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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BENONE PUŞCĂ 

Adresă(e) Bd. Galati, nr. 1 A, cod 800654, Galati, România. 

Telefon(oane) +4.0372.361.102   

Fax(uri) +4.0372.361.290 

E-mail(uri) benonepusca@univ-danubius.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  
  

  
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 14.03.2012 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte fondator 
Profesor universitar doctor. 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi manageriale: avizează Carta Universităţii şi iniţiază modificarea acesteia; numeşte Consiliul 
de administraţie; avizează structurile de conducere: senatul universităţii, consiliul de administraţie, 
consiliul facultăţii, consiliul departamentului, durata mandatelor precum şi alte considerente legate de 
statutul acestora; stabileşte plafonul operaţiunilor financiare derulate de rector, fără aprobarea 
Consiliului de administraţie; avizează propunerile cu privire la realizarea de consorţii universitare, 
asocieri sau fuziuni cu alte universităţi, pe baza unor contracte sau acorduri de parteneriat aprobate 
de senat, cu respectarea Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare. 
- Activităţi didactice: Drept constituţional şi instituţii politice; Drept constituţional comparat; Protecţia 
internaţională a drepturilor omului; Sistemul jurisdicţional de protecţie a drepturilor omului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi, nr. 3, Galaţi 800654, România. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior (studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat). 

  

Perioada 1999 – 14.03.2012 

Funcţia sau postul ocupat Rector; 
Profesor universitar doctor. 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi manageriale (Rector); 
- Activităţi didactice: Drept constituţional şi instituţii politice; Drept constituţional comparat; Protecţia 
internaţională a drepturilor omului; Sistemul jurisdicţional de protecţie a drepturilor omului.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi, nr. 3, Galaţi 800654, România. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior (studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat). 
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Perioada 1998 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor la Universitatea “Danubius” Galaţi, cu funcţia de bază. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi, nr. 3, Galaţi 800654, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior (studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat).  

 
 

 

 

Perioada 1995 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior (studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat). 

  

  

  

Perioada 1990 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici din Administraţia Publică Centrală şi Locală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Perioada 1985 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Secretar al Consiliului Judeţean Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 

  

Perioada 1981 - 1985 

Funcţia sau postul ocupat Director al administraţiei publice, judeţul Galaţi; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 

  

Perioada 1991 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat cadru asociat pe post de conferenţiar, titular de disciplină la Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (Drept constituţional şi instituţii politice) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1992 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat cadru asociat pe post de conferenţiar, titular de disciplină 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (Drept constituţional şi instituţii politice) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi, nr. 3, Galaţi 800654, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1978 - 1989 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar la Universitatea Politică , Catedra de Drept; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 



Benone Puşcă - Curriculum vitae  - Pagina 3  
 

30.08.2016 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politică din Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1971 - 1978 

Funcţia sau postul ocupat lector la Universitatea Politică , Catedra de Drept; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politică din Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1971 - 1981 

Funcţia sau postul ocupat secretar al Consiliului Municipal Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Consiliul  Municipal Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Perioada 1964 - 1970 

Funcţia sau postul ocupat Judecător  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Judecătoria Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută curs de specializare pentru probleme de management urban, Olanda; 

  

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută curs de specializare în Administraţia Publică, Grecia; 

  

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută curs de specializare în  transmiterea cunoştinţelor, organizat în cadrul programului Phare pentru 
Administraţia Publică Locală; 

  

Perioada 1978 - 1980 

Calificarea / diploma obţinută curs de perfecţionare în ştiinţa conducerii; 

  

Perioada 1974 - 1978 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1959 - 1964 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept 



Benone Puşcă - Curriculum vitae  - Pagina 4  
 

30.08.2016 

 

Perioada 1954 - 1958 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Slatina 

  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba rusă  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale   Abilităţi de comunicare, empatie şi înţelegere interpersonală 

  Lucrul în echipă 

  Bun negociator 

  Responsabilitate 

  Adaptabilitate 

  Spirit întreprinzător 

  Abilităţi în ceea ce priveşte managementul conflictelor 

  

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de management şi organizare 
Gândire prospectivă  
Capacitate rapidă de a identifica problemele 
Mobilitatea de a soluţiona problemele în funcţie de specificul lor 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea computerului (aplicaţiile MS Office  şi Internet Explorer) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini literare (lucrări publicate în domeniul juridic, precum şi lucrări cu caracter literar) 
  

  

Permis(e) de conducere Posesor permis de conducere auto, categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare  

