
 

FIŞA  

de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  

- Prof. univ. dr. Ruxandra Răducanu - 

 

  

I1: Cărţi publicate la edituri internaţionale de prestigiu, la edituri de porestigiu din străinătate sau la edituri din ţară cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

TOTAL 

PUNCTAJ 

56,5 

1. Drept penal transfrontalier, Ed. Sitech, Craiova, 2018, ISBN: 978-606-11-6347-2 3,5 

2.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2017, ISBN: 978-606-18-0736-9 4 

3.Drept penal.Partea specială. Infracţiuni contra persoanei şi patrimoniului. Caiet de seminarii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2016, ISBN: 978-606-673-950-4 

1 

4.Infracţiuni contra libertăţii persoanei, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2015, ISBN: 978-606-18-0508-2 4 

5.Infracţiuni contra vieţii, integrităţii sau sănătăţii persoanei, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014, ISBN: 978-606-18-0378-1 4 

6. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014, ISBN: 978-606-18-0374-3 4 

7. Minorul – autor şi victimă a infracţiunii din perspectiva noilor reglementări penale, Ed. Universul Juridic, 2013, ISBN 978-606-14-

0633-3 

8 

8. Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2009, ISBN: 978-973-127-161-3 7 

9. Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Ed. Universitaria, 2007, ISBN: 978-606-510-049-7 7 

10. Elemente de procedură penală, ediţie revăzută, Ed. Universitaria, 2005, ISBN : 973-742-26-8 7 

11. Elemente de procedură penală, Editura Universitaria, 2003, ISBN: 973-8043-267-7 7 

 

I2: Articole/Studii care prezintă  contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice TOTAL 

PUNCTAJ 

1..Scurte consideraţii privind sancţionarea fraudelor comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, Analele Universităţii AI 

Cuza Iaşi, Ştiinţe Juridice, Tomul LXIII nr. 2/2017, p. 33-40 

2.Câteva aspecte privind reforma şi continuitatea în materia infracţiunilor contra patrimoniului, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 2/2016, p. 106-113. 

3.Elemente de noutate ale Codului penal din 2009 în materia infracţiunilor de corupţie, Revista de Ştiinţe Juridice nr. supliment nr. 2/2015, Ed. 

Universul Juridic, ISSN: 1454-3699, p. 25-31. 

4.Câteva consideraţii de doctrină şi practică judiciară privind răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod penal, Revista de 

44 



 

Ştiinţe Juridice nr. 1/2014, Ed. Universul Juridic, ISSN: 1454-3699, p. 112-116. 

5. Brief Considerations on the Delimitation between the Crime of Influence Trafficking and the Crime of Deception, Journal of Eastern European 

Criminal Law no. 2/2014, Ed. Universul Juridic, ISSN:2360-4964, p. 

6. Brief Considerations on the Human Trafficking and Trafficking Minors Delimitation – forms of Organized Crime, Journal of Eastern European 

Criminal Law no. 1/2015, Ed. Universul Juridic, ISSN:2360-4964, p. 

7. New regulations in romanian criminal law on public officer, Revista de Ştiinţe Politice nr. /2015, Ed. Universitaria, ISSN : 2344-4452, p. 

8. New rules of criminal procedure in the matter of evidence administration, Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Cehia, 2015, p. 56-65, 

http://www.law.muni.cz 

9. Right to life and its guarantees through the norms of the new Romanian Criminal Code, Revista de Ştiinţe Politice nr. 41/2014, Ed. 

Universitaria, ISSN : 2344-4452, p. 34-42 

10. New regulations on the sanctions applicable to minors in the new Romanian Criminal Code, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 442 , 

Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2013, ISBN: 978-80-210-6319-8, p. 1566-1571, http://www.law.muni.cz 

11. The influence of international regulations regarding family protection by the romanian criminal law, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 

410 , Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2012, ISBN: 978-80-210-5913-9, p. 119-124, http://www.law.muni.cz 

12. Concurs de infracţiuni : înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals. Încadrarea juridică a faptelor. Plângere împotriva ordonanţei procurorului. 

Non reformatio in pejus, Pandectele Române nr. 4/2011, Wolters Kluwer, ISSN 1582-4756, p. 189-194. 

13. Reflecţii cu privire la calitatea procesuală a denunţătorului, Revista Dreptul nr. 10/2011 

14. Elementul material al infracţiunii de sustragere de la recoltarea probelor biologice prevăzute de art. 87 alin. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002. Aplicabilitatea art. 181 C.pen. în cazul infracţiunilor de pericol, Pandectele Române nr. 7/2011, Wolters Kluwer, ISSN 

1582-4756, p. 227-233 

15. Interesul material-element circumstantial al infractiunii de omor, Revista Ştiinte Juridice nr. 1/2010, Universul Juridic, 1454-3699, p. 56-60 

16. Means of punishing domestic violence under the norms of the Romanian Criminal Code, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 378, 

Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2010, ISBN: 978-80-210-5305-2, p. 1352-1356, http://www.law.muni.cz 

17. The control upon money laundering? A compulsory needed mean for a modern strategy in penal policy,  Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 

2009, ISBN: 978-80-210-4990-1, p. 867-877, http://www.law.muni.cz 

18.  Criminal liability of the legal person in the romanian criminal law, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 337 , Masarykova Univerzita, 

Brno, Cehia, 2008, ISBN: 978-80-210-4733-4, p. 1763-1768, http://www.law.muni.cz 

19. Consideraţii referitoare la incidenţa principiului „non reformatio in peius” în faza de urmărire a procesului penal, Revista Dreptul nr. 9/2008 

20. A new incrimination in romanian legislation in the field of the criminal offences regarding sexual life, Jura nr. 2/2008, Pecs, Hungary, 2008, 

HU-ISSN 1218-00793, p. 112-114 

21. Convenţia O.N.U. împotriva corupţiei şi reflectarea ei în legislaţia română, Pandectele Române –  Supliment 2007, p. 420-425 

22. Aspecte particulare asupra infracţiunii de şantaj, Revista de ştiinţe Juridice nr. 4/2007, p. 105-111 

23. Analiză comparativă între infracţiunile de luare de mită şi primire de foloase necuvenite, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 3/2007, p. 140-143 

