
  

Curriculum vitae  
 

  
  

 
 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PAU (nume anterior ANDRIŢOI) CLAUDIA LIVIA 
E-mail claudia.pau@ubbcluj.ro 

Starea civilă căsătorită 

Cetăţenia Română 

Sex feminin 

Locul de muncă ocupat / 
Domeniul ocupaţional 

   Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, CU    
   UBB Reșița 

Profesor universitar doctor – Discipline din postul de concurs: Protecția Internațională a 
Drepturilor Omului, Drept european, Drepturile omului si strategii antidiscriminatorii, Drepturile 
și libertățile fundamentale în administrația publică. 

 

Experienţa profesională  

 

                                                       Perioada 

    
 
   01.10.2020 - prezent 
 
 

Funcţia sau postul ocupat    Profesor universitar doctor  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării,  
CUUBB Reșița 

 
 

Perioada 

    
 
   01.10.2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinte Sociale, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, strada Traian Viua, nr.1-4. 

 

                                                       Perioada 

    
 
    2012-prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat Decan Facultatea de Ştiinte Sociale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa, strada Traian Viua, nr.1-4. 
 
 

                                                       Perioada 

   
 
   2012-2014 

 
   Decan Facultatea de Ştiinte Administrative / Decan Facultatea de Ştiinte Sociale 

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, strada Traian Viua, nr.1-4. 
 
 
 
  2011-2012 

 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Ştiinte Administrative 



Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, strada Traian Viua, nr.1-4. 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
       Funcţia şi responsabilităţile principale  
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

                Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
       Funcţia şi responsabilităţile principale  
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 

 
 
Educaţie 
 
01.10.2014 – prezent 
Profesor universitar  
Susţinere curs pentru disciplinele: Protecția Internațională a Drepturilor Omului, Jurisprudența CEDO, 
Drepturile omului si strategii antidiscriminatorii, Protecția juridică a drepturilor omului. 
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, p-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa 
 

  Educaţie 
 
01.10.2011 – 30.09.2014 
Conferenţiar universitar  
Susţinere curs pentru disciplinele: Protecţia internaţională a drepturilor omului, Jurisprudența CEDO, 
Drepturile omului și strategii antidiscriminatorii, Protecția juridică a drepturilor omului. 
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, p-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
       Funcţia şi responsabilităţile principale  
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 

Educaţie 
 
2009-2011 
Lector universitar 
Susţinere curs pentru disciplinele: Protecţia internaţională a drepturilor omului, Drept comunitar 
european (seminar), Relaţii publice comunitare 
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, p-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada  
       Funcţia şi responsabilităţile principale  
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
                Numele şi adresa angajatorului 

Educaţie 
 
2005-2009 
Asistent universitar 
Susţinere seminarii pentru disciplinele: Drept instituţional comunitar / umanitar, Protecţia juridică a 
drepturilor omului, Practică de specialitate 
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, p-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada  
       Funcţia şi responsabilităţile principale  
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
             
             Numele şi adresa angajatorului 

Educaţie 
 
2003-2005 
Preparator universitar 

  Susţinere seminarii pentru disciplinele: Drept internaţional / comunitar / umanitar; drepturile omului;    
  protecţia juridică a drepturilor omului; legislaţia muncii şi protecţiei sociale  
  Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, p-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada  
       Funcţia şi responsabilităţile principale  
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 

Educaţie 
 
2002-2003 
Cadru asociat 
Susţinere seminarii pentru disciplinele: Drept internaţional / Protecţia juridică a drepturilor omului 
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, p-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, Reşiţa 



Forme de pregătire profesională, susţinute 
de diplome, certificate şi adeverinţe

 
Perioada 

                         Certificat / diploma  
                            Numele şi tipul instituţiei de  

               învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Perioada 

                         Certificat / diploma  
                            Numele şi tipul instituţiei de  

               învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Perioada 

                         Certificat / diploma  
                            Numele şi tipul instituţiei de  

               învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  

 
   
 
 28 aprilie 2021 
 Webex Web of Science: Investigarea, descoperirea și 
 analiza unui subiect de cercetare: Vaccinul COVID 
  Web of Science Group, enformation. 