 Doctor Honoris Causa al Universității de Vest ”Vasile Goldiș” (UVVG) din Arad, 2015; 

 Demnitatea de Membru de Onoare, însoţită de toate privilegiile gradului de Comandor ca expresie a 
recunoaşterii contribuţiei la emanciparea Naţiunii, 2014; 

 Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;  

 Membru al Academiei de Ştiinţe ale Naturii din Rusia, 2008; 

 „Doctor honoris causa” , Universitatea Leibniz, Milano, 2007; 

 Din anul 1997, membru al Academiei de Ştiinţe din New York; 

 Din anul 1994, membru fondator al Institutului de Ştiinţe Administrative din România; 

 Din anul 1993, membru în Consiliul Ştiinţific al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,  
        până în anul 2002; 

 membru în Consiliul profesoral la Facultatea de piscicultură a Universităţii “Dunărea de Jos”  
        Galaţi 1972- 1990; 

 Premiul municipiului Galaţi, pentru activitatea ştiinţifică, didactica şi management – 2002; 

 Cetăţean de onoare al oraşului Panciu-2003; 

 Ordinul "Meritul pentru învăţământ" in grad "de Mare Ofiţer" pentru contribuţia deosebita  
        la dezvoltarea învăţământului romanesc si promovarea cercetării ştiinţifice din tara noastra-2004; 

 membru în Comitetul director al luptătorilor din decembrie 1989, cu atribuţii juridice în  
        cadrul asociaţiei; 

 Am contribuit în fiecare an la îndrumarea studenţilor de la Facultăţile de Drept din Bucureşti  
        şi Iaşi, care au făcut practică la Judecătoria Galaţi şi Consiliile populare, judeţean şi  
        municipal Galaţi; 

 Cursul de instruire in managementul calităţii, seria de standarde SR EN ISO 9000 

 Cursul de audit QI Consulting pentru auditori de terţă parte ai sistemelor  
de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008 
 

  

Anexe Lista lucrărilor publicate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.univ-danubius.ro/noutati/prof-univ-dr-benone-pu%C8%99c%C4%83,-pre%C8%99edinte-al-universit%C4%83%C8%9Bii-%E2%80%9Ddanubius%E2%80%9D,-doctor-honoris-causa-la-universitatea-de-vest-%E2%80%9Dvasile-goldi%C8%99%E2%80%9D-din-arad.html
http://www.univ-danubius.ro/noutati/prof-univ-dr-benone-pu%C8%99c%C4%83,-membru-de-onoare-al-senatului-ordinului-militar-de-rom%C3%A2nia.html
http://www.univ-danubius.ro/noutati/prof-univ-dr-benone-pu%C8%99c%C4%83,-membru-de-onoare-al-senatului-ordinului-militar-de-rom%C3%A2nia.html
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LISTĂ LUCRĂRI PUBLICATE 
 
 
 “Perfecţionarea legislaţiei privind activitatea organelor locale ale puterii” , 220 pag. , Editura Junimea, 

Iaşi, 1989(cod ISBN); 
 “Drept constituţional şi instituţii politice”, 269 pag., Editura Athenaeum, Bucureşti, 1992; 
 “Drept constituţional şi instituţii politice”, 240 pag., Editura A.P.P., Bucureşti, 1993; 
 “Drept constituţional şi instituţii politice”, 347 pag., Editura Sylvi, Bucureşti,1994(cod ISBN); 
 “Drept constituţional şi instituţii politice”,350 pag., Editura Sylvi, Bucureşti, 1996(cod ISBN); 
 “Drept constituţional şi instituţii politice”,, vol I şi II, 401 pag., Editura Sylvi, Bucureşti, 1996,(ISBN); 
 “Drept public şi privat, 317 pag., Editura Evrika, Brăila, 1997(cod ISBN); 
 “Drept internaţional  public şi privat”,317 pag., Editura “Evrika”, Brăila(cod ISBN); 
  “Drept constituţional şi instituţii politice”, 475 pag., Editura Evrika, Brăila, 1999(cod ISBN); 
 Drept constituţional şi instituţii politice”, 381 pag., Editura Evrika, Brăila, 1998(cod ISBN), ediţie 

revăzută şi adăugită; 
 Funcţia publică şi funcţionarul public, vol. I şi II, 783 pag., Editura Evrika, Brăila, 1999(cod ISBN); 
 “Drept constituţional şi instituţii politice”, vol.I şi vol.II, 686 pag.,Editura Fundaţiei Academice 

