EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume
Adresă

Verga Crina Mihaela
Str. Izvor, nr. 16, bl. 629, sc. B, et. 5, ap. 17, 700705, Iaşi, România

Telefon

0040-232426559

Fax

0040- 234516448

E-mail

crina.verga@ugb.ro, crina_verga2000@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

15 aprilie 1974

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ* (ÎNCEPÂND CU CEA
MAI RECENTĂ)

• Data (de la – până la)

• Mai 2018 – prezent, formator la Institutul Național de Administrație
• Februarie 2016 – prezent, lector universitar la Universitatea „George Bacovia” din Bacău
• Octombrie 2008 - iunie 2016, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
Octombrie 2008- iulie 2014, lector universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din
cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, la disciplina „Dreptul Comunicării”
• Octombrie 2008-iulie 2012, lector universitar la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene din cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
• Din octombrie 2008, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi
• Din ianuarie 2006, asistent universitar cu delegaţie de lector la Facultatea de Drept a
Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
• Ianuarie 2003 - ianuarie 2006 – asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
• Decembrie 1999 - ianuarie 2003 – preparator la Facultatea de Drept a Universităţii „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi
• Octombrie 2002 – iunie 2005 – tutore la Clinica Juridică din cadrul Centrului de Mediere şi
Securitate Comunitară din Iaşi
• 2006-2010, 2015, 2016, 2017, 2018 – formator şi coordonator al cursului „Instituţii europene şi
extindere comunitară” şi a altor cursuri de specialitate în cadrul programelor de formare continuă
organizate de „Centrul de Formare Continuă pentru funcţionarii publici” din subordinea
Consiliului Judeţean Iaşi și de alți furnizori de formare profesională pentru administrația publică
locală din România (Faxmedia).

• Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Str. Pictor Aman nr. 96, cod poștal 600164
Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Str. Băluşescu, nr. 2, Iaşi, cod poștal 700309
• Activitate didactică realizată la disciplinele „Dreptul material al Uniunii Europene”, „Dreptul
instituțional al Uniunii Europene”, „Procesul constituțional în Uniunea Europeană”, „Drept
constituţional şi instituţii politice”, „Drept constituţional comparat”, „Dreptul Comunicării”, „Drept
internațional privat”, „Protecția internațională a drepturilor omului”, „Drept internațional public”
• Lector universitar doctor
• Predarea cursurilor şi realizarea de seminarii la disciplinele menționate anterior
• Coordonarea lucrărilor de licență la disciplinele mai sus citate

• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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• Formator și coordonator al cursurilor de formare continuă pentru funcționarii publici
• Elaborarea şi predarea cursurilor de specialitate pentru funcționarii publici organizate de
„Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală din Iași” din
subordinea Consiliului Judeţean Iaşi și de FAXMEDIA, furnizor de formare profesională pentru
administrația publică locală din România (2006-2010, 2015-2018).
• Tutore
• Predarea orelor de practică a studenților de la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” la Clinica
Juridică de la Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară din Iaşi (2002 –2005)
*A se vedea şi informaţiile cu privire la activitatea profesională inserate în rubrica „Alte aptitudini şi competenţe”

EDUCAŢIE ŞI FORMARE (ÎNCEPÂND CU
CEA MAI RECENTĂ)

• Perioada (de la – până la)

