
SCURT ISTORIC 
AL CERCULUI  ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC DE ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Student.  Iată  cuvântul  care  defineşte  cea  mai  frumoasă  şi  complexă  categorie  de
oameni.  Studentul  este  acela  care,  simţind  că  poate  face  mai  mult  pentru  sine,  pentru
familie, pentru colectivitatea din care face parte, frecventează cursurile universitare căutând
mijloacele prin care să înveţe să stăpânească o anumită acumulare de cunoştinţe, să înveţe
cum poate dobândi permanent cunoştinţe noi şi cum să valorifice toată bogăţia tezaurizată în
creierul său.

Studentul este în egală măsură năvalnicul căutător şi timidul care încearcă să nu facă
paşi prea repezi sau greşiţi pe drumul căutării sale. El este teritoriul unei lupte permanente
între  imboldul  de  a  studia  pentru  ca,  în  perspectiva  imediată,  să  obţină  cât  mai  multe
cunoştinţe teoretice şi practice care să îl ajute ca, în perspectiva îndepărtată, să aibă o carieră
reuşită şi pornirea specifică tinereţii de a se bucura de cât mai multă libertate şi de a avea cât
mai mult timp liber.

Aceste caracteristici definitorii  pentru student obligă cadrul didactic,  din punct de
vedere moral, să facă totul pentru ca discursul său să fie receptat uşor de auditoriu, să fie
înţeles şi să fie aplicat. Permanent, cadrul didactic trebuie să simtă pulsul auditoriului şi să
aibă pregătită o varietate de materiale didactice astfel încât studentul să nu se plictisească şi
discursul ascultat de el să nu fie catalogat ca o simplă cantitate de informaţii reci, neclare,
obositoare, inutile.

Categoria socio-profesională denumită prin sintagma "cadru didactic universitar" are
o mare responsabilitate. În majoritatea cazurilor vârsta studenţiei este una la care exemplul
personal al profesorului poate influenţa în mod fundamental o carieră şi o viaţă. Mi s-ar
putea replica, poate, că la vârsta primilor ani de şcoală modelul profesional şi de viaţă al
educatorului, învăţător sau profesor, poate influenţa mai mult. Totuşi, deşi este indiscutabil
că  amprenta  învăţământului  preuniversitar  este  purtată  toată  viaţa  pe  configuraţia
comportamentului unui om, se impune observat şi reţinut că la vârsta studenţiei omul nu mai
preia doar prin imitaţie un model comportamental, ca urmare a faptului că întâmplarea i-a
adus în faţă un anumit cadru didactic. Un student este un om care se află în momentul de
început al maturităţii sale ca vârstă şi ca profesie.

Într-un  moment  al  propriului  meu  început  de  viaţă  studenţească  am auzit  rostită
opinia  că  "Facultatea  te  învaţă  ce  şi  unde  să  cauţi  ca  informaţie  ştiinţifică,  secretul
succesului profesional fiind dorinţa de a căuta şi perseverenţa". Am experimentat apoi eu
însămi faptul că această căutare personală în toate sursele de informaţie ştiinţifică te ajută
cel mai bine să creezi o temelie solidă propriului edificiu profesional. Studenţia mea a fost
nu numai o succesiune de cursuri, seminarii, ore de laborator şi examene. Ea a inclus în mod
fericit ore de activitate în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti,  participări la olimpiade
studenţeşti şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti.

Evenimentele istorice din decembrie 1989 au însemnat un punct de frângere şi în
viaţa mea profesională. Revenind în bancă în calitate de student, pentru a răspunde nevoii
mele lăuntrice de a practica o profesie-pasiune, mi-a lipsit atmosfera de competiţie şi am
hotărât să încerc să organizez o sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor, adresându-mă
în primul rând colegilor mei de an şi Fundaţiei pentru Tineret "1Decembrie" din Craiova.
Conducerea Facultăţii de Drept "Nicolae Titulescu" a fost foarte receptivă şi Domnul Decan
-  omul  atât  de  deosebit,  profesorul  universitar  doctor  Ion  Dogaru  -  actualmente
academicianul Ion Dogaru, a constituit de îndată o comisie formată din prof. univ. dr. Ion
Dogaru (preşedinte), conf. univ. dr. Teodor Sâmbrian, conf. univ. dr. Iancu Tănăsescu, conf.



univ.  dr.  Constantin  Belu,  conf.  univ.  dr.  Iulian  Nedelcu  şi  lect.  univ.  dr.  Dan  Claudiu
Dănişor pentru selectarea lucrărilor. Cu o maşină de scris veche şi câteva coli de hârtie am
pornit la drum. 

