CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă profesională
Telefon
Fax
E-mail
Data naşterii

Dunea G. Mihai
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, b-dul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi,
România (Corpul A de clădire, cabinet nr. 6 – Fac. de Drept, demisol)
+40 232 201269 (Cabinet)
+40 232 201858 (la Secretariatul Facultăţii de Drept din cadrul Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
mihai.dunea@uaic.ro
1.11.1982

Titlul ştiinţific Doctor în drept

(Specializarea: Drept penal; Titlul tezei de doctorat: „Cauzele speciale de nepedepsire și cauzele
speciale de reducere a pedepsei”; conducător de doctorat / coordonator științific: prof. univ. dr.
Tudorel Toader).

Postul didactic ocupat Lector universitar
Departamentul
Discipline predate
în prezent

Drept Public (anterior – până în 2016: Colectivul de Științe Penale)
Drept penal. Partea generală – ciclul de studii de Licență; an de studiu: II; activități de seminar (I.F.)
desfășurate din anul universitar 2005-2006 până în prezent.
Probleme speciale de drept penal general – ciclu de studii de Masterat, specializarea: Științe
Penale; an de studiu: I; activități de curs și seminar (I.F.) desfășurate din anul universitar 2015-2016
până în prezent.

Drept penal general. Probleme speciale de teorie și practică – ciclu de studii de Masterat, specializarea: C
activități de seminar (I.F.) desfășurate din anul universitar 2018-2019 până în prezent.

Drept execuțional general – ciclu de studii de Licență; an de studiu: III; activități de curs și seminar
(I.F. și I.F.R.) desfășurate cu începere din anul universitar 2019-2020
Disciplina predată
anterior

Criminalistică – ciclul de studii de Licență; an de studiu: IV; activități de seminar (I.F.) desfășurate din
anul universitar 2012-2013 până în anul universitar 2014-2015.
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Postul administrativ ocupat

• Director al Departamentului didactic de Drept Public din cadrul Facultății de Drept a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Perioada 15 martie 2018 (17.02.2018 – alegerea; 15.03.2016 – validarea de către Senatul U.A.I.C.) – Prezent

Anterior • Director al Departamentului didactic: Drept – Învățământ cu Frecvență Redusă din cadrul
Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Perioada 15 septembrie 2016 (7.09.2016 – alegerea; 15.09.2016 - validarea) – 15 martie 2018

Distincţii • „Profesor Bologna”
Titlul de „Profesor Bologna” a fost atribuit de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România –
A.N.O.S.R. – cu ocazia desfășurării evenimentului „Gala Profesorului Bologna”, ediția a VIII-a, organizată la
Timișoara, în perioada 22-24 mai 2015
Pt. verificare, a se vedea site-ul oficial al șirului de evenimente „Gala Profesorului Bologna”
( adresa completă de internet: http://www.profitari.ro/comunitate/profesori-bologna.html#iasi )

• Laureat al diplomei (premiului) „Iuventas Scientiae” – pentru rezultate deosebite
obținute în cercetarea științifică
Premiul / diploma „Iuventas Scientiae” – pentru rezultate deosebite obținute în cercetarea științifică – a fost
acordat(ă) de Consiliul de Administrație și de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu ocazia
desfășurării evenimentului „Dies Academici” – aniversarea Zilelor Universității și a 156 de ani de învățământ
superior românesc (28 octombrie 2016, Iași)
Pt. verificare, a se vedea site-ul oficial al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
( adresa completă de internet: https://www.uaic.ro/universitatea-alexandru-ioan-cuza-la-156-de-ani-de-existenta/ )
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Educaţie şi formare
Denumirea instituţiei - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facultatea de Drept) [partener în proiect], alături de
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti (Facultatea de Drept) [aplicant] şi de Universitatea din
Craiova (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale) [partener]
Perioada - 08.04.2014 – 07.10.2015
Studiile urmate - Bursă / grant de cercetare post-doctorală, în cadrul proiectului „Modernizarea legislaţiei naţionale în
contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului
administrativ” - Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/141699; Tema de cercetare: „Modernizarea
legislaţiei penale şi modelul normativ: între deziderat şi realitate în exprimarea politicii penale de
factură atenuantă şi agravantă”

Denumirea instituţiei - Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat Universitatea "Alexandru loan Cuza" din
laşi, Facultatea de Drept; coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Tudorel Toader; denumirea temei de
cercetare doctorală: „Cauzele speciale de nepedepsire şi cauzele speciale de reducere a pedepsei”.
Perioada - 1.10.2007 – 1.10.2012; 21.12.2012 - prezentarea publică a tezei de doctorat; 20.02.2013 - ordin 3250
MD al M.E.C.T.S. de atribuire / confirmare a titlului științific de doctor în drept; 11.03.2013 - eliberarea
diplomei de doctor în drept, nr. 343/2013, de către Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi.
Studiile urmate - Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Diploma obţinută - Diploma de Doctor în Drept (Ştiinţe Juridice – Ştiinţe penale)

Denumirea instituţiei
Diploma obţinută

Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi
Atestat de absolvire a cursurilor de instruire în utilizarea software –ului (aplicației) Blackboard al
platformei MEDIAEC, pentru învățământ la distanță și frecvență redusă (ID/IFR)

Denumirea instituţiei
Diploma obţinută
Data absolvirii

Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Certificat de absolvire a cursurilor de pregătire a personalului didactic)
aprilie 2007

Denumirea instituţiei - Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului „Réne Cassin” din Strasbourg şi Universitatea
"Alexandru loan Cuza" din laşi, Facultatea de Drept
Perioada - 28.08.2006 – 06.09.2006
Studiile urmate - Şcoala de vară cu tema „Protecţia internaţională a drepturilor omului”
Diploma obţinută Diploma de participare şi promovare

Denumirea instituţiei - Universitatea "Alexandru loan Cuza", laşi, Facultatea de Drept
Studii de masterat, Domeniul: Ştiinţe Juridice, Specializarea: Ştiinţe Penale
Perioada - 01.10.2005 – 01.07.2006
Studiile urmate - Studii postuniversitare de Masterat, specializarea: Ştiinţe Penale
Diploma obţinută - Diplomă de absolvire a Masteratului în Drept (Ştiinţe Juridice; specializarea: Ştiinţe Penale)

Denumirea instituţiei - Universitatea "Alexandru loan Cuza", laşi, Facultatea de Drept
Studii de Licenţă, Domeniul: Ştiinţe Juridice
Perioada - 01.10.2001 – 01.07.2005
Studiile urmate - Studii de licenţă, domeniul: Ştiinţe Juridice, Drept
Diploma obţinută - Diplomă de licenţă în Drept (Ştiinţe Juridice)

Denumirea instituţiei
Perioada
Studiile urmate
Diploma obţinută

- Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași
- 1997 – 2001
- Studii liceale, profil: uman
- Diplomă de bacalaureat
3

Experienţa profesională

Universitară (academică, didactică) / practică

Perioada - (10 iulie – examenul; 28 iulie – confirmare; 3 octombrie – decizie numire) 2016 – Prezent
Funcţia sau postul ocupat - Lector universitar
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, b-dul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi,
România
Perioada - an universitar 2011/2012 – Iulie 2016
Funcţia sau postul ocupat - Asistent universitar
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, b-dul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi,
România
Perioada - Octombrie 2006 – an universitar 2011/2012
Funcţia sau postul ocupat - Preparator universitar
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, b-dul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi,
România
Perioada - Octombrie 2005 – Octombrie 2006
Funcţia sau postul ocupat - Cadru didactic asociat / Colaborator
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept, b-dul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi,
România
Perioada
Tipul activităţii de formare
Numele şi adresa instituţiei

- 01.02.2005 – 28.02.2005
- Stagiu de practică, prin E.L.S.A. Iaşi (în calitate de student)
- Judecătoria laşi, Secţia Penală - str. Sf. Lazăr, nr. 2, Iaşi