Model de Curriculum Vitae European

• Mai 2018 – prezent, formator la Institutul Național de Administrație
• 2016 – prezent, lector universitar la Universitatea „George Bacovia” din Bacău
• 2015 - Absolvirea cursului de “Formator de Formatori“, cu obținerea diplomei aferente acestei
calificări, recunoscute de Autoritatea Națională a Calificărilor din România
• 2014 - susţinerea tezei de doctorat cu titlul „Locul şi rolul şefului de stat în ţări membre ale
Uniunii Europene” la Universitatea Bucureşti, sub îndrumarea prof. univ. dr. Dana Tofan
• Din octombrie 2012, lector universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul
Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, la disciplina „Dreptul Comunicării”
• Octombrie 2007- iulie 2012, lector universitar la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene din cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
• Octombrie 2008 – 2016, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi
• 2009 - Absolvirea cursului de “Manager de proiect“, cu obținerea diplomei aferente acestei
calificări, recunoscute de Autoritatea Națională a Calificărilor din România
• Din ianuarie 2006, asistent universitar cu delegaţie de lector la Facultatea de Drept a
Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
• Noiembrie 2004 – susţinerea, la Centrul Cultural Francez din Iaşi, a patru probe de examen
organizate de Comisia Naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, de Învăţământ Superior şi
de Cercetare din Franţa, probe finalizate cu obţinerea diplomei aprofundate de limbă franceză
(DALF)
• 2004 - Participarea la cursurile Universităţii de vară organizate la Montpellier de Pôle
Universitaire Européen et du Languedoc-Roussillon, cursuri cu tema „Pour une Constitution
Européenne”, cu obţinerea diplomei de atestare corespunzătoare
• Ianuarie 2003 - ianuarie 2006 – asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
• 2003 - Participarea la cursurile organizate de Facultatea Internaţională de Drept Comparat a
Universităţii „Robert Schuman” din Strasbourg (Franţa), cu susţinerea de examene şi obţinerea
diplomei de absolvire a ciclului al II-lea
• 2002 - Participarea la cursurile organizate de Facultatea Internaţională de Drept Comparat a
Universităţii „Robert Schuman” din Strasbourg (Franţa), cu susţinerea de examene şi obţinerea
diplomei de absolvire a ciclului I
• 2001 - Participarea la sesiunea a XIII-a a Universităţii de vară (august-septembrie 2001),cu
tema „Fédéralisme, décentralisation et Good Gouvernance dans les sociétés pluriculturelles”,
organizată de Institutul de Federalism al Universităţii din Fribourg (Elveţia), cu susţinerea
dizertaţiei şi obţinerea diplomei de calitate a acestei universităţi
• Decembrie 1999 - ianuarie 2003 – preparator la Facultatea de Drept a Universităţii „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi
• 2000 - absolvirea „Cursului de inițiere în utilizarea calculatoarelor”
• 1998 -1999 – absolvirea studiilor aprofundate ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
„Al.I.Cuza” din Iaşi, profilul „Ştiinţe Juridice”, specializarea „Drept internaţional public şi privat”
• 1999 (martie – iunie) – absolvirea cursului General English at the level of Pre-Intermediate 2,
organizat de către International Language Centre (Iași) și obținerea diplomei corespunzătoare
• 1994-1998 – absolvirea cursurilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi
și a modului psihopedagogic

2

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională

• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută

• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

• Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, instituţie de învăţământ superior de stat
• Facultatea de Drept a Universităţii „Al.I.Cuza”, instituţie de învăţământ superior de stat
• Facultatea Internaţională de Drept Comparat a Universităţii „Robert Schuman” din Strasbourg,
Franţa
• Institutul de Federalism al Universităţii din Fribourg, Elveţia
• Universitatea Montpellier 1, Franţa
• International Language Centre, Iași
Ştiinţe juridice
• Lector universitar la Universitatea „George Bacovia” din Bacău
• Lector universitar la Facultatea de Drept, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene,
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
• Susţinerea tezei de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea
prof. dr. univ. Dana Tofan și obținerea diplomei de doctor
• Diploma de licenţă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi
• Diploma de studii aprofundate a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi,
profilul „Ştiinţe Juridice”, specializarea „Drept internaţional public şi privat”
• Diploma de absolvire a cursurilor Universităţii de vară organizate la Montpellier de Pôle
Universitaire Européen et du Languedoc-Roussillon,cursuri cu tema „Pour une Constitution
Européenne” (2004)
• Diploma de absolvire a ciclului al II-lea la Facultatea Internaţională de Drept Comparat a
Universităţii „Robert Schuman” din Strasbourg, Franţa (2003)
• Diploma de absolvire a ciclului I la Facultatea Internaţională de Drept Comparat a Universităţii
„Robert Schuman” din Strasbourg, Franţa (2002)
• Diploma de absolvire a cursurilor Universităţii de vară (august-septembrie 2001), organizată de
Institutul de Federalism al Universităţii din Fribourg (Elveţia)
• Diploma de absolvire a cursului General English at the level of Pre-Intermediate 2, organizat
de către International Language Centre (Iași)
• Formator, Diploma de absolvire a cursului “Formator de Formatori“, 2015
• Diploma de absolvire a cursului de “Manager de proiect“, 2009
Nivel 9

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un
certificat sau o diplomă

Acomodare rapidă la exigenţele unei instituţii; desfăşurarea de multiple activităţi în cadrul unui program prelungit; capacitate de lucru
în echipă; orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute; capacitate de analiză și sinteză; capacitate
organizatorică şi administrativă.
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi
indicaţi nivelul: excelent, foarte bine,
bine, satisfăcător)