24. Infracţiunile contra vieţii şi jurisprudenţa CEDO, Revista de ştiinţe Juridice nr. 2/2007, p. 129-132 

25. Timpul şi aplicarea legii penale, Revista de ştiinţe Juridice nr. 1/2007, p. 119.123 

26. Reglementarea şi sancţionarea corupţiei în legislaţia română, Revista de ştiinţe Juridice nr. 3/2006, p. 150-155 

27. Repararea pagubei în cadrul acţiunii civile exercitate potrivit art. 504-507 C.proc.pen., Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2006, p. 193-195 

28. Consideraţii privind termenele în căile extraordinare de atac din procesul penal, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1-2/2005, p. 202-208 

29. Cu privire la efectele curgerii timpului în aplicarea căilor ordinare de atac, Revista de Studii Socio-Umane nr. 6/2004, p. 101-104 

30. Studiu asupra infracţiunilor informatice reglementate de Legea nr. 161/2003, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 31/2004, p. 115-121 

31. Consideraţii generale privind efectele răspunderii vânzătorului pentru vicii ascunse, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 30/2004, p. 211-214 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

32. Modificările aduse Codului de procedură penală în privinţa arestării preventive în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii prin 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/24 octombrie 2003, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 29/2004, p. 36-40 

33. Consideraţii  privind infracţiunile informatice, Revista de Ştiinţe juridice nr. 28 (2)/2003, p. 193-204 

34. Scurte consideraţii privind unele dispoziţii procesual penale din perspectiva drepturilor omului, Revista de Ştiinţe juridice nr. 26/2003 

35. Cercetarea judecătorească – etapă principală a judecării în primă instanţă (coautor), Revista de Ştiinţe juridice nr. 26/2003 

36. Mijloacele juridice de care dispune vânzătorul în caz de neexecutare a obligaţiei de plată a preţului, Revista de Ştiinţe juridice nr. 25/2002, p. 

119-128 

37. Scurte consideraţii privind condiţiile necesare pentru transmiterea dreptului de proprietate în cadrul contractului de vânzare-cumpărare, 

Revista de Ştiinţe juridice nr. 24(2)/2002 , p. 156-160 

 

1. Aspecte teoretice şi practice privind vânzarea lucrului altuia, Revista de Ştiinţe juridice nr. 23/2002, p. 125-137 

2. Scurte consideraţii cu privire la devoluţiunea legală a moştenirii, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 22/2001 

3. Propuneri de lege ferenda privind urmărirea, judecarea şi sancţionarea infractorilor minori, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 20/2001, p. 322-325 

4. Scurtă prezentare a teoriilor privind natura juridică a instituţiei stipulaţiei pentru altul, Revista de Ştiinţe Juridice nr.18/2000, p. 308-310 

5. Scurte consideraţii asupra contractului de vânzare-cumpărare comercială internaţională cu privire specială asupra obligaţiilor cumpărătorului, 

Revista de Ştiinţe Juridice nr.17/2000, p. 326-329 

6. Condiţiile necesare existenţei obligaţiei de garanţie contra viciilor în contractul de vânzare-cumpărare, Revista de Ştiinţe Juridice  nr.16/2000 

7. Consideraţii generale privind compunerea instanţei în cazul judecării infractorilor minori, Revista de Ştiinţe Juridice nr.14/1998 

 

 

 

I3: Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso publicate la edituri 

cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

TOTAL 

PUNCTAJ 

1.Noul cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014, ISBN : 978-606-678-921-9 

2. Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european, Ed. Universitaria, 2008, ISBN: 978-606-510-203-3 

3.Timpul şi legea penală, Ed. C.H.Beck, 2007, ISBN: 978-973-115-189-2 

4.Drept civil. Contracte speciale, Editura AllBeck, 2004, ISBN: 973-655-413-9 

5. Brief considerations on the human trafficking and trafficking minors delimitations – forms of organised crime” – volum „Probleme 

actuale în dreptul penal european”,  Universul Juridic, 2017, p. 101-107, ISSN: 978-606-39-0113-3 
6.Consideraţii privind răspunderea penală a minorilor în actualul Cod penal şi în noul Cod penal, Conferinţa “Metamorfoză şi actualitate în 

dreptul românesc”, Sibiu, 2012, Universul Juridic, 2012, ISBN: 978-973-127-786-8, p. 61-67 

7. Funcţionarul public – subiect activ şi victimă a infracţiunii, Conferinţa naţională “Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, 

Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale, Craiova, 18 decembrie 2012, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, ISBN: 978-606-673-002-0, p. 

219-224 

8. Some economic crime and its punishment in romanian legislation, Conferinţa internaţională „Enterprise and competitive environment”, Faculty 

of Business and Economics, Brno, Cehia, 10-11 martie 2011, Ed. Martin Striz Publishing, Bucovice, Cehia, ISBN: 978-80-87106-40-2, p. 104-117 

9. Zakladni pravni uprava proti danovym unikum v Rumunsku, Conferinţa internaţională „Interakce Ekonomiky a Prava”, Ostrava, Cehia, 2011, Ed. 

Key Publishing s.r.o., Ostrava, ISBN :978-80-7418-129-0, p. 70-75 

16 



 

10.Scurte consideraţii privind noile reglementări penale în materia minorităţii, Conferinţa internaţională bienală, Timişoara, 2010, Universul 

Juridic, ISSN 2067-3841, p. 450-455 

11. Courtes considerations sur l’incrimination des faits accomplis par les fonctionnaires par les dispositions de la loi penale,Colocviu internaţional 

„Le phenomene administratif dans l’espace roumain et europeen, Craiova, 27-28 aprilie 2007, Ed. Universitaria, Craiova, 2008, ISBN : 978-606-

510-181-4, p. 264-266 

12. Noi reglementări în dreptul penal român adaptate legislaţiei penale europene, Al doilea colocviu româno-german de drept european „Influenţa 

dreptului european asupra sistemului juridic naţional – Experienţe şi perspective”, Craiova, 15-20 mai 2007, Ed. Universitaria, Craiova, ISBN: 978-

606-510-001-5, pag. Nr. 130-135 

13.Protejarea dreptului la viaţă – drept fundamental al omului – prin normele penale, Conferinţa Internaţională „Drepturile Omului”, Alba-Iulia, 

15-16 noiembrie 2007, Annales Universitatis Apulensis, series Jurisprudentia nr. 10/2007, ISSN: 1454-4075, pag. Nr. 301-304 