“Danubius” din Galaţi, 2000(cod ISBN); 
 “Drept internaţional public”, 362 pag.,Editura Fundaţiei Academice “Danubius” din Galaţi, 362 pag., 

2000 (cod ISBN973-99817-0-4) ;  
 Protecţia juridică a drepturilor omului, 211 pag., Editura Fundaţiei Academice “Danubius” din Galaţi, 

2002(cod ISBN 973-85587-5-1); 
 “Drept internaţional public”, 372 pag., Editura Fundaţiei Academice “Danubius” din Galaţi, 2003(cod 

ISBN); 
 Drept constituţional si instituţii politice, 380pag., Editura Fundaţiei Academice “Danubius”din Galati, 

2003(cod ISBN 973-8409-19-5); 
 Drept constituţional comparat, 430 pag., Editura Fundaţiei Academice “Danubius” din Galaţi, 2004(cod 

ISBN); 
 Sistemul jurisdicţional internaţional de  protecţie a drepturilor omului, 230 pag., Editura Fundaţiei 

Academice “Danubius” din Galaţi, 238 pag, 2004 (cod ISBN 973-8409-50-0); 
 Drept internaţional public, Editura Fundaţiei Academice “Danubius” din Galaţi, 414 pag, 2004, (cod 

ISBN 973-8409-51-9); 
 Drept constituţional comparat, Editura Fundaţiei  “Danubius” din Galaţi, 2005; 
 Drept Constituţional şi Instituţii Politice, 397 pag, Editura Fundaţiei Academice „Danubius” din Galaţi, 

Galaţi, 2005, ediţie revizuita, ISBN 973-8409-28-4 
 Drept Constituţional şi Instituţii Politice, 647 pag, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 2006, 

ISBN 978-973-30-1511-6 
 Mandatul Parlamentar în România, articol trimis spre publicare la Universitatea Kent State SUA, 2007 
 Drept Constituţional şi Instituţii Politice, 652 pag, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 2007, 

ISBN 978-973-30-2010-0   
 Avocatul familiei, ediţia I, 220 pag., Editura “Sylvi”, Bucureşti, 1992 (cod ISBN); 
 Avocatul familiei, ediţia a II-a, 230 pag., Editura Sylvi, Bucureşti, 1993 (cod ISBN); 
 Avocatul familiei, ediţia a III-a, 300 pag., Editura Sylvi, Bucureşti, 1996(cod ISBN); 
 Norma de reprezentare în sistemul electoral, referat prezentat la sesiunea ştiinţifică a Asociaţiei 

Juriştilor din România de la Iaşi, 1970; 
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 Comisiile de judecată – organe de influenţare obştească, Revista pentru Consiliile populare nr. 
1/1971; 

 Îmbogăţirea fără just temei în relaţiile dintre soţi, Revista Română de Drept nr. 6/1975; 
 Agenda birourile executive, Îndrumar privind activitatea organelor locale ale administraţiei locale de 

stat, 200 pag., editat de Întreprinderea Poligrafică Galaţi, 1986; 
 Comisiile permanente – organe ajutătoare de lucru ale Consiliilor populare – referat prezentat în 

cadrul examenului de doctorat la Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, 1973; 
 Comisiile temporare – referat prezentat în cadrul examenului de doctorat la Universitatea “Al.I.Cuza” 

Iaşi, 1973; 
 Natura juridică a comitetelor şi birourilor executive – referat prezentat în cadrul examenului de 

doctorat la Universitatea “Al.I. Cuza”Iaşi, 1973; 
 Perfecţionarea democraţiei socialiste, a legislaţiei privind activitatea consiliilor populare – referat 

prezentat în cadrul Asociaţiei Juriştilor din România, Galaţi, 1982; 
 Îmbunătăţirea legislaţiei privind activitatea consiliilor populare în ultimii 20 de ani – Revista economică 

nr. 1/1987; 
 Pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor din Administraţia publică locală – cerinţă 

fundamentală pentru realizarea  obiectivelor şi sarcinilor reformei în acest domeniu, în Revista 
Guvernului României, “Probleme ale administraţiei publice locale în România”, august 1994; 

 Separaţia puterilor în stat, referat prezentat la sesiunea ştiinţifică organizată de Universitatea 
“Danubius” Galaţi în colaborare cu Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă – filiala Galaţi, 1993; 

 Competenţele Curţilor Constituţionale, referat prezentat la sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice din 
27 mai 1995, organizată de Universitatea “Danubius” Galaţi; 