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie

Model de Curriculum Vitae European

Franceză
excelent
foarte bine

Engleză
excelent
foarte bine
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• abilitatea de a vorbi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISTICE

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Muzică, desen, literatură etc.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,
într-un mediu multi-cultural, ocupaţi
o poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o
activitate în care munca de echipă
este esenţială. De exemplu
cultura, sport, etc.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor persoane,
proiecte şi gestionaţi bugete; la locul
de muncă în acţiuni voluntare(de
exemplu în domenii culturale sau
sportive) sau la domiciliu.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc)

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
COMPETENŢE CARE NU AU MAI
FOST MENŢIONATE ANTERIOR

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
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foarte bine

foarte bine

• Realizarea cu uşurinţă a unor eseuri pe diferite teme literare, abilitare obţinută în urma
participărilor la olimpiadele naţionale de limba şi literatura română

• Sociabilitate dobândită în urma realizării şi derulării unor proiecte pe teme juridice împreună cu
studenţii din Asociaţia „Liga Studenţilor” de la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” în judeţele
Iaşi, Suceava, Neamţ, Botoşani, Bacău, Vaslui
• Stabilirea de contacte permanente cu alte cadre didactice din ţară şi din străinătate în urma
desfăşurării unor numeroase manifestări ştiinţifice (Institutul de Federalism al Universităţii din
Fribourg - Elveţia, Facultatea Internaţională de Drept Comparat a Universităţii „Robert
Schuman” din Strasbourg – Franţa, Universitatea Lille 2 – Franţa, Universitatea Montpellier 1 –
Franţa, Université du Littoral, Côte D’Opale – Franţa, Universitatea Bucureşti, Institutul de
Ştiinţe administrative din Sibiu, Institutul de Ştiinţe Admininstrative din Republica Moldova,
Universitatea de Stat din Republica Moldova, Universitatea „Danubius” din Galaţi, Universitatea
Valahia din Târgovişte)

• Membru al echipei de organizare a Mesei Rotunde internaționale din cadrul Conferinței
Internaționale Anuale a Universității „Mihail Kogălniceanu” din Iași (2003-2014)
• Organizarea şi realizarea, timp de trei ani (septembrie 2002 – iunie 2005), a orelor de practică
cu studenţii anilor III şi IV de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Mihail
Kogălniceanu”, ce au fost desfăşurate la diferite secţii de poliţie, precum şi la Penitenciarul Iaşi,
în calitate de tutore la Clinica Juridică de la Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară din
Iaşi.

Aptitudini de utilizare a calculatorului, atestate prin Certificatul de absolvire (Specializarea
„Birotică”), obţinut în urma absolvirii Cursului de iniţiere în utilizarea calculatoarelor, curs derulat
în perioada aprilie-iunie 2000.

