E.R.P.O 
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IX. Membru în centre de cercetare 

 

 Membru al Centrului de Cercetare în dreptul public şi economic al 

Universităţii din Bourgogne, Franţa.  

 Membru fondator al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale 

Craiova, înfiinţat în anul 2006, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative, Craiova, centru ce are drept scop desfăşurarea de 

activităţi ştiinţifice şi de cercetare, funcţionând sub egida Academiei 

Române din data de 27 februarie 2007. 

 

 

X. Granturi de cercetare 

 

 Grant de cercetare post-doctorală în programul POSDRU prin contractul 

POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic ID61968 (2009), cofinanţat 

din Fondul Social European, prin programul operaţional sectorial de 

dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. 

 Membru în echipa de cercetare a grantului "Dreptul la identitate şi 

politicile de incluziune socială", grant  aprobat şi finaţat de către 

Academia Română pentru perioada 2007-2009, în domeniul Ştiinţe 

Economice, Juridice şi Sociologice, coordonat de prof. univ. dr. Dan 

Claudiu Dănişor şi desfăşurat prin intermediul Centrului de Cercetări 

Juridice Fundamentale Craiova. 
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XI. Conferinţe 

 

1. 2012, participarea la Conferinţa AIJSEC Florenţa cu lucrarea „Curtea 

Constituţională a României şi protecţia drepturilor fundamentale”. 

2. 2012, participarea ca reprezentant al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative din Craiova la Masa rotundă cu Agentul Guvernamental al 

României la Curtea de Apel Craiova. 

3. 2005, participare la Colocviul internaţional Globalizarea si evolutia 

sistemelor juridice nationale, Universitatea din Craiova 

4. 2004, 5-11 septembrie participarea la Universitatea europeană de vară 

Apartenenţă, cetăţenie şi identităţi multiple, Universitatea din Bourgogne, 

Dijon 

5. 2003, participare la Conferinţa pe problema transplantului de organe, 

organizată în cadrul Facultăţii de Drept Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 

6. 2002, participare la Conferinţa natională de psihologie, organizată în 

cadrul Facultăţii de Psihologie Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 

7. 2001, participarea la Conferinţa naţională de psihologie Noi tendinţe în 

psihologie, organizată în cadrul Facultăţii de Psihologie Babes-Bolyai, 

Cluj-Napoca 

 