Perioada
Tipul activităţii de formare
Numele şi adresa instituţiei

- Decembrie 2004 – Ianuarie 2005
- Stagiu de practică, prin E.L.S.A. Iaşi (în calitate de student)
- Penitenciarul de Maximă Siguranţă, laşi - str. Dr. Vicol, nr. 10, Iaşi

Perioada - 01.03.2004 – 01.06.2004
Tipul activităţii de formare - Stagiu de practică, prin E.L.S.A. Iaşi (în calitate de student)
Numele şi adresa instituţiei - Serviciul de Reintegrare Socială şi Supraveghere, laşi (actualul Serviciu de Probaţiune de pe lângă
Tribunalul Iaşi) - str. Nicolae Gane nr. 20A, Iaşi

Responsabilități profesionale
principale
(activitate didactică și de cercetare)
- Susținere de prelegeri (în cadrul cursului la disciplina Probleme speciale de drept penal general, în
ciclul de studii de Masterat – specializarea: Științe penale și în cadrul cursului la disciplina Drept
execuțional penal, în ciclul de studii de Licență, an de studiu: III)
- Evaluare continuă și finală a studenților în cadrul activităților de seminar / a sesiunilor de examene
(semestriale / anuale) / a examenelor de absolvire a studiilor (licență / disertație)
(discipline din spectrul științelor penale: Drept penal – partea generală; Probleme speciale de drept penal
general; Drept penal general – Probleme speciale de teorie și practică; Drept execuțional penal)
- Îndrumarea activităților de elaborare a lucrărilor de disertație (în domeniul disciplinei Probleme speciale
de drept penal general – Masterat, specializarea: Științe penale)
- Îndrumarea activităților de elaborare a lucrărilor de licență (în domeniul disciplinei Drept execuțional
penal – Licență, disciplină opțională)
- Elaborare de materiale de lucru pentru activitățile de seminar și curs (fișe de lucru, exerciții aplicative –
teste grilă, spețe etc. –, note / suporturi de curs etc.)
(discipline din spectrul științelor penale: Drept penal – partea generală; Probleme speciale de drept penal
general; Drept penal general – Probleme speciale de teorie și practică; Drept execuțional penal).
- Membru în comisii de susținere a examenelor de licență / disertație, comisii de admitere și îndrumare în
cadrul Școlii Doctorale, diverse comisii de elaborare a subiectelor sau / și contestații la examene, precum
și în entități de tip didactic-administrativ (comisii, comitete, consilii, grupuri de lucru etc.).
- Coordonarea de activități specifice, în calitate de tutore, cu unii studenți din ciclul de studii de licență /
masterat.
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Activitate publicistică și
editorială
Articole 1)