 Rolul Curţii Constituţionale a României, referat prezentat la sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice din 
27 mai 1995, organizată de Universitatea “Danubius” Galaţi; 

 Natura juridică a drepturilor fundamentale, referat prezentat la sesiunea ştiinţifică organizată de 
Universitatea “Danubius” Galaţi în colaborare cu Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă –Filiala Galaţi, 1996; 

 Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din administraţia centrală şi locală, condiţie sine 
qua non a promovării în instituţiile publice, Tribuna economică nr. 1/1976; 

 Avocatul poporului, referat prezentat la sesiunea ştiinţifică a Universităţii “Danubius” Galaţi, 23 mai 
1997; 

 Ombudsmanul suedez, referat prezentat la sesiunea ştiinţifică a Universităţii “Danubius” Galaţi, 24 mai 
1997; 

 Instituţia Avocatului poporului în România, articol publicat în Revista Institutului de Filosofie şi Drept 
din Republica Moldova, 1996; 

 Curtea Constituţională a României, articol publicat în Revista Institutului de Filosofie şi Drept din 
Republica Moldova; 

 Drepturile fundamentale ale omului la sfârşit de mileniu, publicat în Revista Universităţii din Toronto – 
departamentul Ştiinţe Politice, în anul 1999; 

 Instituţia Avocatului Poporului în România, articol trimis spre publicare în Belgia; 
 Îndrumar privind activitatea comisiilor de judecată, 60 pag., 1982, Întreprinderea Poligrafică Galaţi; 
 Înfăptuirea separaţiilor puterilor în România, suport de curs prezentat la Centrul de Perfecţionare a 

Funcţionarilor din Administraţia Publică Locală; 
 Condiţiile controlului judecătoresc asupra actelor administrative, suport de curs; 
 Dubla cetăţenie oglindită în legislaţia României, publicat în Revista de Filosofie şi Drept – Chişinău, 

1999, Republica Moldova; 
 Îndrumarul comisiilor de ocrotire a unor categorii de minori, conform Legii 3/1970; 
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 Drepturile omului – problemă crucială a relaţiilor internaţionale, publicat în Revista de Filosofie şi Drept 
– Chişinău,2001, Republica Moldova; 

 Les principaux traits de la société internationale,Revista Nuove L’ettere, nr. 11, Instituti Eitoriali e 
Poligrafici Internazionali Pisa-Roma, 2002, pag. 149-156; 

 Noţiunea teritoriului de stat în doctrina contemporană, publicat de Institutul de Filosofie, Sociologie şi 
Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în revista din 26 ianuarie 2003, pag.62. 

 Noţiunea teritoriului de stat în doctrina contemporană, publicat în revista Institutului de Filosofie, 
Sociologie şi Drept din Republica Moldova, Chişinău, 2003, pag.62-67. 

 Consideraţii cu privire la regimurile constituţionale, articol publicat în revista Institutului de Filosofie, 
Sociologie şi Drept din Republica Moldova, Chişinău, 2004, pag. 208-219; 

 Drepturile omului – noţiune fundamentală în relaţiile internaţionale, articol publicat în Revista Acta 
Universitatis Danubius-Juridica, nr. 1/2005, pag.23-37; ISSN: 1844-8062; 

 Sistemul european de protecţie a drepturilor omului, articol publicat în Revista Acta Universitatis 
Danubius-Juridica, nr. 1/2006, pag.11-21; ISSN: 1844-8062; 

 Mandatul parlamentar în România, articol publicat în Revista Acta Universitatis Danubius-Juridica, nr. 
1/2007, pag.11-22; ISSN: 1844-8062; 

 La séparation des pouvoirs de l’Etat, articol publicat în Revista Acta Universitatis Danubius-Juridica, 
nr. 1/2008, pag.9-21; ISSN: 1844-8062; 

 Drept constituţional si instituţii politice, Ediţie revăzută şi adăugită, 640 pag., Editura Universitară 
“Danubius”, Galaţi, 2010 (cod ISBN 978-606-533-067-2); 

 Drept constituţional si instituţii politice, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universitară “Danubius”, 
Galaţi, 2010, ISBN 978-606-533-078-8 (ID SEM II); 

 Protecţia internaţională a drepturilor omului, ISBN 978-606-533-070-2 (ID SEM II), Editura 
Universitară “Danubius”, Galaţi, 2010; 

 Protecţia internaţională a drepturilor omului, ISBN 978-606-533-180-8  (ZI), Editura Universitară 
“Danubius”, Galaţi, 2010; 

 Articol cotat ISI: The Education for an Active European Citizenship, în Annals of DAAAM for 2010 & 
Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Volume 21, No. 1, ISSN 1726-9679, ISBN 
978-3-901509-73-5, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2010.  

