Asistent universitar dr. Cristina-Mihaela SÂMBOAN
(cristina@samboan.ro)
- Doctor în dreptul muncii
- Asistent universitar dreptul afacerilor, dreptul muncii, dreptul
protecției consumatorilor
- Avocat definitiv în Baroul București (avocat stagiar 1996-1998 ;
avocat definitiv din 1998)
Studii:
- Abolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București;
- Școala Națională de Studii Politice și Administrative – master în
Relații internaționale și integrare europeană ;
- Facultatea de Drept din cadrul Universității București – master în
Dreptul UE) ;
- Facultatea de Drept din cadrul Universității din Nantes – master în
Dreptul internațional al drepturilor omului ;
- Academia de Studii Economice – doctorat în Dreptul Muncii
(coordonator : Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu);
Afiliații:
- membru al U.N.E.L.M (Uniunea Națională a Experților în Legislația
Muncii);
- coordonator al Secțiunii române din cadul R.A.C.S.E. (Réseau
Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Drois Sociaux –
France, Strasbourg)
Publicații și participări la conferințe naționale și internaționale
(selectiv):
- Demnitatea în muncă – Ed. C.H. Beck, Bucarest, 2017, ISBN 978-60618-0764-4;
- Considerations on the Court Approach of the Workplace Harassment
Revue Européene du Droit Social, n. 4 (XLI)/2018
- Considerations on the Importance of the Principle of Proportionality in
the Context of Employment Law, Journal of Legal and Administrative
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Studies,
Year
XVII,
No.
1
(18)
–
2018 https://www.upit.ro/_document/29135/jlas_1_2018_pdf_final.pdf
- Considerații privind dinamica libertății de gândire, conștiință și religie și
a libertății de expresie, aparținând salariatului, în cadrul raportului de
muncă în volumul celei de-a doua ediții a Simpozionului
Internațional „Experience,
Knowledge,
Contemporary
Challenges” organizat de Univ. ARTIFEX în 24-25 mai 2018.
- Considerations on the efficiency of procedures established by GO no.
137/2000 concerning the prevention and sanctioning of all forms of
discrimination in the field labour relations, Revista Română de Statistică,
supliment 9 /sept. 2015, pg. 33-38, accesibil on-line la:
http://www.revistadestatistica.ro/supliment/index.php/revistaromana-de-statistica-supliment-92015/
- The Employee’s right to privacy in the digital era – Conferința
internațională cu tema „Impactul Transformărilor socio-economice și
tehnologice la nivel național, european și mondial”, organizată de
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române, București, 20 aprilie 2015, Volumul conferinței nr. 5,
septembrie 2015, pg. 190-199, accesibil on-line la:
http://www.nos.iem.ro/handle/123456789/134
- Dignity and Equality – Terminological Distinctions from the Legal
Perspective - Conferinţa Internaţională „Communication, Context,
Interdisciplinarity (CCI)”, ED. A III-a, Târgu-Mureş, 23-24 Octombrie
2014, organizată la Tîrgu Mureş de Institutul pentru Studii
Multiculturale ALPHA, Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureş si
Institutul de Ştiinţe Socio-Umane "Gheorghe Şincai" al Academiei
Romane - publicat în volumul conferinţei Communication, Context,
Interdisciplinarity, Vol. III, 2014, accesibil on-line la:
http://upm.ro/cci3/CCI-03/Law/Law%2003%2060.pdf
- Protecţia dimensiunii morale a drepturilor personalităţii în lumina
reglementării Noului Cod Civil, Conferinţa Naţională „Probleme teoretice
şi practice privind aplicarea codurilor civile (Codul Civil, Codul Muncii,
Codul de Procedură Civilă)” organizată de Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în data de 27
noiembrie 2014.
- The justiciability of economic, social and cultural rights via the principle
of indivisibility of human rights – an illustration: the right to food, Revista
Română de Statistică, 2013, trim. IV, supliment
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- Considerations regarding the European system for the protection of
economic, social and cultural rights, rev. Acta Juridica Hungarica, vol. 55,
nr. 2/iunie 2014, pg. 135-149, - The Role of the European Committee for
Social Rights in the European System for the Protection of Human Rights,
Business Law Conference (ASE), noiembrie 2013 (publicat în volumul
conferinței, Perspectives of Business Law Journal, Vol. 2, Nr. 1, 2013, pg.
228-233), accesibil on-line la:
http://www.businesslawconference.ro/revista/articole/an2nr1/33%2
0Samboan%20Cristina%20EN.pdf;
- Demnitatea în muncă - provocări contemporane, ” Studies of Business
Law – Recent Developments and Perspectives”, pg. 249-261, Ed. Peter
Lang, Germania
- Demnitatea în faţa instanţelor – instrumentalizarea juridică a noţiunii
de ”demnitate” - Revista Română de Statistică (supliment, trim. III, 2013)
- Cum a intrat demnitatea in drept si ce a adus demnitatea dreptului,
Revista Tribuna Juridică, 1/2012, pg. 169-174
- Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sau drumul de la o intenţie bună
la o instituţie anti-democratică, „Criza Economică – previziune şi
impact pentru România”, Revista ART ECO, 2009, Editura ARTIFEX,
Bucureşti
- Măsurile cu efect echivalent în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie
Revista Română de Statistică (supliment, sept. 2009)
- O directivă controversată - Directiva Bolkstein - Revista de Statistică
(supliment, mai, 2007)
Informații supplimentare:
- februarie 2005 – august 2005 – internship în cadrul Centrului de Crisis
Management si Early Warning, sub coordonarea profesorului si
analistului politic Iulian Chifu (activități: analiza „punctelor fierbinți” ale
globului - în special în spațiul ex-sovietic și regiunea balcanică - precum
și a evenimentelor semnificative din politica internă, din perspectiva
modelului CRISMART de soluționare a crizelor, promovat de Școala de la
Copenhaga) ;
- iunie 2014 – octombrie 2015, bursier al Institutului de Cercetări
Juridice «Acad. Andrei Rădulescu» (Academia Română), în cadrul
proiectului Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020 POSDRU/159/1.5/S/140106 ;
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- 1 septembrie 2015 – 30 septembrie 2015 – mobilitate doctorală în
cadrul Centrului de Studii Internaționale și Europene al Facultății
Internaționale de Drept Comparat (Universitatea din Strasbourg), sub
coordonarea Profesorului Christian Mestre.
Limbi străine: Engleză, Franceză
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