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Nume / Prenume DIACONU MATEI
Adresă Parc Câmpul Libertății 1848, nr. 21, Craiova, România
Telefon 0722781440
E-mail mateidiaconu@yahoo.com

Naţionalitate Română

Data naşterii 14.01.1977

Sex M

 Domeniul ocupaţional  Lector universitar -  domeniul drept 

Experienţa profesională

Perioada 2006-2020
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare: Publicitate imobiliară, Drept civil, Sociologie juridică, Drept şi legislaţie economică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Str. A.I.Cuza, nr. 13

Tipul activităţii Activitate educaţională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii

  2002-2006

  Asistent universitar

Predare: Drept funciar, Sociologie juridică, Drept civil, Dreptul mediului 

Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 13

Activitate educaţională

  2000-2002

  Preparator universitar

  Predare: Drept financiar, Drept administrativ comparat, Dreptul mediului, Drept penal

  Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 13

  Activitate educaţională

  1999-2000

  Doctorand cu frecvenţă

  Cercetare în domeniul juridic; Predare: Drept administrativ comparat

  Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 13

  Activitate de cercetare; activitate educaţională

Educaţie şi formare
Perioada 1999-2003

Diploma obţinută Doctor în drept – specializarea drept civil



Disciplinele principale studiate Drept civil, Drept comercial, Dreptul comerţului internaţional, Drept internaţional privat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Perioada 2003-2006
Diploma obţinută Master în drept – specializarea drept public

Disciplinele principale studiate Dreptul internaţional al mediului, Relaţii şi organizaţii internaţionale, Filosofia dreptului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Perioada   1995-1999
Diploma obţinută Licenţă în drept

Disciplinele principale studiate Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil, Drept procesual penal, Dreptul muncii, Drept financiar, 
Dreptul proprietăţii intelectuale, Drept internaţional public, Dreptul transporturilor, Dreptul mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Perioada 1991-1995
Diploma obţinută Bacalaureat

Disciplinele principale studiate Discipline specifice profilului liceal umanist: limba şi literatura română, istorie, limba franceză, limba 
engleză, limba latină, geografie ş.a.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Naţional Carol I (în acea perioadă, „Liceul Nicolae Bălcescu”), Craiova

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceză 1. C2 1. C1 1. C1 1. B2 1. C1

Limba engleză (certificat de UCV) 2. C2 2. C1 2. C1 2. B2 2. C1

Limba italiană 3. B2 3. B2 3. B1 3. B1 3. B1

Limba germană 4. A2 4. B1 4. A2 4. A1 4. A2

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptare la medii multiculturale, în ţară sau străinătate, capacitate de a lucra în  echipă, bună 
capacitate de comunicare.

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe de coordonare, spirit organizatoric.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Utilizarea sistemului de operare Windows; utilizarea aplicaţiilor Office: Word, Power Point, Excell;  
eficienţă ridicată în cercetarea on-line pe diverse teme.

Permis de conducere Categoria B (1995)



Informaţii suplimentare

Anexe

Publicaţii: 6 cărţi la edituri naţionale de prestigiu, dintre care 2 de autor şi 3 în colaborare, 20 de articole

în publicaţii naţionale şi internaţionale, 12 comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale şi internaţionale

Stagii de cercetare: 3 stagii de cercetare şi predare la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa, în 

martie-aprilie 2005, iunie 2009 şi mai-iunie 2012

Director de grant în două proiecte finanțate de Banca Mondială, în cadrul programului pentru 

învățamânt ROSE; Membru în echipa unui proiect de cercetare obţinut pe bază de grant prin competiţie

naţională CNCSIS şi în echipele a 2 proiecte strategice de dezvoltare POSDRU 

Premii obţinute: Lucrarea ,,Drept civil. Contractele speciale” (coautor) a fost laureată cu ,,Diploma de 

onoare” a Uniunii Juriştilor din România (2004)

Membru al unor asociaţii profesionale sau de cercetare: membru al Centrului de Studii şi Cercetări de 

Drept Privat, Craiova, membru al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale, Craiova

