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CURRICULUM VITAE     

 
 

 
Informaţii personale 

 

  
 

 

Nume / Prenume  Florea Bogdan  

Adresă  Str. Brădişor, nr. 4, bl. CP7, ap. 12, cod poştal 510034, Alba Iulia, 
jud. Alba, România 

 

Telefon  Mobil: 0741044058  
E-mail  mediatorflorea@yahoo.com  

Naţionalitate  română  
Data naşterii  02.06.1980  

 
 

 
Experienţa profesională 

  
 

 

    
Perioada  2022  

Funcţia sau postul ocupat  Raportor în cadrul raportului anual (RULE OF LAW INDEX) 
realizat și editat de către organizația internațională ”WOLRD 
JUSTICE PROIECT”  

 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Expertiză asupra respectării regulilor statului de drept  
Numele şi adresa angajatorului  The World Justice Project 1025 Vermont Ave Street NW, Suite 

1200 
Washington, D.C. 20005 USA 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Organizație internațională independentă  

    
  Perioada  2021  

Funcţia sau postul ocupat  Raportor în cadrul raportului anual (RULE OF LAW INDEX) 
realizat și editat de către organizația internațională ”WOLRD 
JUSTICE PROIECT”  

 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Expertiză asupra respectării regulilor statului de drept  
Numele şi adresa angajatorului  The World Justice Project 1025 Vermont Ave Street NW, Suite 

1200 
Washington, D.C. 20005 USA 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Organizație internațională independentă  

 
Perioada 

  
2017 - prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar   
Activităţi şi responsabilităţi principale  Activități didactice la materiile: Drept financiar și fiscal, Finanțe 

publice, Drept bancar și valutar, Business Law and Mediation, 
Dreptul Afacerilor, Dreptul muncii și securității sociale 

 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel 
Bethlen nr. 5, cod poștal: 510009, Alba Iulia, jud. Alba. 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Instituție de învățământ superior  

 
Perioada 

  
2013 - prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat  Mediator autorizat  
Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi de mediere  

Numele şi adresa angajatorului  Bogdan Florea – Birou de mediator; Sediu: str. Brădişor, nr. 4, bl. 
CP7, ap. 12, Alba Iulia, jud. Alba 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activităţi de mediere   

 
Perioada 

  
2007 - prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat  Administrator şi asociat ”Alba Protect” SRL Alba Iulia  
Str. Brădişor, nr. 4, bl. CP7, ap. 12, cod poştal 510034, Alba Iulia, 
Alba Iulia, jud. Alba, România 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea operaţiunilor necesare pentru realizarea obiectului de 
activitate al societăţii. Îndeplinirea angajamentelor stabilite prin 
actul constitutiv şi prevederile legale în vigoare; 

 

    
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Servicii externe de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

 

 

Perioada  2021 - prezent  
Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Reprezentare și asistență juridică, consultanţă juridică, avizarea 
legalităţii acţiunilor realizate de conducerea unităţii, întocmire şi 
avizare contracte. 

 

Numele şi adresa angajatorului  SINDICATUL NAȚIONAL LIBER J T I ROMÂNIA, cu sediul în, 
str. Horea, nr. 78, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 

 

    
Perioada  2012 - 2020  

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic  
Activităţi şi responsabilităţi principale  Întocmire şi avizare contracte de achiziţii publice şi civile, 

reprezentare juridică, consultanţă juridică, avizarea legalităţii 
acţiunilor realizate de conducerea unităţii. 

 

Numele şi adresa angajatorului  Asociaţia non-guvernamentală Maria Beatrice; Sediu: B-dul 1 
Decembrie 1918, nr. 35, bl. M8, ap.17, Alba Iulia, jud. Alba 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Asistenţă socială  

 
Perioada 

  
2006 - 2019 

 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic  
Activităţi şi responsabilităţi principale  Întocmire şi avizare contracte de achiziţii publice şi civile, 

reprezentare juridică, consultanţă juridică, avizarea legalităţii 
acţiunilor realizate de conducerea instituţiei. 