14. Aspecte de noutate legislativă în materia infracţiunilor de serviciu, Conferinţă internaţională de drept penal „Noutăţi legislative în spaţiul 

juridic penal european”, Craiova, 4-6 octombrie 2007, Ed. Universitaria, 2008, ISBN: 978-606-510-041-1, pag. Nr. 260-265 

15. Incriminarea în legislaţia română a infracţiunii de spălare a banilor – Conferinţă internaţională interdepartamentală de drept penal 

„Criminalitatea transfrontalieră în Europa Centrală şi de Est şi reglementările naţionale”, Timişoara 26-28 mai 2005, Ed. Mirton, Timişoara, 2006, 

ISBN:978-973-661-879-6, pag: 338-346 

16. Reglementarea şi sancţionarea faptelor ce constituie infracţiunea de spălare a banilor, Sesiune ştiinţifică naţională „Noul Cod penal – reformă 

şi continuitate în legislaţia română”, Craiova, 15-16 aprilie 2005, Ed. Universitaria, Craiova, 2005, ISBN: 973-742-116-7, pag. Nr. 166-172 

 

 

 

I4 Traduceri în limba română de articole/studii care prezintă contribuţii  in extenso publicate în reviste ştiinţifice internaţionale de 

prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice; studii în volume colective internaţionale sau în volume ale conferinţelor internaţionale care 

prezintă contribuţii  in extenso publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

TOTAL 

PUNCTAJ 

 

 

I5: Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale TOTAL 

PUNCTAJ 

 



 

I6: Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I7: Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naţionale TOTAL 

PUNCTAJ 

1. Director in Contractul de cercetare nr 39C/21.09.2007 cu Baroul de Avocati Mehedinti, Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal 

european", perioada 2007-2008 

5 

 

I8: Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naţionale TOTAL 

PUNCTAJ 

 

1. Expert pe termen scurt în echipa de implementare a proiectului Cross Border Partnership for Training and Labour Mobility in the 

Juridical Field, Cod Proiect 16.4.2.023, Cod system ROBG-162, în calitate de expert 6 Ro Drept penal transfrontalier în perioada 

22.12.2017-31.08.2018 

2. Membru în grantul interdisciplinar „Strategii discursive de intervenţie în politicile culturale de integrare socială şi politică a etniei 

rome în regiunea Oltenia” obţinut în competiţia internă de granturi de cercetare 2013-2014 organizată de Universitatea din Craiova – 

Departamentul Cercetării Ştiinţifice şi Management Programe” (valoare contract – 40.000 lei) 
3. Bursă postdoctorală în domeniul „Minorul – autor şi victimă a infracţiunii din perspectiva noilor reglementări penale” la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, în cadrul proiectului strategic „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală 

postdoctorală a viitorului”, Contract POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect derulat de către Universitatea din Craiova în perioada 2010-2013 şi finanţat 

de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa Prioritară 1: „Educaţie şi 

formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de 

Intervenţie 1.5 - Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării (valoare lunară bursă: 4.000 lei; durată contract de bursă: 36 de luni)  

4.  Membru al echipei de cercetare în Proiectul de cercetare ştiinţifică Dicţionar electronic de termeni juridici în spaţiul european, 

realizat în baza Contractului de cercetare stiintifica GAR nr. 198/07.09.2007, încheiat între Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Drept şi Ştiinţe Administrative şi Academia Română, director: conf. univ. dr.  Daniela Gărăiman, perioada: septembrie - decembrie 

2007 

5. Membru in Contractul de cercetare nr. 18C/10.03.2005 cu Baroul de Avocati Mehedinti, Noul Cod penal - reforma si continuitate in 

legislatia romana", perioada 2005 

6. Membru în Contractul de cercetare nr. 8C/09.03.2006 cu S.C. SPET SHIPPING S.A. Bucureşti, Punctele de Lucru  Calafat, Bechet 

şi Craiova, Regimul juridic al bunurilor imobile aflate în proprietatea S.C. SPET SHIPPING S.A. Bucureşti, Punctele de Lucru  

Calafat, Bechet şi Craiova, perioada 2006-2007 

12 



 

 

 

I9: Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri româneşti cu prestigiu recunoscut în 

domeniul ştiinţelor juridice, precum şi în reviste ştiinţifice româneşti de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

TOTAL 

PUNCTAJ 

10,6 

I. Articolul Consideraţii privind infracţiunile informatice,  Revista de Ştiinţe Juridice nr. 28/2003 

Citat de :  

Cercel, M. Stănciulescu, Criminologie, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2007, pag. 105 

Anamaria Cristina Cercel, Criminologie,  Ed. Hamangiu, 2009, pag. 101, 102 

 

II. Articolul Protejarea dreptului la viaţă – drept fundamental al omului – prin normele penale, în Annales Universitatis Apulensis, Series 

Jurisprudentia, nr. 10/2007. 

Citat de:  

 Bárándy Gergely, Hate speech in Hungary, Osiris Ltd., Budapesta, Ungaria, 2009, pag. 29 

 Călina Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor, Ed. Hamangiu, 2014, pag. 36, 37 

Carmen-Diana Oprea,  Dreptul la viaţă al fătului – recunoscut sau nu de dreptul penal român ?, în Universul Juridic nr. 1/2018, p.667 
 

III. Articolul Aspecte particulare asupra infracţiunii de şantaj, Revista de ştiinţe Juridice nr. 4/2007 

Citat de : 

Mirela Carmen Dobrilă, Infracțiunea de înșelăciune în vechiul și Noul Cod penal, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 300, 301 

 

 

IV. Lucrarea Timpul şi legea penală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2007 

Citat de :  

Dan Claudiu Dănişor, Principiul retroactivităţii legii penale sau contravenţionale mai favorabile, Caiete de Drept Penal nr. 4/2009, 

pag. 21, 22 (de două ori) şi 36 

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 75 

Bogdan Constantin Andrei, Unele consideraţii referitoare la criteriul condiţiilor de tragere la răspundere penală din perspectiva 

succesiunii Codurilor penale, în Curierul Judiciar nr. 3/2015 

Bogdan Constantin Andrei, Teoriile extraactivităţii legii penale, în Impactul transformărilor socoi-economice şi tehnologice la nivel 

naţional, European şi mondial nr. 5/2015, vol. 5, p.70 

 

 

 



 

 

V. Articolul Consideraţii referitoare la incidenţa principiului non rformatio in peius în faza de urmărire a procesului penal, în Dreptul nr. 