  

 
     Lucrările publicate şi în general cercetarea ştiinţifică proprie  s-au axat pe preocupări în 
domeniul  organizării  şi funcţionării autorităţilor publice din România. În afara materialelor 
publicate, am mai susţinut la diferite sesiuni ştiinţifice din ţară şi simpozioane internaţionale un 
număr de 7 lucrări nepublicate. 
 

 În  fiecare an, începând din 1972, am avut numeroase interviuri la Radio Bucureşti şi Iaşi cu privire la 
interpretarea şi aplicarea diferitelor acte normative de larg interes cetăţenesc din domeniul dreptului 
civil şi administrativ. 
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LUCRĂRI LITERARE 
 

- „Cumpăna dreptăţii”, piesă de teatru în două acte, jucată pe scena “Teatrului Nostru” 
din Galaţi în premieră absolută la 24 decembrie 1977 şi transmisă de Radio 
Televiziunea Română în acelaşi an; 

- „Ancheta din zori”, piesă de teatru în două acte, jucată pe scena Teatrului Dramatic din 
Galaţi, stagiunea 1979-1980. Lucrarea obţine Premiul II şi titlul de laureat la Concursul 
de Creaţie Dramatică în cadrul Etapei Republicane 1979; 

- „Mănuşile de azbest”, piesă de teatru în două acte, publicată în Revista “Pagini 
dunărene” în anul 1979; 

- „Însemnări de călătorie din Anglia”, publicate în revista „Pagini dunărene” în 1979; 

- „Însemnări de călătorie din Anglia”, publicate în revista literară „Incandescenţe”, 
Galaţi,1979;  

- „Însemnări de călătorie din Portugalia” publicate în revista „Pagini dunărene”, Galaţi, 
1979;  

- „Procurorul nu acuză”, scenariu radiofonic, 1982; 

- „În pragul exploziei”, scenariu de film, 1983; 

- „O mască pentru Hercule”, scenariu T.V., 1983; 

- „Însemnări de călătorie din China” publicate în revista „Convorbiri literare”, Iaşi, 1985;  

- „Un cer cu stele”, scenariu radiofonic transmis de Radio-Televiziunea Română în 1988; 

- „Examen la … obiectul  primăvară”, scenariu radiofonic transmis de Radio-Televiziunea 
Română în anul 1987. Scenariul a obţinut Premiul I şi titlul de Laureat al Concursului de 
creaţie dramatică în cadrul etapei republicane, 1989; 

- „Examen la … obiectul  primăvară”, piesă de teatru în două acte, jucată de Studenţii 
Universităţii “Danubius” Galaţi, în anul 1997; 

- „Examen à la matière … le printemps”,  Les Granges-le-roi: Editions du Brontosaure, 09.05.2011, 
ISBN 978-2-916974-43-9; EAN 9782916974439, Théâtre traduit du roumain par Constantin 
Frosin. 

- „Timpuri învolburate”,  roman, Galaţi: Editura Universitară Danubius, 15.02.2011, ISBN 978-
606-533-234-8; Vol. 1: Timpuri învolburate , ISBN 978-606-533-235-5, pp. 317; 

- „Timpuri învolburate”,  roman, Galaţi: Editura Universitară Danubius, 02.11.2011, ISBN 978-
606-533-234-8; Vol. 2: Timpuri învolburate , ISBN 978-606-533-281-2, pp.332; 

- „Timpuri învolburate”,  roman, Galaţi: Editura Universitară Danubius, 15.02.2012, ISBN 978-
606-533-234-8; Vol. 3: Timpuri învolburate , ISBN 978-606-533-290-4, pp.303. 
- „Timpuri învolburate”,  roman, Galaţi: Editura Universitară Danubius, 15.02.2012, ISBN 978-
606-533-234-8; Vol. 4: Timpuri învolburate , ISBN 978-606-533-290-4. 
- „Timpuri învolburate”,  roman, Galaţi: Editura Universitară Danubius, 15.02.2012, ISBN 978-
606-533-234-8; Vol. 5: Timpuri învolburate , ISBN 978-606-533-290-4. 
- „Labirintul Vieţii”,  roman, Galaţi: Editura Universitară Danubius, 2015, ISBN 978-606-533-343-

7; 377  pagini. 