„Considerations on an aspect of the restorative justice concept: the conclusion of a mediation
agreement in criminal trials in the Romanian legislation” („Considerații asupra unei fațete a justiției
restaurative: medierea în materie penală”) – articol prezentat în cadrul Conferinței naționale de
asistență socială penitenciară (conferință națională cu participare internațională), organizată la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, de către Facultatea de Filosofie și Științe
Social/Politice în parteneriat cu Penitenciarul Iași (Serviciul de asistență psihosocială), în perioada
14-16.03.2019 – articol în curs de publicare în volumul conferinței / Analele științifice ale
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, serie nouă, secțiunea: Sociologie și Asistență
Socială, 2019 (revistă indexată în: EBSCO, PROQUEST CSA-Sociological Abstract, PROQUESTSocial Services Abstracts, PROQUEST-Worldwide Political Science Abstracts, Ulrich, IBSS,
CEEOL, INDEXCOPERNICUS, SCIPIO and CNCSIS 2008-2011: B+ category) – co-autorat cu
Maria-Ioana Mărculescu-Michinici.
2) „Unele transformări evolutive și provocări contemporane în dreptul penal autohton – radiografie la
Centenarul Marii Uniri” – articol prezentat în cadrul Conferinței naționale „Dreptul românesc la 100
de ani de la Marea Unire”, organizată de Facultatea de Drept a Universității din București (2223.11.2018), în curs de publicare în volumul conferinței.
3) „Încotro duc unii pași actuali pe calea reformei penale (II)? Despre definiţia infracţiunii continuate”,
în curs de publicare în Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice
[ISSN 1221-8464], (revistă indexată în BDI - HeinOnline) – co-autorat cu Maria-Ioana MărculescuMichinici.
4) „Încotro duc unii pași actuali pe calea reformei penale (I)? Despre definiţia infracţiunii continuate”,
în Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice [ISSN 1221-8464], nr.
1/2018, p. 223-239 (revistă indexată în BDI - HeinOnline) – co-autorat cu Maria-Ioana MărculescuMichinici.
5) „Unele propuneri de modificare a reglementării actuale în materie penală”, Analele Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice [ISSN 1221-8464], nr. 1/2017, p. 155-194
(revistă indexată în BDI - HeinOnline) – co-autorat cu Maria-Ioana Mărculescu-Michinici.
6) „Despre noțiunea, formele și conținutul conceptului de raport juridic penal”, Analele Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice [ISSN 1221-8464], nr. 2/2016, p. 165-200
(revistă indexată în BDI - HeinOnline) – co-autorat cu Maria-Ioana Mărculescu-Michinici.
7) „Observații referitoare la impactul produs asupra unor instituții generale ale dreptului penal de
modificările aportate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2016”, Analele Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice [ISSN 1221-8464], nr. 1/2016, p. 63-100
(revistă indexată în BDI - HeinOnline). Articolul se poate consulat on-line, în format electronic, la
adresa de internet: http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2016/voli/2016_i_2.1_dunea.pdf
8) „Unele probleme privind semnificaţia normativă a expresiei pedeapsă prevăzută de lege”, articol
publicat în volumul conferinței – imprimat electronic (pe C.D.) – organizate cu ocazia sesiunii
anuale de comunicări științifice organizată, în data de 15 aprilie 2016, de Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Conferința cu tema: „Intrarea în
vigoare a noilor coduri. O primă evaluare”. Articolul poate fi consultat on-line, în format electronic,
pe site-ul de profil juridic www.universuljuridic.ro, la adresa de internet
http://www.universuljuridic.ro/unele-probleme-privind-semnificatia-normativa-expresiei-pedeapsaprevazuta-de-lege/ .
9) „About the formal sources of the current Romanian criminal law” [„Despre izvoarele formale ale
dreptului penal român actual”], articol transmis spre participare la Conferința naţională „Drepturi
şi libertăţii fundamentale: dimensiune istorică şi constituţională” (in memoriam prof. univ. dr.
Grigore Theodoru), organizată în perioada 11-12 decembrie 2015, la Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași; articolul a fost publicat (în format
electronic) în Supliment(ul) pe anul 2016 al Revistei (lunare de doctrină și jurisprudență) Universul
Juridic (ISSN 2393-3445) – consultare on-line posibilă la adresa de internet:
http://revista.universuljuridic.ro/supliment/formal-sources-current-romanian-criminal-law/ .
10) „An inventory of some criminal provisions of mitigating value regulated by the Romanian criminal
special laws” [„Trecerea în revistă a unor prevederi de tip atenuant reglementate în dreptul penal
român, la nivelul legilor penale speciale”], Journal of Public Administration, Finance and Law
(JOPAFL), Nr. special (Special issue) 2 (2015), p. 115-124.
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11) „Aspecte generale privind modernizarea instituţională a României din perspectivă juridico-penală,
prin prisma reglementărilor cuprinse în Codurile penale de la 1864 şi 1936”, material elaborat și
comunicat (susținut) la Simpozionul „Modernizarea instituțională și organizarea administrativteritorială a României în secolele XIX-XX”, organizat la Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iași,
al Academiei Române, 4 noiembrie 2015.
12) „Radiografia unei doctrine eterogene (şi uneori auto-eterogene) în materia naturii juridice şi
structurii incriminării, de lege lata, a ultrajului şi ultrajului judiciar”, articol prezentat la Conferința
„160 de ani de învăţământ juridic ieşean”, organizată de către Facultatea de Drept a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada 23-25 octombrie 2015; articolul a fost publicat în
volumul conferinței, editat de editura Hamangiu (București, 2015), p. 239-253.
13) „Potenţiale implicaţii practice ale unei corecte determinări a naturii juridice corespunzătoare pe
care o prezintă anumite dispoziţii de incriminare prin care legiuitorul exprimă tendinţe de tip
atenuant sau agravant ale politicii sale penale”, material elaborat pentru / prezentat în cadrul
workshop-ului cu tema „Implicaţii practice, socio-politice, estimate, ale rezultatelor cercetării,
efecte şi rezultate asupra sistemului administrativ”, desfășurat la Facultatea de Drept din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în luna august a anului 2015, în cadrul proiectului
„Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi
implicaţiile
socio-politice
asupra
sistemului
administrativ”
Contract
nr.:
POSDRU/159/1.5/S/141699.
14) „A brief general presentation of the mitigating and aggravating causes in Romanian criminal law, in
the context of summary comparative regards towards certain other national criminal law systems”,
[„O scurtă prezentare generală a cauzelor de atenuare și de agravare în dreptul penal român, în
contextul unei sumare prezentări comparative față de alte sisteme naționale de drept penal”],
Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFL), Nr. (Issue) 7 (2015), p. 118-131.
15) „Penal (criminal) law sanctions: country report - Romania”, material publicat în volumul Conferinţei
/ Congresului internațional: „2nd Criminal Law Reforms Congress. Criminal law sanctions – The
gap between idea and use” [„Al doilea Congres internațional privind reformele în dreptul penal.
Sancțiunile de drept penal – ecartul dintre concept și practică”], organizat în perioada 30 mai - 6
iunie 2015, de Facultatea de Drept a Universității din Istanbul, volum editat de prof. dr. Adem
Sozuer (Decan al Facultății de Drept a Universității din Istanbul, Turcia), vol. II, p. 373-452.
16) „Despre claritate şi obscuritate normativă în materia conţinutului infracţiunii atunci când se
reglementează tendinţe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal. Reflecţii privind
determinarea unei anumite naturi juridice a dispoziţiei legale din art. 308 Cod penal român astfel
cum a fost aceasta stabilită prin jurisprudenţa obligatorie a instanţei supreme”, articol transmis la
Conferinţa Internaţională bienală, cu tema : „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, organizată
de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova, în perioada 20-21.03.2015;
articol publicat în Revista de Ştiinţe Juridice (Editura Universul Juridic, București), vol. 30 (2015),
supliment (număr suplimentar) / 2015, p. 127-157. Articolul poate fi consultat on-line, în format
electronic, pe site-ul de profil juridic www.universuljuridic.ro, la adresa de internet
http://www.universuljuridic.ro/despre-claritate-si-obscuritate-normativa-in-materia-continutuluiinfractiunii-atunci-cand-se-reglementeaza-tendinte-atenuante-sau-agravante-ale-legiuitoruluipenal/ .
17) „Observaţii privind raportul dintre opţiunile în determinarea naturii juridice a anumitor norme de
incriminare şi semnificaţia expresiei pedeapsă prevăzută de lege” / „Comments on the relation
between the options in deciding the legal nature of certain indictment rules and the significance of
the expression prescribed penalty”, (ISI-Proceedings) articol publicat, în limba română, în volumul
Conferinţei Internaţionale de drept, studii europene şi relaţii internaţionale, ediţia a III-a, cu tema
„Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi
de ordine publică”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” din
Bucureşti, 21-23 aprilie 2015, p. 750-758; varianta în limba engleză este publicată, în format
electronic, în CD-ul imprimat ca volum electronic al lucrărilor conferinţei.
18) „Despre cum o interpretare corectă a legii poate fi absurdă: medierea privind latura penală –
cauză sui generis de înlăturare a răspunderii penale (sau: interpretarea în litera legii vs.
interpretarea în spiritul legii)” [„About how a correct legal interpretation of the law may be absurd:
the mediation agreement regarding the criminal aspect of the some cases as a sui generis reason
for removal of criminal liability (or: literal interpretation of the law vs. interpreting the law in it's
spirit)”], Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, nr. 1/2015, p.
77-108.
19) „General aspects on the regulation of criminal liability of the legal entity in the present Romanian
criminal law. The reflection of the mitigating and aggravating circumstances regarding the criminal
liability of the legal entity” [„Aspecte generale privind reglementarea răspunderii penale a
persoanei juridice în dreptul penal român actual. Reflectarea cauzelor atenuante şi agravante
asupra răspunderii penale a persoanei juridice”], Journal of Public Administration, Finance and
Law (JOPAFL), Nr. (Issue) 6 (2014), p. 255-268.
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20) „Bune practici şi strategii de implementare a acestora în materie de exprimare a politicii penale
legislative de factură atenuantă şi agravantă”, material elaborat pentru / prezentat în cadrul
workshop-ului cu tema „Identificarea bunelor practici din domeniul de circumscriere a temei de
cercetare. Strategii de implementare în sistemul administraţiei publice centrale şi locale”,
desfășurat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în luna
decembrie a anului 2014, în cadrul proiectului „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul
uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului
administrativ” - Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/141699.
21) „Approaches on the legal nature of the offense provided by article 200 from the new Romanian
Criminal Code: murder or injury of the newborn commited by the mother” [„Reflecţii asupra naturii
juridice a faptei incriminate la art. 200 din noul Cod penal român: uciderea ori vătămarea nounăscutului săvârşită de către mamă”] (articol indexat BDI), Journal of Public Administration,
Finance and Law (JOPAFL), Nr. special (Special issue) 1 (2014), p. 112-126.
22) „Expresii normative speciale ale politicii penale de factură atenuantă sau agravantă ale
legiuitorului penal” / „Criminal Lawmaker Mitigating or Aggravating Special Normative Terms of
Criminal Policy” (ISI-Proceedings), articol publicat, în limba română, în volumul Conferinţei
Internaţionale „Uniformizarea dreptului: efecte juridice şi implicaţii sociale, politice şi
administrative” / „Uniformization of the law: legal effects and social, political, administrative
implications”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2325 octombrie 2014, p. 696-704; varianta în limba engleză a articolului este publicată, în format
electronic, în CD-ul imprimat ca volum electronic al lucrărilor conferinţei.
23) „Unitatea infracţională şi concursul de infracţiuni: unele aspecte teoretice şi practice” (ISIProceedings), co-autorat cu d-na. lect. univ. dr. Maria Ioana Mărculescu-Michinici, articol prezentat
la Conferinţa Internaţională cu tema „Noua legislaţie penală – etapă importantă în dezvoltarea
dreptului român”, organizată de Academia Română, prin Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” şi Uniunea Juriştilor din România – Publicaţiile „Dreptul”, Bucureşti, 21 martie
2014; articol publicat în volumul conferinței (și în format electronic, în CD-ul imprimat ca volum
electronic al lucrărilor conferinței), p. 58-62.
24) „Reflectarea standardelor C.E.D.O. în dreptul penal material român - consideraţii privind un caz
particular: evoluția reglementării pedepsei accesorii în Codul penal de la 1968 și în Codul penal
din 2009 (II)” [„Reflecting E.C.H.R. standards in Romanian criminal law - considerations upon a
particular case: the evolutionary pattern of the additional (accessory) punishment (from the
Criminal Code of 1968 to the Criminal Code of 2009) (II)”], co-autorat cu d-na. lect. univ. dr. Maria
Ioana Michinici, articol prezentat la Conferinţa Internaţională „Drept naţional şi drept european”,
secţiunea de drept penal, cu tema: „Dreptul penal național și dreptul penal european”, organizată
de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 25 – 28 octombrie 2012,
Iaşi; articol publicat în Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice,
nr. 2/2014, p. 36-53.
25) „Reflectarea standardelor C.E.D.O. în dreptul penal material român - consideraţii privind un caz
particular: evoluția reglementării pedepsei accesorii în Codul penal de la 1968 și în Codul penal
din 2009 (I)” [„Reflecting E.C.H.R. standards in Romanian criminal law - considerations upon a
particular case: the evolutionary pattern of the additional (accessory) punishment (from the
Criminal Code of 1968 to the Criminal Code of 2009) (I)”], co-autorat cu d-na. lect. univ. dr. Maria
Ioana Michinici, articol prezentat la Conferinţa Internaţională „Drept naţional şi drept european”,
secţiunea de drept penal, cu tema: „Dreptul penal național și dreptul penal european”, organizată
de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 25 – 28 octombrie 2012,
Iaşi; articol publicat în Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice,
nr. 1/2014, p. 68-96.
26) „Scurte observaţii asupra relaţiei dintre natura juridică a cauzelor de înlăturare a răspunderii
penale şi natura juridică a cauzelor de nepedepsire (de impunitate) în dreptul penal român” [„Brief
remarks on the relationship between the legal nature presented by the cases of removal of
criminal liability and the legal nature presented by the cases who preclude punishment (cases of
impunity) in Romanian criminal law”], Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria
Ştiinţe Juridice, nr. 2/2013, p. 85-110.
27) „Constante si modificări în structura cauzei speciale de nepedepsire întemeiată pe relaţiile de
căsătorie ori de rudenie ale infractorului, în cazul incriminării nedenunţării unor infracţiuni contra
siguranţei statului / securităţii naţionale, în lumina tranziţiei legislative de la Codul penal din 1968
la noul Cod penal din 2009 [ partea a III-a: o analiză a formelor şi efectelor erorii de drept ]”,
Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, nr. 1/ 2013, p. 159-193.
28) „Constante si modificări în structura cauzei speciale de nepedepsire întemeiată pe relaţiile de
căsătorie ori de rudenie ale infractorului, în cazul incriminării nedenunţării unor infracţiuni contra
siguranţei statului / securităţii naţionale, în lumina tranziţiei legislative de la Codul penal din 1968
la noul Cod penal din 2009 [ partea a II-a: o analiză a formelor şi efectelor erorii de fapt ]”, Analele
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, nr. 2/ 2012, p. 101-153.
29) „Constante si modificări în structura cauzei speciale de nepedepsire întemeiată pe relaţiile de
căsătorie ori de rudenie ale infractorului, în cazul incriminării nedenunţării unor infracţiuni contra
siguranţei statului / securităţii naţionale, în lumina tranziţiei legislative de la Codul penal din 1968 7
la noul Cod penal din 2009 [ partea I: o analiză generală ]”, Analele Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, nr. 1/ 2012, p. 101-135.