9/2008 

Citat de :  

 Florin Cotoi, Plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Jurisprudenţă comentată , Ed. C.H. Beck, 2010, pag. 22 

Daniela Iuliana Lămăşanu, Larisa Motan, Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire penală în noua legislaţie procesual-penală, în 

volumul Conferinţei „Noua legislaţie penală în discuţia membrilor Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale”, Iaşi, 28-29 octombrie 2011, 

editor Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 387. 
 

VI. Articolul Aspecte de noutate legislativă în materia infracţiunilor de serviciu – Aspects of legislative novelty in the matter of civil service 

offences, în „Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal românesc”, Ed. Universitaria, Craiova, 2008 

Citat de :  

 Anamaria Cristina Cercel, Criminologie,  Ed. Hamangiu, 2009, pag. 107 

 

VII. Articolul Trestní odpovĕdnost právnických osob v rumunském trestním právu; Criminal Liability of the Legal Person in the Romanian 

Criminal Law, Days of Law, Masaryk University, Faculty of Law, 2008, Brno, Cehia 

Citat de :  

 Anamaria Cristina Cercel, Criminologie,  Ed. Hamangiu, 2009, pag. 78 

 S. Cercel, Considerations on the moral personality of the trading company in romanian law, Ed. Martin Striz Publishing, Bucovice, Cehia, 2011, 

p. 129 

 S. Cercel, Nekala soutez a trestnepravni odpovednost v rumunskem pravu,Interakce  iscal  a prava, Ed.Key Publishing s.r.o., Ostrava, Cehia, 

2011, p. 75 

 

VIII. Articolul New incrimination in romanian legislation in the field of the criminal offences regarding sexual life, Jura nr. 2/2008, Pecs, 

Hungary, 2008, HU-ISSN 1218-00793 

Citat de :  

 C. Fenyvesi, Tactics of interrogation, PTE  ÁJK, Pécs, Ungaria, 2009, pag. 95 

M. Botnarenco, Răspunderea penală pentru hărţuirea sexuală în Republica Moldova, dspace.usm.md., 2016, p. 174 

 

IX. Lucrarea Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 

Citat de : 

Tudorel Toader, Drept penal român. Partea special, ed. A 5-a , Ed. Hamangiu, 2010, pag. 160 

Nicolae Grofu, Obiectul material al infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor Dreptul nr. 1/2010, pag. 55 

Cercel, Domestic Violence and Women Victimization, Dny prava 2010, Brno, 2010, Acta Universitatis Brunensis Iuridica nr. 378, 

ISBN 978-80-210-5305-2, http ://www.law.muni.cz-2010, p. 1213 
Maria Marieta Soreaţă, Termenul şi formele de exercitare a dreptului de opţiune succesorală în lumina noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2011, p. 231. 

S. Cercel, Nekala soutez a trestnepravni odpovednost v rumunskem pravu,Interakce ekonomy a prava, Ed.Key Publishing s.r.o., Ostrava, Cehia, 

2011, p. 75 

Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială, ed. A 6-a , Ed. Hamangiu, 2012, pag. 160 

Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială ed. A 7-a , Ed. Hamangiu, 2012, pag. 160 

http://www.law.muni.cz-2010/


 

Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu, Norel Neagu, 

Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat, vol. II, Partea special, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 868 
Maria Marieta Soreaţă,  Noutăţi legislative în materia succesiunilor, Ed. Hamangiu, 2013, pag. 201 

Marcel Teodor Mitru, Pruncuciderea, Caiete de Drept Penal nr. 1/2013, pag. 28, 30, 31 

Mădălina-Cristina Putinei, Politica penală și libertatea individuală. Studiu comparativ în dreptul român și elvețian, Ed. C.H. Beck, 

București, 2014, p. 143,  

MN Radu, Considerations on sexual harassment, Curentul Juridic vol. 58 no.3/2014, p.85 

M.E. Radu, Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de hărţuire sexuală, Revista Univers Strategic nr. 20/2014 

Sorina Vîlcu, Întreruperea cursului sarcinii – congruenţă de drepturi şi orgolii, în Caiete de drept penal nr. 1/2015, p. 86 
 

 

X. Articolul Consideraţii privind răspunderea penală a minorilor în actualul Cod penal şi noul Cod penal, Metamorfoză şi actualitate în dreptul 

românesc, Universul Juridic, 2012 

Citat de L. Dumitrescu , Cooperare judiciară în materie penală în Uniunea Europeană, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2014, p. 124. 

 

XI. Lucrarea Noul Cod penal. Comentarii pe articole, (coautor), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014 

Citat de : 

Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal. Partea special, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 15 

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pag. 100 

Mihai Adrian Hotca (coord.), Instituţii de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 317 

George Antoniu, Tudorel Toader, Explicaţiile noului Cod penal, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 518 

C. Duvac în George Antoniu, Tudorel Toader, Explicaţiile noului Cod penal, vol. III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 546, 

553. 

I.Vasiu în George Antoniu, Tudorel Toader, Explicaţiile noului Cod penal, vol. III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 604 

Viorel Paşca, Flaviu Ciopec, Magdalena Roibu, Dreptul penal român şi dreptul penal maghiar. Probleme actuale, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2015, pag. 168, 171, 172, 174. 
L.E. Stuparu, The impact of the current criminal law upon the offences related to the company’s law no. 31/1990, Revista de Ştiinţe Politice nr. 

45/2015, p.174 
A. Crişu-Ciocântă, The legal protection of the property right, SEA-practical application of science, vol. III, issue 1(7)/2015, p. 30 

M.C. Dobrilă, Implications of good faith regarding deception offenses (article 244 of the new criminal Code), Journal of Public 

Administration, Finance and Law no.7/2016, Ed. Tehnopress 

M. C. Dobrilă, Eliminating distrust by modern applications of bona fides: offenses against property by breach of trust in the new 

Romanian criminal code, "Euro and the european banking system: evolutions and challenges", Editura Universitatii “Alexandru Ioan 

Cuza”, Iasi, 2015, p. 808, 810, 812 

A. S. Nicolescu, Theoretical and practical considerations relating to the offence of driving a vehicle under the influence of alcohol or 

other substances. Comparative law issues, Chalenges of the knowledge society, Bucureşti, 2016, www.proquest, p. 97 

A. S. Nicolescu, Theoretical and judicial practice reflections regarding the offence of putting into circulation or driving an 

unregistered/unlisted vehicle, Chalenges of the knowledge society, Bucureşti, 2017, www.proquest, p. 124 

http://www.proquest/
http://www.proquest/


 

Georgeta-Raluca Ancuţa, Aspecte teoretice şi practice privind autoincriminarea în procesul penal, în volumul Studii şi cercetări 

juridice europene, Universul Juridic, 2017, p. 393. 