La 18 octombrie 1996 în sala 443A a Facultăţii  de Drept "Nicolae Titulescu" s-a
derulat  "Sesiunea  de  comunicări  ştiinţifice  studenţeşti"  organizată  de  Fundaţia  pentru
Tineret  "1Decembrie"  şi  Facultatea  de  Drept  "Nicolae  Titulescu".  Lucrările  au  fost
coordonate de comisia deja menţionată căreia i  s-au adăugat ing.  Dan Gheorghe şi  ing.
Laurenţiu Vieru din partea Fundaţiei pentru Tineret "1 Decembrie".

Unsprezece studenţi s-au întâlnit cu colegii curioşi şi profesorii pentru a le comunica
rezultatul căutării lor. În programul manifestării - care era o coală format A4 dactilografiată
cu aceeaşi maşină de scris veche - au fost înscrise lucrările:1. "Dreptul la un mediu sănătos",
autor Ana Maria Broboană, anul IV;
2. "Unele consideraţii privind contractul de leasing", autor Sebastian Răduleţu, anul IV;
3. "Începuturile afirmării principiului libertăţii presei", autor Sebastian Răduleţu, anul IV;
4. "Câteva consideraţii privind regimul juridic al jocurilor de noroc", autor Irina Oprea, anul
IV;
5. "Câteva aspecte de interes teoretic cu privire la fapta ce cade sub incidenţa art. 181 Cod
penal", autor Irina Oprea, anul IV;
6. "Obligaţiile naturale", autor  Lucian Săuleanu, anul IV;
7. "Aspecte privind neconstituţionalitatea Legii nr. 18/1968", autor Lucian Săuleanu, anul
IV;
8. "Instituţia prefectului şi controlul  de legalitate al actelor administrative", autor  Alina
Livia Nicu, anul III;
9. "Contradicţiile sociale şi influenţa lor în viaţa politică", autor Laurenţiu Stan, anul III;
10."Expresiile socialului între demersul ştiinţific «vigilenţa epistemologică» şi structurile
artificiale", autor Ioana Constantin Ciochiu;
11.  "Referitor  la  autoritatea  hotărârilor  date  de  instanţele  Curţii  Europene  a  Drepturilor
Omului. Privire de drept comparat asupra evoluţiilor în curs" (traducere), autor   Cristiana
Ene, anul III.

Rezultatul acţiunii? Ca efect imediat, satisfacţia participanţilor pentru că au găsit un
cadru unde să îşi  manifeste spiritul  creator,  că munca lor a  fost  răsplătită  prin prezenţa
auditoriului şi prin premiile acordate, că la 21 octombrie în "Gazeta de Sud" domnul Florea
Miu a publicat un articol cu titlul "Studenţii jurişti la rampă" semnalând ca un eveniment
important  pentru  populaţia  Craiovei  faptul  că  studenţii  din  cadrul  Facultăţii  de  Drept
"Nicolae Titulescu" au preocupări ştiinţifice şi cadru în care să le manifeste,  văzându-se
nominalizaţi în acel articol. Pe termen lung, este relevant, cred, să precizez că astăzi Lucian
Săuleanu, Sebastian Răduleţu şi  Alina Livia Nicu sunt cadre didactice în cadrul facultăţii ai
cărei studenţi au fost, având gradul de conferenţiar universitar şi câte o listă importantă de
cărţi, studii, articole publicate.

În  anul  2001,  fiind  asistent  univesitar  în  cadrul  Facultăţii  de  Drept  "Nicolae
Titulescu"  am  apreciat  că  doar  sesiunile  de  comunicări  ştiinţifice  nu  sunt  suficiente,
deoarece  studentul  trebuie  să  înveţe  cum  să  cerceteze  şi  cum  să  redacteze  rezultatul
cercetării. Astfel, cu acordul şi sprijinul conducerii facultăţii a luat fiinţă Cercul Ştiinţific
Studenţesc de Drept Administrativ şi Ştiinţa Administraţiei, care şi-a început activitatea la
30 octombrie 2001, cu întruniri lunare, la iniţiativa şi sub îndrumarea mea. În anul 2002 a
fost demonstrată maturitatea acestui demers prin premiul obţinut de studenta Adina Lucica
Filip  la  Sesiunea  de  comunicări  a  cercurilor  ştiinţifice  studenţeşti  SECOSAFT -  2002,
organizată  de  Academia  Forţelor  Terestre"  Nicolae  Bălcescu"  din  Sibiu.  În  anul  2005



studentele  Roxana  Albăstroiu  şi  Georgiana  Enculescu  au  obţinut  premii  la  aceeaşi
manifestare ştiinţifică. Lista lucrărilor premiate la nivel naţional este mai lungă, cuprinzând
în total 15 premii: 