30) „Studiu asupra unor împrejurări premergătoare ale cauzelor de nepedepsire în dreptul penal
roman” – articol publicat în volumul „Studii şi cercetări juridice europene”, 2012 (publicaţia
Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, ediţia a IV-a, organizată de Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare cu Centrul
European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, 10-12 mai 2012, Timişoara), p. 392-400.
31) „Studiu asupra unor împrejurări premergătoare ale cauzelor de reducere a pedepsei în dreptul
penal roman” – articol publicat în volumul „Studii şi cercetări juridice europene”, 2012 (publicaţia
Conferinţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept, ediţia a IV-a, organizată de Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare cu Centrul
European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara, 10-12 mai 2012, Timişoara), p. 401-408.
32) „Analiza receptării în doctrina juridico-penală a principalelor teorii referitoare la fundamentul
dreptului de a pedepsi, în relaţie cu esenţa noţiunii de impunitate”, Analele Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, nr. 1/ 2011, p. 64-93.
33) „Reflecţii asupra discontinuităţii reglementării unor cauze speciale de impunitate. Comparaţie între
Codul penal în vigoare şi noul Cod penal”, revista Caiete de Drept Penal, nr. 1/2011, p. 139-157.
34) „Particularităţile sancţionării concursului de infracţiuni comis de infractorul minor”, Analele
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, 2010, p. 125-163.
35) „Studiu comparativ privind reglementarea cauzelor generale de nepedepsire în actualul Cod penal
(1968) şi în Legea nr. 286/2009 – Noul Cod penal al României”, Studii şi cercetări juridice
europene, vol. II, Drept Public, revista conferinţei internaţionale a doctoranzilor în drept, organizată
de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul
European de Studii şi Cercetări Juridice, Timişoara, aprilie 2010, p. 243-257.
36) „Aspecte juridice şi medico-legale privind infracţiunea de pruncucidere”, Analele Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, 2007, 199-222.
37) „Garanţiile juridice ale persoanei în lumina dispoziţiilor articolului 7 din Convenţia pentru apărarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”, revista Dialogi Juridici (volumul lucrărilor
sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată cu ocazia desfăşurării Patrulaterului Facultăţilor de
Drept din Iaşi, Chişinău, Bălţi şi Cahul, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 21.11.2007 – 25.11.2007), nr. 1/2007 (număr unic), p. 149162.
38) „Consideraţii privind instituţia infracţiunii deviate", Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, 2006, p. 105-120.