A.S. Nicolescu, L. Cristiu-Ninu, Specific aspects of the offense of leaving thle place of the accident, LESIJ no XXV, vol. 2/2018, p. 

212 

 

XII. Lucrarea Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014 

Citat de : 
Maria Oprea, Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 215, 401 

Puscasu Voicu, Sancţionarea penală a încălcării dreptului la tăcere şi la neautoincriminare, în revista Universul Juridic nr. 9/2016 

 

XIII. Lucrarea Infracţiuni contra vieţii, integrităţii sau sănătăţii persoanei, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014 

Citat de: 

Madalina-Cristina Dănișor, Eficiența sistemului responsabilității penale, Ed. C.H. Beck, București, 2015, p. 205 

Diana Carmen Creţu, Eficienţa incriminării agresiunilor asupra fătului, în vol. Studii şi cercetări juridice europene, Ed. Universul 

Juridic, 2018, p. 610, 611 

 

XIV. Articolul Câteva consideraţii de doctrină şi practică judiciară privind răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod 

penal, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2014 

Citat de: 

L.E. Stuparu, The impact of the current criminal law upon the offences related to the company’s law no. 31/1990, Revista de Ştiinţe Politice nr. 

45/2015, p.174 

 

 

I10: Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri cu prestigiu internaţional, respectiv 

articole în reviste străine de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I11: Punctaj suplimentar: minimum 20 de citări ale unui articol/studiu al candidatului care prezintă contribuţii in extenso,publicat în 

reviste ştiinţifice de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I12: Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înfiinţate prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor TOTAL 



 

PUNCTAJ 

  

 

I13: Redactor al unei reviste editate în ţară, de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I14: Coordonator de volume publicate la edituri naţionale cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I15: Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I16: Organizator de conferinţe naţionale TOTAL 

PUNCTAJ 

9 

Seminarul Comun de Drept penal Fribourg-Craiova organizat în colaborare cu Facultatea de Drept din Fribourg în 2006 (tema: 

Corupţia şi spălarea banilor în dreptul românesc şi elveţian), în 2008 (tema: Infracţiuni rutiere), în 2010 (tema: Infracţiuni contra 

libertăţii), în 2012 (tema : Infracţiuni contra vieţii), în 2014 (Justiţia penală pentru minori), 2016 (tema: Pluralité et concours 

d’infractions), 2018 (tema: Droit pénal et protection des personnesc vulnérables) 

 

Organizator al conferinţelor naţionale : Noul Cod penal – reformă şi continuitate în legislaţia română” – 2005 şi 

„Noutăţi legislative în spaţiul juridic penal european” – 2007 

 



 

 

 

I17: Participare la conferinţe naţionale în calitate de keynote speaker/speaker/moderator TOTAL 

PUNCTAJ 

36 

Speaker 34 

1.Probleme noi şi vechi în privinţa delimitării infracţiunii de tăinuire de alte infracţiuni, Conferinţa Naţională „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea 

Unire”, Bucureşti, 22-23 noiembrie 2018 

2.Evoluţia istorică a reglementării infracţiunii de evaziune fiscală de la Marea Unire până în prezent, Conferinţa Naţională „Premizele şi consecinţele juridice ale 

Marii Uniri, Craiova, 5-7 octombrie 2018 

3.Omission to notify judicial bodies. Aiding and abbeting a perpetrator. Case law distinctions, Conferinţa internaţională „Evoluţii şi tendinţe în dreptul penal 

european”, Timişoara, 07.04.2017  

4.Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloacele dreptului penal, Conferinţa naţională „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, 

Craiova, 6-7.10.2017 

5. Scurte consideraţii privind sancţionarea fraudelor comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice. Conferinţa internaţională „Perspective 

juridice asupra internetului”, Iaşi, 28.11.2017 

6. Elemente de noutate ale Codului penal din 2009 în materia infracţiunilor de corupţie, Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi 

reformă”, 20-21 martie 2015, Universitatea din Craiova, România 

7. New regulations in romanian criminal law on public officer, Fifth Edition of the International Conference after Communism, East and West under Scrutiny, 24-

25 april 2015, Universitatea din Craiova, Romania 

8.Right to life and its guarantees through the norms of  the new Criminal Code, Fourth International Conference After Communism. East and West Under 

Scrutiny 4-5 April 2014, Universitatea din Craiova, Romania 

9. Elemente de noutate în materia infracţiunilor contra patrimoniului, Conferinţa interactivă “Noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală la început de 

drum”, 21-22 martie 2014, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti 

10. Noutăţi în materia reglementării infracţiunilor contra persoanei, Simpozionul “Elemente de continuitate şi discontinuitate în reglementările actualelor şi 

noilor coduri penale şi de procedură penală”, 25 ianuarie 2014, Baroul Dolj  

11. Funcţionarul public – subiect activ şi victimă a infracţiunii, Conferinţa naţională “Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, Centrul de 

Cercetări Juridice Fundamentale, Craiova, 18 decembrie 2012 

12. New regulations on the sanctions applicable to minors in the new Romanian Criminal Code, Conferinţa internaţională “Days of Law”, Masarykova Univerzita, 

Brno, Cehia, 2012 

13. Consideraţii privind răspunderea penală a minorilor în actualul Cod penal şi în noul Cod penal, Conferinţa “Metamorfoză şi actualitate în dreptul românesc”, 

Sibiu, 2012 

14. The influence of international regulations regarding family protection by the romanian criminal law, Conferinţa internaţională “Days of Law”, Masarykova 



 