 
 
 27 aprilie 2021, Bucuresti 
 IEEE webinar: Competitive Intelligence and Hi-Tech Landscape 
 IEEE Advancing Technology for Humanity 
 Enformation,  Web of Science Group, 
 
 

26 aprilie 2021  
Webex Web of Science: Noutăți Emerging Sources Citation Index 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
 Web of Science Group, enformation. 

 
 
   
  9 aprilie 2021 – Webinar „How to improve article acceptance rate and publish quicker: a guide to    
  getting published”. 
  Webex Emerald – How to improve article acceptance rate and publish quicker 
  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Emerald Publishing și Enformation 
 
  23 martie 2021 – Webinar  
 Webex Policy Commons – noua platformă pentru cercetători, studenți și practicieni în politici    
 publice 
 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca  
 Coherent Digital și Enformation 
 
 
 30 martie 2021 
 Certificat de participare Webex Web of Science: Îmbunătățeste-ți profilul de cercetător, 
 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
 Web of Science Group, enformation. 
 
 
 25 martie 2021 
 Certificat de participare Webex Web of Science: Integrarea datelor Web of Science,  
 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
 Web of Science Group, enformation. 
 
 
 25 februarie 2021 
  Certificat de participare Webex Web of Science: Vizibilitatea și analiza conținutului Open Access     
   în Web of Science,  
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation. 
 
  23 februarie 2021 
  Certificat de participare Webex Web of Science: O actualizare a noii platforme Web of Science,  
  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
  Web of Science Group, enformation. 
 



               învăţământ / furnizorului de 
formare 

                                                                                    
                                                         Perioada 

                         Certificat / diploma  
                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de formare 
 

   Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de formare 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

Perioada 
                         Certificat / diploma  

                            Numele şi tipul instituţiei de  
               învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
                                                  Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
                                                  
 
                                                  Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
                                                   Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
                                                   Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

 
   
 18 ianuarie 2021 

Certificat de participare Webex Web of Science, Web of science pentru începători 
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation. 
 
   27 ianuarie 2021 

Certificat de participare Webex Web of Science, Datele de finanțare în Web of science  
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation. 
 
   29 ianuarie 2021 

Certificat de participare Webex Web of Science, Gestionarea 
   catalogului de bibliotecă cu instrumentele Web of Science 
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation. 
 
 
  15.02.2021 
  Diplomă de participare 
  Atelier Didactica Universitară 
  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
 
   
 23 noiembrie 2020 

Certificat de participare Webex Web of Science, O imagine de ansamblu pentru normalizarea 
datelor 

   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation. 
 
   27 noiembrie 2020 

Certificat de participare Webex Web of Science, Noua platformă Web of Science 
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation. 
 
   08 decembrie 2020 

Certificat de participare Webex Web of Science, Descoperă noul EndNote 
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation. 
 
 
  16 decembrie 2020 

Certificat de participare Webex Web of Science, Clarivate în ciclul de viață al inovației 
   Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 
   Web of Science Group, enformation 
 

 
17 septembrie 2019 – organizator Manifestare științifică Ziua Internațională a Democrației 
Universitatea Eftimie Murgu din Reșița 
Facultatea de Științe Sociale 

 
 
 
17 aprilie 2019 – organizator Manifestare științifică NATO-70 de ani de la înființare 
  Universitatea Eftimie Murgu din Reșița 

Facultatea de Științe Sociale 
 
 
 



 
 
                                                   Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 
                                                   Perioada 

                         Certificat / diploma  
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

 
 
28 februarie 2019 – organizator Manifestare științifică Presedinția României la Consiliul uniunii 
Europene 
Universitatea Eftimie Murgu din Reșița 
Facultatea de Științe Sociale 
 
 
 
10 decembrie 2018 – organizator Manifestare științifică 70 de ani de la adoptarea Declarației 
Universale a Drepturilor Omului 
Universitatea Eftimie Murgu din Reșița 
Facultatea de Științe Sociale 

Perioada 
                         Calificarea / diploma 

obţinută 
 

         Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

           Nivelul în clasificarea naţională sau  
internaţională 

2013 

Certificat de absolvire al Programului de formare privind utilizare instrumentelor de urmărire a 
frecventării şi de monitorizare a inserţiei Alumni pe piaţa muncii. 
 
Proiectul POSDRU 86/1.2/S/52422 – Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa 
muncii. 
 
Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul muncii şi protecției sociale.  

 
Perioada 

                         Calificarea / diploma 
obţinută 

 
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
           Nivelul în clasificarea naţională sau  

internaţională 

 
2013 
Certificat de participare pentru participare la workshopul „Acces şi echitate în învăţământ superior. 
Mecanisme şi instrumente pentru creşterea echităţii şi facilitare accesului la învăţământul superior” 
 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, în 
cadrul Proiectului “Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la învăţământul 
superior bazat pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ, 
structuri centrale şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali / sectoriali ”. 

 
Perioada 

                         Calificarea / diploma 
obţinută 

 
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare         

 

   2013 
Certificat de absolvire la Programul de perfecţionare pentru ocupaţia “Expert Achiziţii Publice”, cod 
COR 241940 
 

  SC Top Media SRL, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor   
  cu nr. 11/141/21.07.2010. Examenul de absolvire promovat cu calificativul 10 (zece). 

 
Perioada 

                         Calificarea / diploma 
obţinută 

 
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare           

 

   2013 
Certificat de absolvire la Programul de perfecţionare pentru ocupaţia “Manager de Proiect”, cod COR 
241919 
 
SC Top Media SRL, înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor 
cu nr. 11/29/09.02.2009. Examenul de absolvire promovat cu calificativul 10 (zece). 
 

Perioada 
                         Calificarea / diploma 

obţinută 
 

         Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare           

   2010-2011 
Certificat de participare pentru implicare activă în proiectul strategic “Studiu naţional de monitorizare a 
inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior – Absolvenţii şi Piaţa Muncii” 
(POSDRU/60/2.1/S/41750), implementat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, şi co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

  

  



Perioada 
                         Calificarea / diploma 

obţinută 
                     Specializarea 

         Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

           Nivelul în clasificarea naţională sau  
internaţională 

2007 
Certificat de Absolvire 
 
Curs de Management şi Administrarea Proiectelor de Cercetare 
Academia de Studii Economice Bucureşti 
 
 
Curs universitar 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 

 
 

 
 
2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept – specializarea Teoria Generală a Dreptului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Drept – Universitatea de Vest Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională                                              

Doctorat 

                                                         
Perioada 

                         Calificarea / diploma 
obţinută 

                     Specializarea 
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
           Nivelul în clasificarea naţională sau  

internaţională 

 
2005-2007 
Diplomă Postuniversitară 
 
Managementul Administraţiei Publice 
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa 
 
Învăţământ postuniversitar 

 
Perioada 

                         Calificarea / diploma 
obţinută 

                     Specializarea 
         Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
           Nivelul în clasificarea naţională sau  

internaţională 

 
2003-2004 
Certificat de absolvire 
 
Modulul psiho-pedagogic 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa 
 
Modul psiho-pedagogic 
 

                                                        
Perioada 

                         Calificarea / diploma 
obţinută 

                     Disciplinele principale studiate 
/    competenţe profesionale dobândite 

         Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

           Nivelul în clasificarea naţională sau           
internaţională 

 
1997-2001 
Diplomă licenţă  
 
Ştiinţe juridice 

 
 
   Facultatea de Drept 
   Universitatea Europeană Drăgan, Lugoj 
   Licenţă, învăţământ universitar 

Perioada 
                         Calificarea / diploma 

obţinută 
Specializarea 

         Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

           Nivelul în clasificarea naţională sau  
internaţională 

1993-1997 
Diplomă de Bacalaureat 
 
Filologie-Istorie 
Liceul Teoretic Traian Lalescu 
 
Liceu, Bacalaureat 



  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e)  română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

franceză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
 
 
 
          

       Competenţe şi aptitudini organizatorice
 

-  lucru în echipă; 
- abilitate dobândită şi perfecţionată pe durata activităţii profesionale şi didactice; 
-  comunicare; 
-  responsabilitate; 
-  iniţiativă; 
-  adaptabilitate la situaţii şi idei noi. 
 
- abilităţi de leadership;  

  - capacitate de sinteza si analiză; 
  - capacităţi decizionale. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe în utilizarea calculatorului: Microsoft Office, Microsoft Teams, Moodle. 