  Membru în comisii de examen de admitere şi de licenţă, Îndrumător lucrări de licenţă: circa 45 lucrări

 Lista  articolelor, comunicărilor ştiinţifice, proiectelor şi cărţilor

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate

I. Cărţi, tratate, monografii

1. Contractul de credit de consum – reglementare, evoluţie, perspective (unic autor) Editura Universitaria, Craiova, 2013, ISBN 978-606-14-
0651-7
2. Bazele dreptului civil. Volumul IV. Contracte speciale (coautor), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-115-233-2
3. Regimul juridic al intermediarilor din mediul de afaceri (coautor), Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-423-9
4. Drept civil. Contracte reale, (unic autor) Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-330-5
5. Drept civil. Contractele speciale (coautor) Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2004, ISBN 973-655-413-9
6. Dreptul de folosinţă asupra terenurilor (prim autor) Editura Universitaria, Craiova, 2002, ISBN 973-8043-144-4.

II. Articole ştiinţifice

1. Drepturi şi obligaţii specifice contractului de credit de consum,  Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2 /2012 vol. 22, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, ISSN 1454-3699 
2. Juridical instruments for protecting debtors in credit contracts, International Journal of Multidisciplinary Thought, ISSN: 2156-6992, vol. 2,
nr. 4, 2012
3. Drepturile debitorilor în cadrul contractelor de credit bancar,  Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti,  ISBN: 978-606-673-
002-0, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
4. The compulsory clauses in credit contracts and the obligations of creditors when concluding a credit contract in actual Romanian law,
International Journal of Multidisciplinary Thought, ISSN: 2156-6992, vol. 2, nr. 2, 2012
5. Aspecte privind reglementările actuale în domeniul elementelor obligatorii de conţinut al contractelor de credit pentru consumatori,
Metamorfoză şi actualitate în dreptul românesc. Cercetări juridice postdoctorale, Editura Universul Juridic, 2012, Bucureşti
6. Juridical status of debtors in credit contracts in actual Romanian law, International Journal of Arts & Sciences, vol. 4, nr. 1,  2011
7. Dreptul la mediu sănătos în constituţiile unor ţări ale Uniunii  Europene, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 4 /2006, Craiova
8. Privire comparativă asupra modalităţilor de realizare în justiţie a dreptului la mediu sănătos în raport cu celelalte drepturi fundamentale ,
Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 3 /2006, Craiova
9. Consideraţii privind patrimoniul comun al umanităţii, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 3-4 /2005, Craiova
10. Despre răspunderea internaţională a statelor în dreptul mediului, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1-2 /2005, Craiova
11. Aspecte privind actualitatea contractelor reale în dreptul civil contemporan român şi francez , Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 30 (2) /2004,
Craiova 
12. Consideraţii privind categoria contractelor reale, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 29 (1) /2004, Craiova
13. Cu privire la actualitatea contractelor reale în dreptul civil contemporan, Revista de Studii Socio-umane, nr. 6/2004, Craiova
14. Consideraţii privind conceptul de contract în vechile sisteme de drept, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 28 (2) /2003, Craiova
15. Scurte consideraţii asupra darului manual, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 27 (1) /2003, Craiova
16. Privire istorică asupra dreptului de folosinţă a pământului pe teritoriul României, din cele mai vechi timpuri şi până la colectivizarea
agriculturii, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 26 /2002, Craiova
17. Consideraţii asupra pactelor comisorii ca modalitate de rezoluţiune convenţională a contractelor ,  Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 22
/2001, Craiova
18. Consideraţii asupra regulilor INCOTERMS în comerţul internaţional, cu specială referire la regula CIF (CAF) , Revista de Ştiinţe Juridice,
nr. 20 /2001, Craiova



19. Norma conflictuală în privinţa formei actelor juridice în dreptul internaţional privat, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 17 /2000, Craiova
20. Consideraţii asupra reglementărilor din Codul civil român şi din Codul civil francez, în domeniul depozitului necesar şi al depozitului
hotelier, Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 16 (1) /2000, Craiova.