Univerzita, Brno, Cehia, 2011 

15. Some economic crime and its punishment in romanian legislation, Conferinţa internaţională „Enterprise and competitive environment”, Faculty of Business 

and Economics, Brno, Cehia, 10-11 martie 2011 

16. Means of punishing domestic violence under the norms of the Romanian Criminal Code, Conferinţa internaţională “Days of Law”, Masarykova Univerzita, 

Brno, Cehia, 2010, 

17. Scurte consideraţii privind noile reglementări penale în materia minorităţii, Conferinţa internaţională bienală, Timişoara, 2010 

18. The control upon money laundering? A compulsory needed mean for a modern strategy in penal policy, Conferinţa internaţională “Days of Law”, Masarykova 

Univerzita, Brno, Cehia, 2009 

19. Criminal liability of the legal person in the romanian criminal law, Conferinţa internaţională “Days of Law”, Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2008 

20. Aspecte de noutate legislativă în materia infracţiunilor de serviciu, Craiova, Conferinţă internaţională interdepartamentală de drept penal "Noutăţi legislative 

în spaţiul juridic penal european", Craiova, 4-6 octombrie 2007 

21. Noi reglementări penale române în concordanţă cu reglementările penale europene, Craiova, Second public Romanian-German Colloquium on European Law 

"The Influence of european law upon national law – Experiences and future perspectives", 15-20 mai 2007 

22. Spălarea banilor - componentă a criminalităţii financiar-bancară, Craiova, Simpozion naţional "Criminalitatea financiar-bancară", 17-18 martie 2006 

(coautor) 

23. Protejarea integrităţii datelor informatice lezate în cadrul criminalităţii financiar-bancare, Craiova, Simpozion naţional "Criminalitatea financiar-bancară", 

17-18 martie 2006 (coautor)  

24. Convenţia O.N.U. împotriva corupţiei şi reflectarea ei în legislaţia română - Conferinţa internaţională, secţiunea Ştiinţe penale, Dreptul penal în ţările est-

europene şi integrarea europeană. Experienţe, Timişoara, 17-18 noiembrie 2006 

25. Repararea pagubei în cadrul acţiunii civile exercitate potrivit art. 504-507 C.pr.pen. – Sesiune ştiinţifică jubiliară "Codul civil român între tradiţie şi reformă 

la 140 de ani de aplicare", Craiova, 25-26 noiembrie 2005 

26. Incriminarea în legislaţia română a infracţiunii de spălare a banilor - Conferinţă internaţională interdepartamentală de drept penal "Criminalitatea 

transfrontalieră în Europa Centrală şi de Est şi reglementările naţionale", Timişoara 26-28 mai 2005 

27. Reglementarea şi sancţionarea faptelor ce constituie infracţiunea de spălare a banilor - Sesiune ştiinţifică naţională "Noul Cod penal - reformă şi continuitate 

în legislaţia română", Craiova, 15-16 aprilie 2005 

28. Cu privire la efectele curgerii timpului în aplicarea căilor ordinare de atac -Sesiunea ştiinţifică "Legislaţia românească şi acquis-ul comunitar", Timişoara, 

29-30 octombrie 2004 

29. Scurte consideraţii privind unele dispoziţii penale din perspectiva standardelor europene în materia drepturilor omului - Sesiunea ştiinţifică jubiliară 

"Armonizarea legislaţiei româneşti cu dreptul comunitar", Timişoara, 22-23 noiembrie 2002 

Moderator 2 

1. Conferinţa internaţională francofonă a doctoranzilor în drept penal – ediţia a doua „Protecţia penală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, 

5-8 noiembrie 2015, modulul IV – 7 noiembrie 2015 

2. Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 18-19 noiembrie 2011, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

3. Conferinţa bienală internaţională „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 26-27 aprilie 2013, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative, 

4. Conferinţa bienală internaţională „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 26-27 aprilie 2013, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale 



 

 

I18: Coordonarea unor programe de studii universitare TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I19: Mobilităţi de predare în cadrul programelor de cooperare internaţională (Erasmus, Fullbright, DAAD, etc.) TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I20: Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I21: Studii şi perfecţionare în străinătate: master la o universitate din străinătate/ doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituţie 

din străinătate/efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin o lună la o universitate din străinătate 

TOTAL 

PUNCTAJ 

1. Stagiu de cercetare postdoctorală în cadrul Aristotle University of Thessaloniki, Scholl of Law, Salonic, Grecia, sub coordonarea 

prof. univ. dr Nikolaos Bitzilekis, în perioada 1 iulie – 31 august 2012. 
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I22: Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I23: Participarea la comisiile de concursuri sau/şi examene organizate de profesiile juridice TOTAL 

PUNCTAJ 

 



 

I24: Redactarea de opinii ştiinţifice solicitate de autorităţi, instituţii publice sau corpuri profesionale TOTAL 

PUNCTAJ 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  2050/1/2016 dacă „în 

aplicarea art. 8 din Legea nr. 255/2013 şi art. 29 alin. 5 din legea nr. 47/1992 care este calea de atac (recurs, apel, contestaţie) împotriva încheierii 

de şedinţă prin care instanţa de fond respinge, ca inadmisibile, cererile de sesizare a Curţii Constituţionale, cu soluţionarea unor excepţii de 

neconstituţionalitate?” 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  3936/1/2016 referitoare la 

situaţia „atunci când o persoană comite, în aceeaşi împrejurare, una sau mai multe acţiuni care pot constitui elementul material conform enumerării 

din art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/200 având ca obiect material mai multe categorii de droguri prevăzute în tabele diferite (de risc şi de mare risc) 

ne aflăm în prezenţa unui conurs de infracţiuni prevăzute de art. 2 alin. 1 din legea nr. 143/2000 şi art. 2 alin. 2 din aceeaşi lege, cu aplicarea art. 38 

Cod penal sau a unei unităţi legale de infracţiuni sub forma infracţiunii continuate prevăzute de art. 2 alin. 1şi 2 din legea nr. 143/2000 cu aplicarea 

art. 35 alin. 1 Cod penal ori a infracţiunii complexe prevăzute de art. 2 alin. 1şi 2 din legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 2 Cod penal”. 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  3936/1/2016 dacă  

„-în analiza laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011, raportarea la prevederile Deciziei 2005/387/JAI a 

Consiliului UE şi la anexele acesteia, respectiv la rapoartele anuale ale EMCDDA Europol este suficientă pentru a stabili caracterul unui produs de 

a fi susceptibil să aibă substanţe psihoactive, în condiţiile în care Legea nr. 194/2011 nu face nicio trimitere la decizia şi rapoartele menţionate? 