                           Alte competenţe şi 
aptitudini 

a). Lucrări publicate: 
 1 capitol publicat în volum colectiv; 
 3 lucrări ISI în calitate de unic autor publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale; 
 50 articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute; 
 68 de studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute; 
 19 studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale   

 
b). Cărţi de specialitate: 
 6 cărţi / cursuri publicate în edituri recunoscute, din care 4 ca unic autor; 
 7 cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute, din care 5 ca unic autor; 

 
   c). Proiecte 

 16 proiecte 



Experienţa acumulată (inclusiv experienta 
manageriala) în alte programe / proiecte 
naţionale/internaţionale: 
 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada 
Programul CEEX modulul II – Proiect de 
dezvoltare a resurselor umane pentru 
cercetare 

Participant 2004-2006 

Programul Phare - "Formare de manageri 
de pensiuni şi hoteluri" 

Participant 2004-2006 

Proiectul Phare CBC Programul de 
Vecinătate România-Serbia „Căi ferate 
care ne unesc”, aplicant Universitatea 
Eftimie Murgu Reşiţa, 

Expert jurist 2007-2008 

“Înfiinţarea centrului de orietare şi 
recalificare profesională” - CORP 

Expert jurist 2008 -2010 

“Formarea de asistenţi personali şi lucrători 
sociali” 

Lector Licitaţie fonduri Banca Mondială 
Mondială 2008-2009 

Proiect finanţat prin POS DRU, Student - 
PRACTICĂ –Economist 

Responsabil juridic 2009-2011 

„Campus Universitar de Vară”, - câştigat 
prin competiţie - Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, codul proiectului: 
6934,  axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea 
Infrastructurii sociale, domeniul de 
intervenţie 3.4. - Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru 
formare profesională continuă. 

Responsabil juridic 2009-2011 

„Absolvenţii şi Piaţa Muncii” - Investeşte în 
oameni! Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Asistent instituţional 2010-2011 

„Resurse umane – Formare profesională – 
Administraţie Publică Europeană” 

Responsabil Juridic 2011-2012 

“Patrimoniul cultural al Banatului - un 
patrimoniu European” 

Asistent manager 2013-2015 

Implementarea strategiei de predare-
învățare-evaluare RESPECT în cadrul 
Universității Eftimie Murgu Reșița 

Membru echipa de 
implementare 

2018 

UEMR – pol de educație și consiliere 
pentru studenții și absolvenții de liceu din 
mediile defavorizate 

Membru echipa de 
implementare 

2019 

Centrul de învățare UEM – Real students’ 
dreams 

Membru echipa de 
implementare 

2019-2022 
 

Proiect postuniversitar Job Router participant 2021-2022 
Proiect ROSE AG 236/SGU/NC/II - Nu 
abandona, implică-te! Stay your university! 
(NAISYU)” 

Membru echipa de 
implementare. 
Formator (cadru 
didactic, clasificare 
COR 242401) 

2019-2021 

Proiect Rețea comună durabilă pentru 
situațiile de urgență din Banat, RORS 283, 
Proiect cofinanțat prin programul 
INTERREG IPA II de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia 

Participare activități 
proiect în calitate de 
parteneri 
instituționali 

2018-2022 

 

                            Vechime în cadrul instituţiei   
 

 

    20 ani  

Permis de conducere Categoria B 



Apartenenţa la asociaţii profesionale  
 - Membru în Societatea Română de Drept European. 
 - Membră a Asociației Colegiului Consilierilor Juridici Caraş-Severin la poziţia  nr.0275/2008 având   
   calitatea de consilier juridic definitiv în cadrul Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România. 
 - Membru în Societatea Română pentru Protecţia Bunurilor Culturale.  
 - Membru fondator al Asociaţiei Române de Filosofie a Dreptului şi Filozofie Socială.  
 - Vicepreşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa.  
 - Membră fondatoare a Centrului de cercetări pentru Protecţia Mediului şi a Bunurilor Culturale în Arealul 
   Internaţional (CPMBC); 
 - Membru în Asociaţia Română de Drept Umanitar, filiala Reşiţa. 
 - Mambru ACMV – Asociația de Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României.  

Declaraţie   Declar prin prezenta că nu am statut de funcţionar public. 
  

                                          
                                                                                                                                                                      Semnătura, 

 
Data,  
 

 01.02.2022 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    