 1.Filip Adina  - premiul II la a IX-a Sesiune de comunicări a cercurilor ştiinţifice
studenţeşti SECOSAFT-2006, «Cercetarea ştiinţifică-mijloc de dezvoltare durabilă pentru şi
prin tineri», Sibiu, 2004, organizată de Academia Forţelor Terestre « Nicolae Bălcescu »,
coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

2.Albăstroiu  Roxana  -  premiul  II  la  a  XI-a  Sesiune  de  comunicări  a  cercurilor
ştiinţifice  studenţeşti  SECOSAFT-2006,  «  Cercetarea  ştiinţifică-mijloc  de  dezvoltare
durabilă pentru şi prin tineri  »,  Sibiu, 2006, organizată de Academia Forţelor Terestre «
Nicolae Bălcescu »,coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

3.Buldur  Livia  Cristina  –  anul  2008  –  premiul  I  la  Sesiunea  Naţională  de
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti « Aspecte referitoare la armonizarea legislaţiei româneşti
cu cea comunitară», Ediţia 2008, organizată de Universitatea « 1 Decembrie 1918 » din
Alba Iulia, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

4.Epângeac Ştefan – anul 2009 - premiul I la Sesiunea Internaţională de Comunicări
Ştiinţifice  Studenţeşti  «  Aspecte  referitoare  la  armonizarea  legislaţiei  româneşti  cu  cea
comunitară», Ediţia 2009, organizată de Universitatea « 1 Decembrie 1918 » din Alba Iulia,
coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

5.  Neagoe  Alexandra  Maria  -  premiul  I  la  a  XIV-a  Sesiune  de  comunicări  a
cercurilor  ştiinţifice  studenţeşti  SECOSAFT-2009,  «  Cercetarea  ştiinţifică-mijloc  de
dezvoltare durabilă pentru şi prin tineri », Sibiu, 21-23 mai 2009, organizată de Academia
Forţelor Terestre « Nicolae Bălcescu », coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

6.  Bogheanu  Adriana  –  premiul  al  III-lea  la  Sesiunea  de  comunicări  ştiinţifice
pentru studenţi « Integrarea europeană-Realităţi şi Perspective », Galaţi, 22-23 mai 2009,
organizată de Universitatea Danubius din Galaţi, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

7.  Buldur  Livia  Cristina  –  anul  2011  –  premiul  I  la  Sesiunea  Naţională  de
Comunicări
Ştiinţifice Studenţeşti SECOSAFT-2011, organizată de Academia Forţelor Terestre «Nicolae
Bălcescu », coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

8.  Cristea  Robert,  anul  I  Master  Ştiinţe  Administrative,  PREMIUL  SPECIAL
PENTRU
ORIGINALITATEA ABORDĂRII ŞTIINŢIFICE A TEMEI pentru lucrarea “Autocontrolul
şi  libertatea de exprimare”,  Sesiunea de Comunicări  Ştiinţifice pentru Studenţi  Integrare
Europeană -
Realităţi şi Perspective,Universitatea „Danubius” din Galaţi, 22 mai 2013, a VIII-a ediţie,
http://media.univ-danubius.ro/news/2013/05/22/premiantii-sesiunii-de-comunicari-
stiintifice-astudentilor, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu

9.  Cristea Robert  , anul I Master Ştiinţe Administrative, Premiul I pentru lucrarea
“Autocontrolul  şi  libertatea  de  exprimare”  prezentată  în  cadrul  Secţiunii  «Ştiinţe
administrative»,  Sesiunea  naţională  de  comunicări  ştiinţifice  studenţeşti  „Ştiinţele
administrative - fundament al culturii juridice”, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE
SOCIALE, Universitatea din Craiova, 24 mai 2013, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia
Nicu.

10.  Jugănaru  Sorina  ,  anul  II,  Specializarea  Drept,  Premiul  III  pentru  lucrarea
“Drepturile  şi  obligaţiile  funcţionarilor  publici”  prezentată  în  cadrul  Secţiunii  «Drept
administrativ»,  Sesiunea  naţională  de  comunicări  ştiinţifice  studenţeşti  „Ştiinţele
administrative - fundament al culturii juridice”, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE

http://media.univ-danubius.ro/news/2013/05/22/premiantii-sesiunii-de-comunicari-stiintifice-astudentilor
http://media.univ-danubius.ro/news/2013/05/22/premiantii-sesiunii-de-comunicari-stiintifice-astudentilor


SOCIALE, Universitatea din Craiova, 24 mai 2013, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia
Nicu.