- în analiza laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să 

aibă efecte psihoactive este obligatorie urmarea procedurii prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 194/2011, aplicabile în situaţia autorizării 

operaţiunilor cu acest tip de produse?” 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  1/11/2017 referitoare la 

aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 1 C.pen. în privinţa stabilirii stării de recidivă postexecutorie 

-Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  71/1/2017 referitoare la 

art. 10 alin. 1 din l. nr. 241/2005 dacă reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor d epedeapsă cu caracter real sau personal 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  347/1/2017 referitoare la 

interpretarea disp. art. 334 alin. 1 şi art 335 alin.1 Cod penal, respectiv în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice 

devine asimiliat autovehiculului 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  739/1/2017 „dacă 

prevederile art. 25 alin.3 din Legea 295/2004, aşa cum au fost modificate prin Legea 319/2015 prin care s-a instituit obligaţia de notificare a 

titularului permisului de port armă cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului, constituie o normă de dezincriminare, instituind o condiţie 

preexistentă pentru realizarea conţinutului constitutiv al infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. 6 

Cod penal sau dimpotrivă, fapta rămâne infracţiune independent de îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiei de notificare. ” 

-Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  775/1/2017referitoare la 

problema dacă dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 340 alin. 1, art. 339 raportat la art. 336 alin. 1 din Codul de procedură penală, Curtea de 

Conturi a României are calitatea procesuală de persoană ale cărei interese legitime sut vătămate, respectiv dacă autoritatea centrală de audit are 

dreptul de a ataca soluţiile de clasare dispuse de procuror. 

-Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr. 1538/1/2017 referitoare la 

problema dacă persoana juridică de drept privat – societate cuactivitate financiar bancară cu capital de stat este o unitate la care se reefră art. 145 

din CP din 1969 

  -Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr. 2683/1/2017 referitoare la 

problema dacă manifestarea acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii de către inculpat prevăzută de art. 83 alin. 1 lit. c 
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Cpen reprezintă o condiţie imperativă pentru a se reţine ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 83 Cpen. 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.  1198/1/2018 referitoare la 

natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin.12 Cod procedură penală, dacă este un termen de decădere sau un termen de 

recomandare.  

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr.1129/1/2018 referitoare la 

problema dacă activitatea de procurare, ca modalitate alternativă a operaţiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, astfel cum 

această noţiune este definită de art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 și incriminată la art. 16 din aceeaşi lege, se referă la procurare ca activitate 

legală de import, export sau intermediere de produse sau priveşte procurarea unor astfel de produse în orice împrejurare şi cu orice titlu inclusiv de 

către consumatorul final al produselor susceptibile a avea efecte psihoactive.  

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr. 1245/1/2018 referitoare la 

problema dacă interdicţia absolută de suspendare a judecăţii cauzei, în materia prevăzută de art. 367 alin. 9 Cod procedură penală, se raportează la 

interpretarea sintagmei „ridicarea unei  excepţii de neconstituţionalitate” sau „sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de 

neconstituţionalitate” invocată în condiţiile cumulative prevăzute de art. 29 din Legea 47/1992, după statuarea preliminară de către instanţa de 

trimitere privind îndeplinirea condiţiilor pentru sesizarea Curţii Constituţionale.  

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr. 1416/1/2018 referitoare la 

problema dacă medicul care funcţionează în cadrul unei societăţi comerciale care are contract de prestări servici medicale cu CNAS, trimis în 

judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cpen se încadrează în categoria funcţionarilor publici 

prevăzută de disp. art. 175 alin. 2 teza a II-a Cpen. 

- Opinie juridică către ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Dosar nr. 1562/1/2018 referitoare la 

problema care este numărul de judecători care  intră în componenţa completului de judecată învestit cu soluţionarea unei contestaţii formulate 

împotriva unei hotarâri date  de către instanţa de apel într-o cauză având ca obiect o contestaţie la executare întemeiată pe disp. art. 598 alin. 1 lit. c 

teza I C. Proc.pen. 

 

I25: Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice: din învăţământul juridic superior/ din învăţământul preuniversitar TOTAL 

PUNCTAJ 

0,8 

- preşedinte al Comisiei de CONCURS în vederea ocupării posturilor didactice – postului de lector poz. 36 – Departamentul de Drept 

Public şi Ştiinţe Administrative – de la Facultatea de Drept publicat în Monitorul Oficial nr. 345/ 24.04.2018 

-membru  al comisiei de CONCURS pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poziţia 9,de la Departamentul Drept public al 

facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara publicat în Monitorul Oficial al României nr. 345/2018 

-Membru în comisia de CONCURS pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poziţia 16, de la Departamentul DREPT al 

facultăţii de Drept a Universităţii AI Cuza din Iaşi publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1631, partea a III-a, din 28 noiembrie 

2016 

- Preşedinte al comisiei de CONCURS în vederea ocupării posturilor didactice – postului de lector poz. 36 – Departamentul de Drept 

Public şi Ştiinţe Administrative – de la Facultatea de Drept publicat în Monitorul Oficial nr. 1304/25.11.2015 

 



 

 

I26: Membru în comisiile de bacalaureat şi în comisiile electorale TOTAL 

PUNCTAJ 

 

I27: Referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat TOTAL 

PUNCTAJ 

Nrc

rt 
Conducător ştiinţific Teza Doctorand 6,5 

1 Prof.univ.dr. Tudorel 

Toader – Univ. A.I.Cuza, 

Fac. De Drept Iaşi 

Protecţia patrimoniului prin incriminarea 

faptelor de înşelăciune 

Iacob (Dobrilă) Mirela Carmen 

2 

 

Prof.univ.dr. Tudorel 

Toader – Univ. A.I.Cuza, 

Fac. De Drept Iaşi 

Provocarea ilegală a avortului în teoria şi 

practica judiciară 

Bălan (Franţ) Ancuţa Elena 

3 Prof.univ.dr. dan 

Claudiu Dănişor – Univ. 