 

Numele şi adresa angajatorului  Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia – Serviciu social în 
subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia; Sediu: str. 
Lalelelor, nr. 60, Alba Iulia, jud. Alba 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Asistenţă socială  

 
Perioada 

  
2005 – 2006 și februarie-octombrie 2012 

 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic  
Activităţi şi responsabilităţi principale  Întocmire şi avizare contracte de achiziţii publice, civile şi 

comerciale,  reprezentare juridică, consultanţă juridică, avizarea 
legalităţii acţiunilor realizate de conducerea instituţiei. 

 

Numele şi adresa angajatorului  S.C. Hidroserv Sebeş S.A.; Sediu: str. Alunului, nr. 9A, Sebeş, 
jud. Alba 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Mentenanţă agregate şi instalaţii energetice – Sector energetic 

 
 

 
Perioada 

  
2005 - prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic – Colegiul Consilierilor Juridici Alba   
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Educaţie şi formare 

    
Perioada  2016-2017  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat absolvire modul psihopedagogic – Niv. I și II  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica specialității, 
Proiectarea și managementul programelor educaționale, 
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Comunicare 
educațională, Didactica domeniului și dezvoltării în didactica 
specialității, Managementul organizației școlare 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia- Departamentul 
pentru Pregatirea Personsalului Didactic  

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Post universitar  

 
Perioada 

  
01-07 august 2016 

 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Curs perfecționare profesională "Consolidarea capacităţii 
administrative, modele și mecanisme pentru dezvoltarea 
sectorului public" 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul de Formare APSAP  

 
Perioada 

  
Iulie – decembrie 2015 

 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Program perfecționare Proiect POSDRU/169/6.2/S/146756 
„Instruire pentru furnizarea de servicii moderne – INFUSE”  

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 S.C. INSOFT Development & Consulting S.R.L.  

 
Perioada 

  
02-09 august 2015 

 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Curs de perfecționare profesională „Achiziții publice – 
transparență și asigurarea legalității” 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Univers Training S.R.L.  

 
Perioada 

  
2013 

 

Calificarea / diploma obţinută Certificat formator de formatori      
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Pregatirea formării, realizarea activităţii de formare, evaluarea 
participanţilor la formare, marketingul formării, proiectarea 
programelor de formare, organizarea, evaluarea, revizuirea şi 
asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare.  

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociaţia CERESS Alba  

 
Perioada 

  
2013 

 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat de mediator  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Tehnici de mediere, tehnici de rezolvare a conflictelor, tehnici de 
negociere, forme de comunicare; 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociaţia Centrul de Mediere Craiova  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Post-universitar  

 
Perioada 

  
2006-2012  
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Calificarea / diploma obţinută  Doctor în drept cu teza “Contractul administrativ ca formă juridică 
de prestare a serviciilor publice” 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Drept administrativ, constituţional, contravenţional, drept 
internaţional public. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, Chişinău/Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova. 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Doctorat    

 
Perioada 

  
Septembrie – Octombrie 2006 

 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat absolvire curs de instruire-perfecționare  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Curs de instruire perfecționare în cadrul Proiectului “Rețele 
comunitare de voluntariat în favoarea persoanelor vârstnice” 
finanțat de Delegația Comisiei Europene în România prin 
Programul Phare 2003 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale  

    
Perioada  2004-2005  

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de master – Instituţii şi reglementari comunitare  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Acţiunile în faţa instanţelor comunitare, Administraţia publică 
locală şi domeniul public în România şi ţările comunitare, Politici 
publice comunitare, Arbitraj intern şi internaţional 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Post universitar-masterat    

    
Perioada  2000-2004  

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în ştiinţe juridice  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil, Drept procesual 
penal, Drept administrativ, Drept comercial și bancar, Dreptul 
finanțelor publice 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Nivel universitar  

    
Perioada  1995-2000  

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat – specializare învăţător  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Pedagogie, Psihologie, Matematică, Limba română, engleză, 
franceză 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan, Alba Iulia  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Învăţământ nivel mediu  

    
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

   

 
Limba maternă 

  
Română 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    

Autoevaluare  Înţelegere  Vorbire 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

 Discurs oral 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 

Utilizator 
experiment

at 

C1 

Utilizator 
experiment

at 

 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 

independent 

B2 

Utilizator 

independen
t 

A2 

Utilizator 

elementar 

 
A2 

Utilizator 

elementar 

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

 