11.  Zmeu  Ana,  anul  I,  Specializarea  Drept,  PREMIUL SPECIAL OFERIT  DE
ASOCIAŢIA „JUS ALBA” pentru lucrarea “  Excepţia de  prematuritate în  contenciosul
administrativ” prezentată în cadrul Secţiunii «Drept administrativ », Sesiunea naţională de
comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative - fundament al culturii juridice”,
FACULTATEA DE DREPT ŞI  ŞTIINŢE SOCIALE,  Universitatea  din  Craiova,  24  mai
2013, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

12.  POPA CLAUDIA DANIELA, anul II Master Ştiinţe Administrative, Premiul I
pentru  lucrarea  “  RELAŢIA  PRIMARULUI  CU  SERVICIILE  PUBLICE  LOCALE”
prezentată în cadrul Secţiunii «Ştiinţa administraţiei »,  Sesiunea naţională de comunicări
ştiinţifice  studenţeşti  „Ştiinţele  administrative  -  fundament  al  culturii  juridice”,
FACULTATEA DE DREPT ŞI  ŞTIINŢE SOCIALE,  Universitatea  din  Craiova,  24  mai
2013, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu .

13. Popescu Doina, anul I, Specializarea Drept, Premiul II pentru lucrarea “Analiză
comparativă  între  regimul  funcţionarului  public  în  România  şi  Republica  Moldova”
prezentată în cadrul Secţiunii «Ştiinţa administraţiei »,  Sesiunea naţională de comunicări
ştiinţifice  studenţeşti  „Ştiinţele  administrative  -  fundament  al  culturii  juridice”,
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE
SOCIALE, Universitatea din Craiova, 24 mai 2013, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia
Nicu.

14.Ţamblac Ana-Maria, anul I, Specializarea Drept, PREMIUL SPECIAL OFERIT
DE ASOCIAŢIA JUS ALBA pentru lucrarea “ Importanţa socială a conceptelor funcţie şi
funcţionar public” prezentată în cadrul Secţiunii «Ştiinţa administraţiei », Sesiunea naţională
de  comunicări  ştiinţifice  studenţeşti  „Ştiinţele  administrative  -  fundament  al  culturii
juridice”, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE, Universitatea din Craiova, 24
mai 2013, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

15.  Nicoleta Racu, anul I, Specializarea Drept, PREMIUL SPECIAL OFERIT DE
ASOCIAŢIA  JUS  ALBA  pentru  lucrarea  “  Voluntariatul  –  dezvoltare  comunitară  şi
personală”, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „Ştiinţele administrative
-  fundament  al  culturii  juridice”,  FACULTATEA DE  DREPT ŞI  ŞTIINŢE  SOCIALE,
Universitatea din Craiova, 24 mai 2013, coordonator conf.univ.dr. Alina Livia Nicu.

La 30 octombrie 2006 s-au aniversat  zece ani de la  prima sesiune de comunicări
ştiinţifice a studenţilor şi s-a tipărit volumul "Avocatul poporului - mijloc de control al
cetăţenilor asupra administraţiei publice",  Editura Universitaria,  Craiova, 2006 (ISBN
978-973-742-456-3), fiind  urmat  de  volumele  „Rolul  autorităţilor  administrative
autonome în societatea românească”,  Editura Universitaria,  Craiova, 2009 (ISBN 973-
606-510-153-1),  „Funcţia  publică  şi  contenciosul  administrativ  în  spaţiul
administrativ european”, Editura Universitaria, Craiova, 2009 (ISBN 978-606-510-700-7)
şi  „Rolul  cercetării  ştiinţifice  studenţeşti  în  formarea  profesională”, Editura
Universitaria,  Craiova,  2013  (ISBN  978-606-14-0700-2),   acest fapt  dovedind că  atât
studenţii  cât  şi  cadrele  didactice  şi  instituţiile  publice  recunosc  activităţii  de  cercetare
ştiinţifică studenţească rolul de factor determinant în formarea profesională şi, implicit, în
modelarea caracterului unui om.

Conf. univ. dr. Alina Livia Nicu



Ecouri în presa scrisă ale primei Sesiuni de comunicări
ştiinţifice studenţeşti în perioada post decembristă

Studenţii premiaţi  la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti în anul 2004
alături de câteva cadre  didactice



Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti a
Cercului de Drept administrativ şi Ştiinţa

administraţiei din anul 2009

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti a
Cercului de Drept administrativ şi Ştiinţe

administrative din anul 2009



Ultima şedinţă a Cercului Ştiinţific Studenţesc de Ştiinţe
Administrative din anul 2012

Tema: “Simulare şedinţă de judecată la instanţa de
contencios administrativ”