Cărți, ghiduri, volume de teste etc. 1) Coautor al lucrării „Teste grilă. Ediția a VI-a. Vol. II. Drept penal - Procedură penală”, coordonator:
Mihail Udroiu, Editura Solomon, București, 2019 (ISBN 9786068892467), elaborată alături de
autorii: Amalia Andone-Bontaș, Ioan-Paul Chiș, Rareș Ciaușu, Victor Dimitrie Constantinescu,
Cristinel Ghigheci, Andrei-Viorel Iugan, Florin Doru Tohătan, Andra-Roxana Trandafir.
2) Coautor al lucrării „Teste grilă: drept civil, drept procesual civil, drept penal, procedură penală”,
ediția a V-a, Editura Solomon, București, 2018, (ISBN 978-606-8892-21-4), coordonatori: Viorel
Mihai Ciobanu, Mihaela Tăbârcă, Rodica Constantinovici, Mihail Udroiu – coautor în materia
dreptului penal, alături de: Amalia Andone-Bontaș, Ioan-Paul Chiș, Rareș Ciaușu, Victor Dimitrie
Constantinescu, Cristinel Ghigheci, Andrei-Viorel Iugan, Florin Doru Tohătan, Andra-Roxana
Trandafir.
3) Coautor al lucrării „Drept penal. Parte generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I) – Noțiuni
introductive. Aplicarea legii penale. Infracțiunea. Extrase de practică relevantă. Materiale auxiliare
de lucru”, Editura Hamangiu, București, 2017 (ISBN/ISSN 978-606-27-0626-5) - coautor alături de
Maria-Ioana Mărculescu-Michinici.
4) Coautor al lucrării „Ghid juridic pentru elevi (clasele IX-XII)”, Editura Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, Iași, 2017 (ISBN 978-606-714-421-5) - coautor alături de Maria-Ioana Mărculescu-Michinici
și de: Dan Constantin Mâță, Ioana Costea, Gabriela Lupșan, Vasile Dron, Carmen-Mariana
Diaconu, Maria Păduraru, Direcția Generală Anticorupție.
5) Coautor al lucrării „Noul Cod penal. Comentarii pe articole”, Editura Hamangiu, București, 2014
(ISBN 978-606-678-921-9) – coautor alături de: Tudorel Toader (coordonator), Maria Ioana
Mărculescu-Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crişu-Ciocîntă şi Sebastian Răduleţu [contribuţie
proprie: elaborare, împreună cu d-na. Maria Ioana Mărculescu-Michinici, a comentariului Titlurilor I
- II (art. 1 – 52) şi VII – X (art. 152 – 187) din Partea generală a noului Cod penal al României
(paginile 1 – 133 şi 252 – 330 din lucrarea indicată) ].
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Participare (cu susținere de comunicări), în calitate de vorbitor principal / key-note speaker
(coordonator a două ateliere de dezbateri și co-invitat principal în cadrul conferinței), la școala de
vară și conferința cu participare internațională „Cooperarea transfrontalieră în U.E. - oportunitate
pentru regiunile de frontieră ale Europei”, organizată de Baroul Suceava (la Mălini, jud. Suceava)
în perioada 13-15.09.2019 (au fost coordonate atelierele „Traficul de persoane / minori infracțiune cu ridicat potențial transfrontalier. Analiza măsurii în care mai sunt valabile unele
decizii RIL pronunțate sub CPA” – 13.09.2019; „Discuții privind perspectiva penală asupra
contrabandei, inclusiv sub aspectul jurisprudenței obligatorii” - 14.09.2019; a fost susținută
prelegere în cadrul conferinței de închidere a lucrărilor școlii de vară, de asemenea, pe tema
traficului de persoane și a contrabandei / aplicării măsurii de siguranță a confiscării speciale în caz
de contrabandă).
„Guest editor” (editor invitat / special) pentru numărul special (Special Issue), cu tema: Securitate,
risc și perspective anticipative în materie de justiție penală (Security, Risk and Anticipatory
Perspectives on Criminal Justice), al revistei „International Journal of Law and Society (IJLS)”,
ISSN (printat) 2640-1894, (on-line) 2640-1908 – 16.06.2019.
Moderator și co-organizator (în calitate de coordonator al Cercului de Științe Penale) al Conferinței
de Științe Penale cu tema: Unele provocări de lege ferenda în materie penală, în cadrul ciclului de
evenimente Zilele masteratelor de la Drept, 17.05.2019, organizate de ASD Iași în parteneriat cu
Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Participare (cu prezentare de articol), în calitate de vorbitor / speaker (alături de alți invitați), la un
panel organizat în cadrul Conferinței naționale de asistență socială penitenciară (conferință
națională cu participare internațională), organizată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, de către Facultatea de Filosofie și Științe Social/Politice în parteneriat cu Penitenciarul Iași
(Serviciul de asistență psihosocială), în perioada 14-16.03.2019.
Participare (cu prezentare de articol), în calitate de vorbitor / speaker (alături de alți invitați), la un
panel (panelul 4) din Secțiunea Drept Penal, în cadrul Conferinței naționale „Dreptul românesc la
100 de ani de la Marea Unire”, organizată de Facultatea de Drept a Universității din București (2223.11.2018).
Participare la Conferința națională de Educație penitenciară „Educație prin tortură vs. educație
prin cultură”, organizată de Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Iași - Iași,
16-18.11.2018.
Participare, în calitate de vorbitor / speaker (alături de alți invitați), la comunicarea cu tema „Nemo
censetur ignorare legem”, organizată de European Law Student’s Asociation – ELSA Iași, în
cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 29 noiembrie 2017.
Participarea (în calitate de vorbitor / speaker), prin susţinerea unei prezentări (cu tema:
„Necorelări legislative în materie penală în lumina perspectivelor actuale de modificare a Codului
penal”) – la Conferinţa organizată de către Consiliul Baroului Suceava, în cadrul Programului de
Pregătire Profesională continuă a avocaţilor, 24 iunie 2017, Suceava.
Participare, în calitate de moderator (şi co-organizator), la Conferința de Ştiinţe penale, ediţia a IIIa, cu tema „Crimă fără pedeapsă”, organizată (în cadrul seriei de evenimente academice
„Săptămâna masteratelor de la Drept) de grupul de iniţiativă al masteranzilor de la specializarea
„Ştiinţe Penale”, din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în
parteneriat cu Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu susţinerea Cercului de Drept
Penal (din cadrul Platformei de cercetare în domeniul ştiinţelor penale „Vespasian Pella”, înfiinţată
de Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi) şi a Asociaţiei Studenţilor la Drept din aceeaşi
instituţie – 31 martie 2017.
Participare, în calitate de vorbitor / speaker (alături de alți invitați), la Conferința națională
„Probleme controversate și soluții de drept penal și procesual penal la 3 ani de la intrarea în
vigoare a noilor coduri penale”, organizată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de
Editura Universul Juridic, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și
Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților (Centrul Teritorial Iași) – 24 februarie
2017
Participarea (în calitate de vorbitor / speaker), prin susţinerea unei prezentări (cu tema:
„Probleme de aplicare în timp a legii penale în lumina jurisprudenței naționale obligatorii”) – la
Conferinţa organizată de către Consiliul Baroului Botoșani, în cadrul Programului de Pregătire
Profesională continuă a avocaţilor, 10 decembrie 2016, Botoșani.
Participarea (în calitate de vorbitor / speaker), prin susţinerea unei prezentări (cu tema:
„Probleme de aplicare în timp a legii penale în lumina jurisprudenței naționale obligatorii”) – la
Conferinţa organizată de către Consiliul Baroului Suceava, în cadrul Programului de Pregătire
Profesională continuă a avocaţilor, 26 noiembrie 2016, Suceava.
Organizarea și moderarea unui panel (sub egida Cercului de Științe Penale, în colaborare cu
organizațiile studențești: Asociația Studenților la Drept și European Law Student’s Asociation –
ELSA Iași și cu participarea, în calitate de invitați, a unor practicieni – magistrați și avocați - și
absolvenți ai Facultății de Drept din cadrul Univ. „Al. I. Cuza” din Iași) în vederea îndrumării
studenților pentru pregătirea examenelor de admitere în profesie (I.N.M. / Barou) – 25 noiembrie
2016, Iași, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza”.
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Participare (cu susţinere de articol) la Conferința națională „Dreptul şi justiţia într-o epocă a
provocărilor” (secțiunea – științe penale: „Transformări legislative şi adaptări jurisprudenţiale în
științele penale”), organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din
Iaşi, cu ocazia Zilelor Universității (24.10.2016).
Participare (cu susţinere de articol) la sesiunea anuală de comunicări științifice organizată, în
data de 15 aprilie 2016, de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române – Conferința cu tema: „Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă
evaluare”.
Participare, în calitate de coordonator al atelierului practic / workshop-ului privind „Detectarea
comportamentului simulat prin utilizarea tehnicii poligraf”, la Conferința Naţională de
Criminalistică, organizată (în cadrul seriei de evenimente academice „Săptămâna masteratelor
de la Drept) de grupul de iniţiativă al masteranzilor de la specializarea „Criminalistică”, din cadrul
Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de
Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Asociaţia Studenţilor la Drept din aceeaşi instituţie, ediţia a
IV-a, în perioada 2-3 aprilie 2016.
Participare, în calitate de moderator (şi co-organizator), la Conferința de Ştiinţe penale, ediţia a
II-a, cu tema „Dreptul la viaţă”, organizată (în cadrul seriei de evenimente academice
„Săptămâna masteratelor de la Drept) de grupul de iniţiativă al masteranzilor de la specializarea
„Ştiinţe Penale”, din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în
parteneriat cu Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu susţinerea Cercului de Drept
Penal (din cadrul Platformei de cercetare în domeniul ştiinţelor penale „Vespasian Pella”,
înfiinţată de Facultatea de Drept a Univ. „Al.I.Cuza” din Iaşi) şi a Asociaţiei Studenţilor la Drept