    
Aptitudini și competențe 

profesionale 
 - activităţi de cercetare în domeniul dreptului, realizarea de studii 
de analiză în domeniul juridic; 
- consultanţă în materia dreptului; 

 

    
Competenţe şi abilităţi sociale       Sociabilate și spirit de echipă – dobândite la locurile de muncă 

prin interacţiunea cu un număr mare de persoane. 
Perseverenţă – în urma educaţiei şi instrucţiei pe parcursul anilor 
de studiu 

Disciplină şi seriozitate – dobândite pe parcursul studiilor şi la 
locurile de muncă. 
Competențe manageriale dobândite în decursul perioadei de 
activitate ca admininstrator în cadrul societăți Alba Protect SRL și 
coordonator al activității biroului de mediator - Bogdan Florea 

Abilități de comunicare și integrare în echipă. 

 

    
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
 Utilizarea diferitor programe de editare a textului, utilizare de 
platforme și aplicații on-line  

 

    
Alte competenţe şi aptitudini  Sporturi practicate: schi.  

Permis(e) de conducere  Permis de conducere categoria B 

 
 

 
Lucrări publicate și activitate 

ştiinţifică 

  
Cărți 
 

1. Monografia: „Contractul administrativ ca formă juridică de 
prestare a serviciilor publice” Editura Pro Universitaria, București, 
2018, ISBN: 978-606-26-0791-3 – autor. 
2. Curs universitar: Drept bancar. Note de curs, seria 
Didactica 2022 - autor 

 
Capitole în cărți 
 
1. V. Luha, B. Florea, S. Maican, Capitolul intitulat “Liability in 
the case of autonomous cars in Romania” în cartea Autonomous 
Vehicles and Civil Liability in a Global Perspective - în curs de 
publicare la Springer Publisher, în anul 2023. 
 
Studii și articole publicate în țară și în străinătate: 

 
1. Florea B. Violenţa în familie – etiologie şi forme de 
manifestare. În: Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-
umane, Volumul 14, publicat sub egida Departamentului de 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţ” al 
Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2005,  ISBN 973-7710-53-3, pp. 271-279 - autor 

 
2. В. Гуцуляк, Б. Флоря, Административный процесс и 
административные производства. В: Закoн и Жизнь, 2009, № 
11 (216), р. 17-26. [Guţuleac V., Florea B. Procesele şi 
procedurile administrative, Legea şi viaţa, 2009, nr. 11(216), 
ISSN 1810-3081, pp. 17-26] - coautor 

 
3. Florea B. Contractul administrativ – ca una din formele 
juridice de prestare a serviciilor publice. În: Teoria şi practica 
administrării publice: Materiale ale conferinţei internaţionale 
ştiinţifico-practice, Academia de Administrare Publică de pe 
lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, 2010, ISBN 
978-9975-4107-6-2, pp. 126-129 - autor 

 
4. Florea B. Contractul administrativ – mijloc eficient de 
punere în valoare a serviciilor publice în contextul actual. În: 
„Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor 
europene”, „Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor 
statului de drept”, conferinţa ştiinţifică, Chişinău, 13-14 mai 2010, 
ISBN 978-9975-52-094-2, pp. 130-147 – autor 

 
5. Guţuleac V., Florea B. Contractul administrativ ca 
modalitate a actului administrativ. În: Legea şi viaţa, 2011, nr. 
1(229), ISSN 1810-309X, pp. 4-12 – coautor 

 
6. Florea B. Regimul juridic aplicabil contractului administrativ 
în contextul actual. Inexistenţa şi nulitatea contractului 
administrativ. În: Legea şi viaţa, 2011, nr. 2 (230), ISSN 1810-
309X, pp. 28-39 - autor 
 
7. Guţuleac V., Florea B. Soluţionarea litigiilor izvorâte din 
executarea contractului administrativ ca formă de prestare a 
serviciilor publice. În: Legea şi viaţa, 2011, nr. 5(233), ISSN 
1810-309X, pp. 4-8 – coautor 