Craiova, Fac. De Drept 

şi Şt. Sociale 

Mandatul de arestare şi drepturile omului Dănilă Adrian 

4 Prof.univ.dr. Tudorel 

Toader – Univ. A.I.Cuza, 

Fac. De Drept Iaşi 

Raportul dintre dreptul penal european şi 

dreptul penal naţional 

Alexandru (Urdă) Olga-Andreea 

5 Prof.univ.dr. Tudorel 

Toader – Univ. A.I.Cuza, 

Fac. De Drept Iaşi 

Infracţiuni privind protecţia mediului Ciurlică (Radu) Cristina 

6 Prof.univ.dr. Valerian 

Cioclei – UnivBucureşti, 

Fac. De Drept  

Răspunderea penală pentru încălcarea 

drepturilor de autor 

Poenaru Lucian-Traian 

7 Prof.univ.dr. Tudorel 

Toader – Univ. A.I.Cuza, 

Fac. De Drept Iaşi 

 Lazer – Gavrilă 

8 Prof.univ.dr. Valerian 

Cioclei – UnivBucureşti, 

Infracţiuni electorale Manea Teodor 



 

Fac. De Drept 

9 Prof univ.dr. Viorel 

Paşca 

Universitatea din 

Timişoara 

„Criminalitatea organizată în legislaţia 

penală a Republicii Serbia şi a României”, 

Darian Rakitovan 

10 Prof univ.dr. Viorel 

Paşca 

Universitatea din 

Timişoara 

„Vinovăţia în jurisprudenţa tribunalelor 

penale internaţionale ad-hoc şi a Curţii 

Penale Internaţionale. O analiză a 

jurisprudenţei instanţelor penale 

internaţionale” 

Raluca Colojoară 

11 Prof.univ.dr. Dan Drosu-

Şaguna – Univ. Din 

Bucureşti 

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 

în România 

Anca – Andreea manea (căs. Marin) 

12 Prof.univ.dr. Valerian 

Cioclei – UnivBucureşti, 

Fac. De Drept 

Infracţiuni în legătură cu procedura 

insolvenţei 

Dragoş Pârgaru 

13 Prof univ.dr. Viorel 

Paşca 

Universitatea din 

Timişoara 

Acţiunea penală – între oficialitate şi 

oportunitate 

Matei –Ciprian Graur 

 

I28: Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

TOTAL 

PUNCTAJ 

3 

 

 



 

FIŞA DE ÎNDEPLINIRE A STANDARDELOR MINIMALE 

Prof.univ.dr. Ruxandra Răducanu 

 

Criteriul C1 – performanţă de fond 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 

Teză de doctorat publicată la o editură din ţară cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice (rută alternativă pentru 

tezele susţinute înainte de 1 ian. 2015 publicate în format tipărit sau 

electronic la editura IOSUD unde s-a susţinut teza 

Îndeplinit 

Două comunicări într-o limbă străină de largă circulaţie 

internaţională, susţinute la congrese/conferinţe organizate de o 

societate ştiinţifică internaţională din specializarea candidatului şi 

publicate în columul ori pe site-ul congresului/ în revista 

societăţii/în secţiunea specială a unei reviste internaţionale de 

prestigiu 

Îndeplinit 

New regulations on the sanctions applicable to minors in the new Romanian Criminal Code, Acta 

Universitatis Brunensis Iuridica no. 442 , Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2013, ISBN: 978-80-

210-6319-8, p. 1566-1571, http://www.law.muni.cz 

 The influence of international regulations regarding family protection by the  omanian criminal 

law, Acta Universitatis Brunensis Iuridica no. 410 , Masarykova Univerzita, Brno, Cehia, 2012, 

ISBN: 978-80-210-5913-9, p. 119-124, http://www.law.muni.cz 

 
Director/Responsabil al unui grant de cercetare sau contract direct 

de cercetare 
Îndeplinit 

 
 Director in Contractul de cercetare nr 39C/21.09.2007 cu Baroul de Avocati Mehedinti, Noutăţi 

legislative în spaţiul juridic penal european", perioada 2007-2008 

 
Un curs universitar pentru fiecare dintre obiectele de studiu aflate în 

structura postului, publicat după obţinerea titlului de doctor în 

calitate de autor unic sau de prim autor 

Îndeplinit 

 
Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 2009, ISBN: 978-973-127-161-3 

O monografie publicată după obţinerea titlului de doctor, la edituri 

internaţionale de prestigiu, la edituri de prestigiu din străinătate sau 

la edituri din ţară cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor 

juridice 

Îndeplinit 

 
Minorul – autor şi victimă a infracţiunii din perspectiva noilor reglementări penale, Ed. Universul 

Juridic, 2013, ISBN 978-606-14-0633-3 

Atestat de abilitare pentru conducere de doctorat Îndeplinit - din 12.12. 2014 prin Ordinul Ministrului nr. 725/12.12.2014 am obţinut 

atestatul de abilitare şi  a calităţii de conducător de doctorat în domeniul DREPT 
 

http://www/
http://www/


 

 

Criteriul C2- numărul de articole/studii publicate în reviste de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice › 15 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 

numărul de articole/studii publicate în reviste de prestigiu în 

domeniul ştiinţelor juridice › 15 

Îndeplinit - 44 

Criteriul C3- numărul de articole/studii publicate în reviste de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice, publicate după obţinerea titlului de 

doctor › 10 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 

numărul de articole/studii publicate în reviste de prestigiu în 

domeniul ştiinţelor juridice publicate după obţinerea titlului 

de doctor › 10 

Îndeplinit - 37 

Criteriul C4- Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 › 65 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 › 65 

 

Îndeplinit – 133,5 

Criteriul C5- Suma punctajului pentru indicatorii I9-I11 › 10 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 

Suma punctajului pentru indicatorii I9-I11 › 10 

 

Îndeplinit – 10,6 

Criteriul C6- Suma punctajului pentru indicatorii I12-I28 › 25 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 



 

Suma punctajului pentru indicatorii I12-I28 › 25 

 

Îndeplinit -  72,3 

 

Criteriul C7- Suma punctajului pentru indicatorii I1-I28 › 150 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I28 › 150 

 

Îndeplinit – 216,4 

Criteriul C8- Suma punctajului pentru indicatorii I1-I28 realizat după obţinerea titlului de doctor › 100 

Standard pentru profesor universitar Îndeplinite de candidat 

Suma punctajului pentru indicatorii I1-I28 realizat după 

obţinerea titlului de doctor › 100 

 

Îndeplinit – 209,4 

 