din aceeaşi instituţie – 30 martie 2016.
Contribuție (ca expert) la elaborarea raportului de țară al României în cadrul „Rule of Law Index”
pentru anul 2015 și pentru 2017-2018, în cadrul proiectului „World Justice Project – Rule of Law
Index”.
Participant în calitate de vorbitor / speaker, cu prezentarea articolului „Aspecte generale privind
modernizarea instituţională a României din perspectivă juridico-penală, prin prisma
reglementărilor cuprinse în Codurile penale de la 1864 şi 1936”, la Simpozionul „Modernizarea
instituțională și organizarea administrativ-teritorială a României în secolele XIX-XX”, organizat la
Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” din Iași, al Academiei Române, 4 noiembrie 2015.
Participare (cu susţinere de articol) la Conferinţa naţională „160 de ani de învăţământ juridic
ieşean”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu
ocazia sesiunilor de comunicări ştiinţifice anuale ocazionate de „Zilele Universităţii Alexandru
Ioan Cuza din Iași” (ediţia corespunzătoare anului 2015), 23-25 octombrie 2015.
Participare (cu susţinere de articol / raport de ţară), în calitate de co-raportor / co-reprezentant al
României, la al doilea Congres internaţional privind reformele în dreptul penal, cu tema:
„Sancțiunile de drept penal – ecartul dintre concept și practică” („2nd Criminal Law Reforms
Congress. Criminal law sanctions – The gap between idea and use”), organizat în perioada 30
mai - 6 iunie 2015, de Facultatea de Drept a Universității din Istanbul, Turcia.
Participant la ceremonia „Gala profesorului Bologna”, ediţia corespunzătoare anului 2015,
organizată la Timişoara, în perioada 21-24 mai 2015, de A.N.O.S.R. (Asociația Națională a
Organizațiilor Studențești din România) pentru decernarea titlului de „Profesor Bologna”.
Participare (cu susţinere de articol) la Conferinţa Internaţională de drept, studii europene şi
relaţii internaţionale, ediţia a III-a, cu tema „Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra
organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică”, organizată de Facultatea de
Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, în perioada 21-23 aprilie 2015.
Participare la Conferința Naţională de Criminalistică, organizată de grupul de iniţiativă al
masteranzilor de la specializarea „Criminalistică”, din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi
şi Asociaţia Studenţilor la Drept din aceeaşi instituţie, în perioada 5-6 aprilie 2014.
Participare, în calitate de moderator (şi co-organizator), la Conferinţa de Ştiinţe Penale, ediţia I,
organizată în cadrul Cercului de Drept Penal, ca parte a şirului de manifestări academice
„Săptămâna masterat
elor de la Drept”, 30.03.2015 – 5.04.2015, organizate de grupurile de iniţiativă ale studenţilor de
la specializările de masterat ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi şi cu Asociaţia
Studenţilor la Drept din cadrul aceleiaşi instituţii.
Participare la Conferința Internaţională francofonă a doctoranzilor în drept penal „Protecţia
penală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, organizată de Facultatea de Drept a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 6 - 9 noiembrie 2014.
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Participare (în calitate de vorbitor / speaker, cu prezentare de articol) la Conferința
Internaţională „Uniformizarea dreptului: efecte juridice şi implicaţii sociale, politice şi
administrative” / „Uniformization of the law: legal effects and social, political, administrative
implications”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
23-25 octombrie 2014.
Participare la Conferința Internaţională de Criminalistică „Fii Criminalist 2.0”, organizată de
Grupul de iniţiativă al Masteranzilor de la Criminalistică în parteneriat cu Facultatea de Drept a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada 5-6 aprilie 2014.
Participare la Conferința „Reglementări fundamentale în noul Cod Penal și în noul Cod de
Procedură Penală”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, în perioada 3-4
aprilie 2014.
Participare (cu prezentare de articol) la Conferinţa Internaţională „Noua legislaţie penală – etapă
importantă în dezvoltarea dreptului român”, organizată de Academia Română, prin Institutul de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi Uniunea Juriştilor din România – Publicaţiile
„Dreptul”, Bucureşti, 21 martie 2014.
Participare la Conferinţa „Noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală la început de drum”,
organizată la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, în perioada 21-22 martie 2014.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker), prin susţinerea unei prezentări a noutăţilor aportate
în materia dreptului penal substanţial prin intrarea în vigoare, la 1 februarie 2014, a noului Cod
penal al României (Legea nr. 286/2009) – la Conferinţa organizată de către Consiliul Baroului
Botoşani, în cadrul Programului de Pregătire Profesională continuă a avocaţilor, la data de 16
mai 2014, Botoşani.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker) la dezbaterea-panel „Violenţa domestică",
organizată de E.L.S.A. Iaşi, la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
la data de 5 martie 2014.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker) - la dezbaterea-panel „Criminalitatea infantilă –
sfârşitul copilăriei", organizată de E.L.S.A. Iaşi, la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, la data de 20 noiembrie 2013.
Prezentare publică a tezei de doctorat cu titlul „Cauzele speciale de nepedepsire şi cauzele
speciale de reducere a pedepsei” (elaborată sub coordonarea ştiinţifică a d-lui. prof. univ. dr.
Tudorel Toader), la data de 21 decembrie 2012, la Facultatea de Drept a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, finalizată prin conferirea, de către Comisia de doctorat, a titlului
ştiinţific de DOCTOR în Drept, cu acordarea calificativului „foarte bine” şi a distincţiei „magna
cum laude”.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker, cu prezentare de articol) la Conferinţa
Internaţională „Drept naţional şi drept european”, secţiunea de drept penal, cu tema: „Dreptul
penal național și dreptul penal european”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 25 – 28 octombrie 2012, Iaşi.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker), prin susţinerea unei prezentări a noutăţilor aportate
în materia dreptului penal substanţial prin intrarea în vigoare, la 1 februarie 2014, a noului Cod
penal al României (Legea nr. 286/2009) – la Conferinţa organizată de către Consiliul Baroului
Suceava, în cadrul Programului de Pregătire Profesională continuă a avocaţilor, la data de 20
februarie 2014, Suceava.
Participare (prin trimitere de articole) la Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, ediţia
a IV-a, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara în colaborare cu Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara,
în perioada 10-12 mai 2012, Timişoara.
Participare la sesiunea ştiinţifică cu tema „Noua legislaţie penală – o nouă etapă în consolidarea
statului de drept român”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, Asociaţia Internaţională de Drept Penal (A.I.D.P.) şi Asociaţia Română de
Ştiinţe Penale (A.R.S.P.), în perioada 28 – 29 octombrie 2011, Iaşi.
Participare la conferinţa ştiinţifică cu tema „Mica reformă pe larg. Explicaţii şi probleme”,
organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice şi Universitatea Româno-Americană din Bucureşti,
la data de 17 decembrie 2010, Bucureşti.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker, cu prezentare de articol) la conferinţa ştiinţifică cu
tema „Noile coduri în materie penală, între tradiţie şi inovare”, organizată de Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, la data de 10 decembrie 2010, ClujNapoca.
Participare (prin depunere de articol), la Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept,
organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara
şi Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice, ediţia aprilie 2010, Timişoara.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker) la dezbaterea-panel „Prostituţia - ilegalitate care
intră în legalitate", organizată de E.L.S.A. Iaşi, la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, la data de 3 aprilie 2008.
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Participare (şi implicare în organizare) la grupurile de lucru ale conferinţei privind reforma
legislaţiei penale din România, intitulată „Dezbatere privind modificarea Codului penal şi a
Codului de procedură penală”, organizată de Ministerul Justiţiei şi Facultatea de Drept a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada 29 noiembrie 2007 – 1 decembrie 2007,
Iaşi.
Participare (cu luare de cuvânt şi prezentare de articol) la sesiunea de comunicări ştiinţifice
desfăşurată cu ocazia Patrulaterului Facultăţilor de Drept din Iaşi, Chişinău, Bălţi şi Cahul,
organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada 21
noiembrie 2007 – 25 noiembrie 2007, Iaşi.
Participare (în calitate de vorbitor / speaker, cu prezentare de articole) la sesiunile anuale de
comunicări ştiinţifice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Alexandru loan Cuza" din
Iaşi, organizate cu ocazia aniversării zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ediţiile
2005-2017
Participare - în calitate de vorbitor / speaker - la dezbaterea-panel „Avortul între responsabilitate
şi culpă”, organizată de E.L.S.A. Iaşi, cu ocazia Zilei internaţionale a Drepturilor Omului, la
Facultatea de Drept a Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la data de 10 decembrie 2006, Iaşi.
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Expert specializat în drept penal selectat (în luna noiembrie a anului 2018) pentru desfășurarea a