• Participări la conferințele anuale internaționale (2000-2014) organizate de Universitatea „Mihail
Kogălniceanu” din Iaşi, cu susţinerea de lucrări în domeniul juridic
• Participări la Masa Rotundă Internaţională organizată de Universitatea „Mihail Kogălniceanu”
din Iaşi (2003-2014)
• Participare la Seminarul internaţional „Le management de la transition”, având ca temă
„Relations économiques au dedans et au dehors de l’Union Européenne” în perioada 5-6
noiembrie 2004 (Franţa), cu susţinerea lucrării „L’Europe sociale dans la Constitution
européenne” în colaborare cu prof. univ.dr. Marc Richevaux et lector univ. dr. Michel Philip
• Participare la Conferinţa Internaţională „Integrare Europeană - Realităţi şi Perspective”
organizată de Universitatea „Danubius” din Galaţi în perioada 5-6 mai 2006, cu susţinerea
lucrării „Exigenţe ale statului de drept aşa cum reies din Constituţiile unor state membre ale
Uniunii Europene”
• Susţinerea tuturor examenelor şi referatelor din cadrul doctoratului în calitate de doctorand la
disciplina „Drept administrativ” din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti
• Participare la sesiunea ştiinţifică având tema „Parteneriatul public-privat – realităţi şi
perspective”, organizată în septembrie 2006 la Iaşi de către Universitatea „Mihail Kogălniceanu”
din Iaşi şi Institutul de Ştiinţe Administrative din Sibiu şi susţinearea lucrării „Aspecte privind
parteneriatul public-privat în unele judeţe din Moldova”
• Participarea la sesiunile ştiinţifice organizate de Institutul de Ştiinţe Administrative din
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Republica Moldova şi de Universitatea de Stat din Moldova în octombrie 2006, 2007, 2010,
2011, 2012, 2015, cu susţinerea şi publicarea unor lucrări în domeniul juridic
• Participare la colocviul internaţional intitulat „ENGAGEMENT CITOYEN ‘’ organizat în perioada
28-29 septembre 2007 la Sofia (Bulgaria) de către Nouvelle Université Bulgare, Filière
Francophone de Sciences Politiques, Institut Français, Sofia, Association Internationale des
Sociologues de Langue Française, Agence Universitaire de la Francophonie, Délégation
Wallonie-Bruxelles şi susţinerea lucrării «La participation des citoyens à la gouvernance –
aspects roumains »
• Participare la Conferinţa ştiinţifică internaţională Logos, Universality, Multidimensionality,
Education, Novelty organizată de Centrul de cercetare în ştiinţe sociale Lumen împreună cu
Editura Lumen, (Iaşi, iunie 2011) cu susţinerea lucrării Suveranitatea naţională în contextul
integrării statelor în Uniunea Europeană
• Coordonarea de lucrări ale studenţilor prezentate în sesiunile studenţeşti organizate în luna
decembrie de către Universitatea „Mihail Kogălniceanu” (2008-2014)
• Participare la Conferința Internațională, a XX-a ediţie,, Universality Multidisciplinarity
Knowledge,, organizată de Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, 23-26 mai 2012, cu
susţinerea lucrării Raporturile dintre Preşedinte şi Parlament în România şi în Franţa; moderator
la Secţiunea „Drept Public”, împreună cu conf.dr. Ioan Barbu Ciochină de la Universitatea
„George Bacovia” (Bacău)
• Participare la Conferinţa Ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica
administrării publice (TPAP 2012)”, Chişinău, 2012, organizată de Academia de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, cu susţinerea lucrării „Ombudsman-ul
European – instituţie de protecţie a drepturilor cetăţenilor la nivelul Uniunii Europene”
• Participare la Conferinţa internaţională organizată de Centrul de cercetare în ştiinţe sociale
Lumen împreună cu Editura Lumen, (Iaşi, 21 mai-3 iunie 2012) cu lucrarea Rolul Parlamentului
European din perspectiva Tratatului de la Lisabona
• Participare la Conferinţa internaţională organizată de Universitatea Danubius din Galaţi şi
găzduită de Universitatea „B.P.Haşdeu” din Cahul, Republica Moldova, 2012, cu susţinerea
lucrării The Criminal Liability of a Republic’s President
• Participare la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Perpetua misiune a administraţiei publice de a
fi în seviciul societăţii”, Chişinău, Republica Moldova, 12-13 octombrie 2012, cu susţinerea
lucrării L’origine et l’evolution de l¨ïnstitution du chef de l’Etat
• Participare la Lumen International Conference Logos Universality Mentality Education Novelty
(Conferinţă ISI), organizată de Centrul de cercetare în ştiinţe sociale Lumen împreună cu Editura
Lumen, (Iaşi, aprilie 2013), cu susţinerea lucrării Aspects Concerning the Relationship between
the Head of State and the Constitutional Jurisdiction in Romania and France
• Participare la Conferinţa Internaţională Anuală a XX –a ediţie “Universality Multidisciplinarity
Knowledge “, Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi, 2013, cu susţinerea lucrării
Raporturile Preşedintelui cu Guvernul în state membre ale Uniunii Europene
• Participare la International Scientific Conference Logos Universality Mentality Education
Novelty (Conferinţă ISI), organizată de Centrul de cercetare în ştiinţe sociale Lumen împreună
cu Editura Lumen, (Iaşi, aprilie 2014), cu susţinerea lucrării Aspects of Romania’s
Representation at the European Council
• Participare la Conference - LUMEN 2015 - Rethinking Social Action. Core Values, organizată
de Centrul de cercetare în ştiinţe sociale Lumen împreună cu Editura Lumen, Iaşi, aprilie 2015,
cu susţinerea lucrării State practice concerning the relations between the President and the
Government in the European republics
• Participare la a 7-a ediție a Conferinței SEA ”INTERDISCIPLINARY APPROACHES
BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN METHODS” (24-25 aprilie 2015), organizată de
Academia Română, Filiala Iaşi în parteneriat cu Fundaţia Română pentru Inteligenţa Afacerii, cu
susţinerea lucrării The political Liability of a Republic’s President
• Participare la Table ronde internationale « CONSTITUTION, DEMOCRATIE ET
ELECTIONS », 15-16 mai 2015, Villa Noël, Universitatea Bucureşti, cu susţinerea lucrării
Aspects théoriques et pratiques concernant le référendum en Roumanie
• Participare la Conferința internațională ”L’organisation de l’administration publique locale dans
la République de la Moldavie à la lumière de l’expérience et de pratiques de l’administration
locale en Europe”, Chişinău, 2015, cu susţinerea lucrării „Le développement communautaire
durable en Roumanie”