Lista comunicărilor ştiinţifice susţinute la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale

1. Drepturile debitorilor în cadrul contractelor de credit bancar, Conferinţa naţională „Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”,
Craiova, 18 decembrie 2012
2. Juridical instruments for protecting debtors in credit contracts,  Conferinţa  internaţională organizată de „International Journal of Arts &
Sciences (IJAS)”, Praga, Cehia, 26 – 29 iunie 2012
3.  Reglementarea  creditului  de  consumaţie  în  România  şi  UE,  Simpozionul  internaţional  „Sistemul  juridic  între  stabilitate  şi  reformă”,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 18-19 noiembrie 2011
4. The compulsory clauses in credit contracts and the obligations of creditors when concluding a credit contract in actual Romanian law,
Conferinţa  internaţională organizată de „International Journal of Arts & Sciences (IJAS)”, American University of Rome, Roma, Italia, 31 octombrie –
3 noiembrie 2011
5.  Aspecte privind reglementările actuale în domeniul elementelor obligatorii de conţinut al contractelor de credit pentru consumatori,
Sesiunea Ştiinţifică a post-doctoranzilor din domeniul ştiinţelor juridice, Universitatea „Lucian Blaga”, facultatea de Drept, Sibiu, 5 mai 2011
6. Juridical status of debtors in credit contracts in actual Romanian law, Conferinţa  internaţională organizată de „International Journal of Arts
& Sciences (IJAS)”, Gottenheim - Freiburg, Germania, 28 noiembrie – 3 decembrie 2010
7. Aspecte privind necesitatea protecţiei juridice a debitorilor în cadrul contractului de credit de consum,  Conferinţa internaţională „Educaţia
– Probleme, soluţii, provocări”, Centrul de Cercetare Mecatronică şi Robotică, Craiova, 19-21 mai 2010
8. Aspecte privind conceptul de patrimoniu comun al umanităţii, A VI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Strategii
XXI. Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 15-16 aprilie
2010 
9. Aspecte particulare privind efectele contractului de expediţie de mărfuri, Conferinţa internaţională „Statul şi dreptul – Mutaţii instituţionale
contemporane”, Sibiu, 2-3 iunie 2006
10. Responsabilitatea penală a persoanei morale în dreptul comparat,  Sesiunea Ştiinţifică Naţională „Noul Cod Penal, reformă şi continuitate în
legislaţia română”, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, 15-16 aprilie 2005
11.  Problema responsabilităţii  internaţionale a  statelor  în dreptul  mediului, Sesiunea  de Comunicări  Ştiinţifice  „Ştiinţa  şi  învăţământul  –
fundamente ale secolului al XXI-lea”, Academia Forţelor Terestre  „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 25-26 noiembrie 2004
12. Dreptul şi tehnologia informaţiei, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Ştiinţa şi învăţământul – fundamente ale secolului al XXI-lea”, Academia
Forţelor Terestre  „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 25-26 noiembrie 2004.

Lista proiectelor de cercetare şi dezvoltare

1. Armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară în ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil intermediarilor din mediul de
afaceri, Grantul 3 AT, contract nr. 51GR/2006, sursa de finanţare: C.N.C.S.I.S., valoare: 10.000 lei, calitate în proiect: membru
2.  Stimularea  spiritului  antreprenorial  şi  a  mediului  de  afaceri  prin  îmbunătăţirea  performanţelor  întreprinderilor  şi  dezvoltarea
competenţelor manageriale şi antreprenoriale, proiect strategic POSDRU/92/3.1/S/62002, valoare: 14.389.114 lei, calitate în proiect: membru al
echipei de management (secretar proiect)
3.  Dialog antreprenorial pentru performanţă în afaceri,  proiect strategic  POSDRU/92/3.1/S/59376, valoare:  5.053.000 lei, calitate în proiect:
membru al echipei de management (coordonator regional)
4. Adolescența – responsabilități  și  certitudini  în viziunea dreptului (ARC),  ROSE AG 108/2019, valoare: 513.930 lei,  calitate în proiect:
manager (director de grant)
5. Educație juridică pentru viitor (EJV), ROSE AG 171/2019, valoare: 503.343 lei, calitate în proiect: manager (director de grant).