8 conferințe de unificare a practicii judiciare cu tema „Noul Cod penal. Noul Cod de procedură
penală” (în perioada: 2019-2020), în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și
integritate” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020 (cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978), proiect
derulat de Institutul Național al Magistraturii din România. (anunțul privind rezultatele selecției
poate fi consultat on-line la adresa de internet:
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_2219/2_Anunt_rezultate_selectie_conferinte_NCP_NCPP.pdf)
Expert specializat în drept penal selectat (în luna noiembrie a anului 2018) pentru desfășurarea
de activități de formare descentralizată (seminarii FCD) în domeniul dreptului penal și procesual
penal (în perioada: 2019-2020), în cadrul Proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”
– proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020 (cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978), ), proiect derulat de
Institutul Național al Magistraturii din România. (anunțul privind rezultatele selecției poate fi
consultat on-line la adresa de internet:
http://www.inm-lex.ro/poca/files/14_Anunt_rezultate_selectie_NCP_NCPP_FCD.pdf)
Membru (în calitate de tutore) în cadrul proiectului Proiectul privind Învăţământul Secundar
(ROSE), Schema de granturi pentru universităţi – Programe de vară de tip punte (SGCU– PV),
beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Titlul subproiectului: Vacanță juridică
DREPT în Iași! –DREPT în Iași!, acord de grant nr. 123/SGU/PV/I din data de 07.05.2019
(Școala de vară pentru elevi: Vacanță juridică DREPT în Iași! –DREPT în Iași!), cu prelegere /
atelier susținut(ă) pe 8 iulie 2019, la Facultatea de Drept a Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi.
Membru în comisia de concurs pentru angajarea experților în cadrul proiectului „Servicii de
consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație sau justiție” (oct.
2018) – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020 (codul proiectului: SIPOCA377/codMySMIS:111830), proiect derulat
de Transparency International Romania, în parteneriat cu: Universitatea de Vest Timișoara,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeș Bolyai”
din Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București.
Membru supleant (numit prin Hotărârea nr. 823 – punctul nr. 14315 / 24 iulie 2018 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii) în Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate
împotriva rezultatelor obţinute la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice pentru
concursul de admitere la INM, organizat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018 (decizia de
numire poate fi consultată online, în format electronic, la adresa de internet:
https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=b14ccdf4-cb2d-4539-80bcffb2e74916a8|InfoCSM)
Membru supleant (numit prin Hotărârea nr. 824 – punctul nr. 14317 / 24 iulie 2018 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii) în Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate
împotriva rezultatelor obţinute la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice pentru
concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 10 iulie – 14 octombrie 2018
(decizia de numire poate fi consultată online, în format electronic, la adresa de internet:
https://www.csm1909.ro/ViewFile.ashx?guid=b14ccdf4-cb2d-4539-80bcffb2e74916a8|InfoCSM).
Membru al comisiei de admitere la studii postuniversitare de doctorat (specializarea: Drept
penal; coordonator științific / conducător de doctorat – prof. univ. dr. Tudorel Toader), în cadrul
Școlii Doctorale a Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu
septembrie 2018 (până în prezent)
Membru al comisiei de interviu pentru admiterea la studii postuniversitare de masterat
(specializarea: Științe Penale), Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași - începând cu admiterea din anul 2017 (pentru anul universitar 2017-2018) și până în
prezent.
Membru supleant al comisiei de concurs din data de 3 iulie 2019 pentru ocuparea postului
didactic (pe perioadă nedeterminată) de lector universitar (poziția 16 în statul de funcții 20182019, sem. II) în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România) – vizând disciplinele din planul de învățământ: Drept
administrativ I, Dreptul muncii, Drept administrativ european, Drept administrativ II, Îndrumare
lucrare licență, Îndrumare lucrare disertație (numit prin Hotărârea Senatului Univ. „Al. I. Cuza”
din Iași nr. 6/23.05.2019).
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Membru al comisiei de concurs din data de 5 februarie 2019 pentru ocuparea postului didactic
(pe perioadă nedeterminată) de lector universitar (poziția 15 în statul de funcții 2018-2019, sem.
I) în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași (România) – vizând disciplinele din planul de învățământ: Criminalistică,
Criminalistică. Tehnici și procedee moderne de investigare, Drept procesual penal – partea
specială, Îndrumare lucrare licență, Îndrumare lucrare disertație (numit prin decizia ordonatorului
de credite / rectorului Univ. „Al. I. Cuza” din Iași nr. 1491/13.12.2018).
Membru în comisia de evaluare a dosarelor de acordare a gradaţiilor de merit pentru cadre
didactice ale Facultății de Drept din cadrul Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – ian. 2018..
Coordonator al activității semestriale (extracurriculare) de practică a unor studenți ai Facultății
de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la Penitenciarul Iași, începând cu
anul universitar 2017-2018 (până în prezent).
Membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva punctajului obţinut la evaluare,
pentru Secţia Penală a Î.C.C.J., în cadrul concursului de promovare în funcția de judecător la
Înalta Curte de Casație și Justiție (organizat în 30 august 2017 – 14 martie 2018).
Membru titular în Comisia de susţinere a examenului de licenţă (C1 - Ș.P., domeniul: Drept
public - Științe penale) de la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
din anul 2017 (februarie) până în prezent.
Membru titular în Comisia de contestații la barem pentru proba scrisă (proba nr. 1), de
specialitate (Instituții fundamentale în dreptul public și privat), din cadrul examenului de
absolvire a studiilor de licenţă, Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, din anul 2016 până în prezent.
Membru titular în Comisia de susţinere a examenului de disertație - Masterat, specializarea:
Științe Penale, de la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, din anul
2017 (iunie) până în prezent.
Membru titular în Comisia de susţinere a examenului de disertație - Masterat, specializarea:
Criminalistică, de la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul
universitar 2016-2017 (feb. și iulie 2017) până în anul universitar 2017-2018 (feb. 2018).
Organizator (și moderator) al evenimentului „Admitere la INM și Barou” (eveniment organizat
sub egida Cercului de Științe Penale al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Asociația Studenților la Drept și E.L.S.A. Iași), desfășurat
în data de 25.11.2016, la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Participant la proiectul „EdJust – Educație juridică în școli” (proiect derulat de Asociația
Studenților la Drept – din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași) – cadru didactic participant, alături de o echipă de studenți din cadrul Facultății de Drept a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la activitatea de educație juridică susținută cu unii
elevi de clasa a XI-a, la Liceul teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în data de 16.11.2016 și
în data de 9.05.2019.
Membru al comisiei de interviu / evaluare a candidaților în cadrul proiectului SIINM – Simularea
interviului (de admitere la) Institutul Național al Magistraturii, organizat la Facultatea de Drept a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi de către ASD (Asociația Studenților la Drept) –
edițiile din anul 2018 și 2019 (6 aprilie 2019).
Membru al juriului și elaborator al materialelor de lucru în cadrul evenimentului Client Interview,
organizat de ELSA Iași – 10.05.2019.
Membru în Comisia de îndrumare doctorat, în cadrul Școlii doctorale a Facultății de Drept,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (domeniul Drept, specializarea / sub-domeniul
Drept penal) – începând din 3.10.2016, până în prezent.
Membru în comisia de desfășurare a examenului de admitere în Barou (centrul de examen –
Iași), susținut în data de 12 septembrie 2016 (supraveghetor responsabil al unei săli de
examen).
Cadru didactic delegat ca reprezentant - persoană de legătură în raporturile de colaborare dintre
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Administrația Națională a Penitenciarelor (din
România), în vederea elaborării, încheierii și derulării unui Protocol de colaborare instituțională
între cele două entități (obiectiv cuprins în cadrul Strategiei Naționale de Reintegrare Socială a
Persoanelor Private de Libertate, pentru perioada 2015-2019).
Membru supleant al Comisiei de concurs la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
în vederea ocupării postului didactic vacant de asistent universitar, pe perioadă determinată,
scos la concurs în semestrul II al anului universitar 2015-2016, la Facultatea de Drept,
Departamentul de Drept, poziția 80 (asistent universitar, discipline: Drept penal – partea
specială I, Drept penal – partea specială II), numit prin Decizia nr. 612 din data de 27.05.2016, a
Rectorului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (decizia de numire se poate consulta online, în format electronic, la adresa de internet: http://www.uaic.ro/wpcontent/uploads/2016/05/3-Decizia-612-din-27.05.2016-comisii-de-concurs-asistent-univ..pdf ).