Model de Curriculum Vitae European

5

• Participare la Conferința internațională „Dezvoltare Internațională și Democratizare”, Ediția a
III-a, Iași, 10-11 decembrie 2015, organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iași, Facultatea
de
Filosofie
și
Științe
Social
Politice, Departamentul
de
Cercetare, Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, cu
prezentarea lucrării Raporturile dintre Președinte și Parlament în republici semiprezidențiale
• Participare la World Lumen Congress, 15th Edition, April 12th -17th 2016, Iași, organizat de
Centrul de cercetare în ştiinţe sociale Lumen împreună cu Editura Lumen din Iaşi, cu susţinerea
lucrării Political Romanian Practice concerning the Functions of the President
• Participare la Colocviul internațional organizat de OLA-CCRE (Bratislava, 30 iunie -1,2 iulie
2016), cu tema "L’impact de la régionalisation, de l’intercommunalité et de la métropolisation sur
les autorités locales, régionales et centrales en Europe", cu susţinerea lucrării Intercommunalité
dans le milieu rural en Moldavie
• Aspecte privind criminalitatea informatică, articol prezentat la Conferința națională cu
participare internațională „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI
PERSPECTIVE” „DECRET - Ediția 2/2016”, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, 24-25
noiembrie 2016
• Relevant aspects of Romanian constitutional jurisprudence on the protection of the personal
data, articol prezentat la 8th LUMEN International Scientific Conference, aprilie 2017, Suceava
• Dificultăți privind aplicarea politicii regionale în România, articol publicat în Acta Universitatis
George Bacovia.Juridica Volume 6, Issue 2/2017, p.353-388
• Cadrul legislativ european referitor la infracționalitatea informatică. Privire specială asupra
protecției datelor cu caracter personal, articol prezentat la Conferința națională cu participare
internațională „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”
„DECRET - Ediția 3/2016”, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, noiembrie 2017
• Relevant Aspects of National Minorities in Romania, articol prezentat la 10th LUMEN
International Scientific Conference Rethinking Social Action Core Values in Practice, aprilie
2018, Suceava
• Autor al cărții intitulate Dreptul Uniunii Europene, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi,
Facultatea de Drept, publicat cu sprijinul Editurii Lumen, Iaşi, 2010
• Coordonator, alături de Maria Orlov și Radu Carp, al volumului "L’organisation de
l’administration publique locale en Moldavie“, Éditions universitaires européennes,
OmniScriptum GmbH& Co.KG, Saarbrűken, Deutschland, 2016, ISBN 978-3-639-52628-8
• Publicarea, în reviste şi lucrări de specialitate, a peste 40 de articole (4 articole ISI) și recenzii
în domeniul juridic
• Coordonator al echipei OLA a Universității “George Bacovia“ din Bacău, ce reprezintă România
la Asociația internațională Observatory Local Autonomy
• Membru fondator al Societății Române de Drept European
• Membru fondator al Asociației Române de Drept Constituțional
• Membru fondator al Centrului Francofon de Drept Constituțional
• Membru al colectivului de cercetători din cadrul Romanian Foundation for Business Intelligence
• Membru al Asociației Române pentru Studiul Dreptului Comparat, al Dreptului Internațional
Privat și al Dreptului Comerțului Internațional
• Membru al Institutului de Științe Administrative (ISAM) din Republica Moldova

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu
au fost menţionate, de exemplu
persoane de
contact, referinţe, etc)

Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. Genoveva Vrabie
Prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj
Prof. univ. dr. Marc Richevaux, Université du Littoral, Côte d’Opale, Franţa
Prof. univ. dr. Stephane Guerard, Université Lille 2, Franța

ANEXE
(Enumeraţi documentele atasate CVului, dacă este cazul).
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