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Membru al Biroului Electoral Central al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, entitate
înfiinţată în vederea desfăşurării alegerilor structurilor de conducere (deliberative şi executive)
ale instituţiei, pentru mandatul 2016-2020.
Membru co-fondator al Cercului de Științe Penale, (re)înfiinţat începând cu 15 decembrie 2014,
în cadrul platformei de cercetare academică reprezentată de Centrul de studii în domeniul
ştiinţelor penale „Vespasian Pella”, Facultatea de Drept, Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Cadru didactic responsabil cu întocmirea graficului de activităţi didactice (orarului) de la
Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru studiile de Licenţă
(învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă) şi Masterat, în anul universitar 2014-2015.
Membru supleant (numit prin Hotărârea nr. 399/11.04.2013 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii) în Comisia de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă de drept penal şi
procedură penală a examenului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, secţia penală, organizat în perioada 7.01.-31.05.2013 (decizia de numire poate fi
consultată
online,
în
format
electronic,
la
adresa
de
internet:
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/03_07_2013__56748_ro.PDF ).
Cadru didactic implicat în desfășurat proiectului Universitatea de vară pentru elevi „SummerIS”,
ediții anuale, începând cu anul 2013, până în prezent (organizator: ASD Iași, în parteneriat cu
Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).
Membru (în calitate de secretar) al Comitetului Ştiinţific al secţiunii de Drept penal (cu tema:
„Dreptul penal naţional şi dreptul penal european”), a Conferinţei Internaţionale „Drept naţional
şi drept european”, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, 25 – 28 octombrie 2012, Iaşi.
Preşedinte al Adunării Generale, din 29.06.2012, cadrelor didactice titulare ale Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al Biroului Electoral organizat cu
această ocazie, în vederea desemnării a două cadre didactice în calitate de rezerve pentru
poziţia de membru al Senatului Universităţii.
Cadru didactic coordonator al echipajului reprezentant al Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (șef de delegație), la competiţia naţională
„Hexagonul Facultăţilor de Drept din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara, Sibiu”, ediţia 3-6
mai 2012, Bucureşti.
Preşedinte al Adunării Generale, din 9.04.2012, a cadrelor didactice titulare ale Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al Biroului Electoral organizat cu
această ocazie, în vederea stabilirii componenţei Departamentelor Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Preşedinte al Adunării Generale, din 18.01.2012, a studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al Biroului Electoral organizat cu această ocazie,
în vederea stabilirii componenţei studenţeşti a Consiliului Facultăţii şi a desemnării studenţilor
candidaţi din partea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
pentru poziţia de membru al Senatului Universităţii.
Preşedinte al Adunării Generale, din 16.01.2012, a cadrelor didactice titulare ale Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al Biroului Electoral organizat cu
această ocazie, în vederea stabilirii componenţei profesorale a Consiliului Facultăţii şi a
desemnării cadrelor didactice candidate din partea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru poziţia de membru al Senatului Universităţii.
Preşedinte al Biroului Electoral al secţiei de votare de la Facultatea de Drept din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, organizată în cadrul referendumului din 24.06.2011, la
nivelul instituţiei de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru
alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului.
Cadru didactic reprezentant al Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu
ocazia mesei rotunde desfășurate, în perioada 20-24 octombrie 2008, la Sarajevo, în BosniaHerțegovina, pentru organizarea unui program de studiu de masterat, cu profil juridic, în cotutelă projet Tempus : „Droit européen et métiers du droit”- între universitățile din Iași - România,
Bordeaux - Franța, și un consorțiu universitar din Bosnia- Herțegovina, format din Universitățile
din Sarajevo, Tuzla, Bihac și Mostar.
Membru (în calitate de secretar) al uneia din Comisiile de susţinere a examenului de licenţă de la
Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în perioada: 2008-2016.
Membru (în calitate de secretar) al Comisiei de Admitere la studii postuniversitare de Doctorat,
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anii: 2008-2015.
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Cadru didactic (co-)responsabil cu întocmirea proceselor verbale a: şedinţelor de catedră/colectiv,
în cadrul Colectivului de Ştiinţe Penale (perioada: 2006-2011); şedinţelor Comisiei de Îndrumare
(pentru teze elaborate în materia dreptului penal) din cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Drept
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (perioada: 2012-2013); şedinţelor de susţinere
publică a tezelor de doctorat elaborate, în materia dreptului procesual penal şi a dreptului penal,
de doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi (perioada: 2006-2014).
Membru al Comisiei de admitere la cursuri universitare de licenţă şi cursuri postuniversitare de
masterat, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anii: 2006,
2009-2011, 2013-2016; membru al Comisiei de admitere la cursuri universitare de licenţă,
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2017.
Membru al Comisiei de drept penal şi coordonator al echipei de studenţi reprezentante a Facultăţii
de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la proba ştiinţifică de drept penal,
a concursului desfăşurat cu ocazia Patrulaterului Facultăţilor de Drept din Iaşi, Chişinău, Bălţi şi
Cahul, organizat de Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi,
21.11.2007 – 25.11.2007.
Cadru didactic co-responsabil de vizita efectuată, în cadrul unui stagiu de practică, cu un grup de
studenţi de la Facultatea de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la unele instituţii
europene (Parlamentul European, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Institutul Internaţional
pentru Drepturile Omului „Réne Cassin” din Strasbourg) - iulie 2009.
Membru (în calitate de secretar) al Comisiei de admitere la cursuri universitare de licenţă şi
cursuri postuniversitare de masterat, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, iulie 2007, iulie 2008; secretar al Comisiei de admitere la cursuri universitare de
masterat, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iulie 2017;
secretar al Comisiei de admitere la cursuri universitare de licență, Facultatea de Drept din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – iulie 2018, iulie 2019.
Membru al Comisiei de drept penal şi (co)-coordonator al echipei de studenţi reprezentante a
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la proba ştiinţifică de
Drept penal, a concursului desfăşurat cu ocazia competiţiei naţionale de profil „Hexagonul
Facultăţilor de Drept din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara, Sibiu”, ediţiile 2007-2019 (la
ediția din anul 2018, doar co-coordonator al echipei de studenţi).
Implicare (activităţi de coordonare, elaborare subiecte, preselecție și selecție) în desfăşurarea
probei de drept penal a concursului de procese simulate organizat de E.L.S.A. Iaşi (ediții multiple,
începând din 2007 și până în prezent).
Membru al juriului pentru proba de drept penal şi procesual penal, la concursul de procese
simulate organizat de E.L.S.A. Iaşi, prima ediţie (2006) și ediția din anul 2016.
Participare (în calitate de student, ca membru al echipei reprezentante a Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi la proba ştiinţifică de drept penal) la Hexagonul
Facultăţilor de Drept, ediţia 2005 – Sibiu, şi ediţia 2004 – laşi, precum şi la alte concursuri şi
olimpiade, în perioada învăţământului pre-universitar.
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Aptitudini şi competenţe
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

C1-C2

B2-C1

B2-C1

B2-C1

B1-B2

Franceza

B1

B2

A2-B1

A2

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini de editare text în programul Word, dactilografiere, consultare programe legislative, operare platformă
utilizare a calculatorului Blackboard, navigare Internet, operare în programul Excel, utilizarea programului Power-Point etc.
Alte competenţe şi aptitudini

- Specifice formării educativ-profesionale, experienței profesionale și domeniului de activitate:
didactice (psiho-sociale, psiho-pedagogice, de consiliere / formare / tutorat, de îndrumare vocațională
și identificare a abilităților și înclinațiilor socio-profesionale etc.), științifice (de cercetare), administrativ
–profesionale (decizionale, de organizare, de management etc.)

Permis de conducere a autovehiculelor

Categoria B.
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