 
8. Florea B., The incidence of mediation before referral to the 
administrative litigation court, în Annales Universitas Apulensis, 
Series Jurisprudentia 19/2016 . pp. 106-119 – autor 

 
9. Florea B., The efficiency of using public funds or the 
balance between the resources used and the public service 
provided, în Revista de Științe Juridice, nr. 1/2017, Editura 
Universul Juridic, pp. 22-33 – autor 

 
10. Florea B., Mediation as an efficient way of saving public 
money, în Curentul Juridic, nr. 1/2018, Târgu-Mureș, pp. 78-87 
ISSN 1224-9173 – autor 

 
11. Florea B., Implicaţiile medierii în procedura fiscală, în 
Revista de Drept Public nr. 1/2019, pp. 102-109 – autor 

 
12. Lazăr I., Florea B., Reflecții pe marginea art. 159 alin. (5) și 
(6) din Codul de procedură fiscală (transferul dreptului de 
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proprietate asupra unui autoturism de ocazie între rezidenți ai 
unor state membre ale Uniunii Europene), în Dreptul nr. 5/2019, 
pp. 168-185 – coautor. 

 
13. Lazăr I., Florea B., Discuții referitoare la beneficiarii 
deducerii personale în cazul recăsătoriei soțului împreună cu 
care locuiește minorul provenit dintr-o căsătorie anterioară, în 
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2019 pp. 80-83 – 
coautor. 

 
14. Florea B., Lazăr I., Fiscal obligation's establishment in 
Romania: power relationship or legal obligation?, în Annales 
Universitas Apulensis, Series Jurisprudentia nr. 23/2020, pp. 93-
102 -coautor 

 

15. Hurbean A., Florea B., Working from home and teleworking 
from a fiscal perspective, în Revue Européenne du Droit Social, 
nr. 3/2021, pp. 58-67- coautor. 

 
16. Florea B., Dead or alive – taxpayer is wanted, în Annales 
Universitatis Apulensis, Seria Jurisprudentia, nr. 24/2021 pp. 
123-132. – autor 

 
17. Florea B., The arbitrariness of the taxation of the natural 
person who owns non-residential buildings in property, în 
Annales Universitatis Apulensis, Seria Jurisprudentia, nr. 
25/2022, pp. 36-43 - autor. 
 
Participări la conferințe științifice naționale și internaționale 

 
1.Conferinţa ştiinţifică „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma 
valorilor şi tradiţiilor europene” - Ştiinţa juridică în contextul 
promovării valorilor statului de drept, Chişinău, 13-14 mai 2010  

- prezentarea lucrării: „Contractul administrativ – mijloc eficient 
de punere în valoare a serviciilor publice în contextul actual” 

 
2. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi practica 
administrării publice” organizată de Academia de Administrare 
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău, 
21 mai 2010 

- prezentarea lucrării: „Contractul administrativ – ca una din 
formele juridice de prestare a serviciilor publice”.   
 
3. Conferința internațională - Law and its challanges - in socio-
economic and administrative field, 6-9 octombrie 2016  

- prezentarea lucrării: „The incidence of mediation before referral 
to the administrative litigation court” 

 
4. Conferința Internațională Bienală “Sistemul Juridic între 
Stabilitate și Reformă” Craiova, 6-7 octombrie 2017  
- prezentarea lucrării : „Eficiența utilizării fondurilor publice sau 
echilibrul dintre resursele utilizate și serviciul public prestat” 
 
5. Conferința Internațională în Drept, Administrație Publică și 
Medicină, Târgu-Mureș, 26-27 octombrie 2017  
- prezentarea lucrării: Mediation as an efficient way of saving 
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public money 
 
6. Workshop-ul Elemente esențiale ale Regulamentului General 
privind Protecția Datelor Persoanale(RGDP/GDPR), Alba Iulia, 23 
aprilie 2018 
 
7. Stagiul de pregătire profesională al consilierilor juridici 
“Aspecte teoretice și practice în materie comercială și achiziții 
publice. Particularități”, 8 iunie 2018 
- prezentarea lucrării : “Contractul de achiziție publică din 
perspectiva utilizării eficiente a resurselor bugetare” 
 
8. Stagiul de pregătire profesională al consilierilor juridici - Mai 
2019 “Instituții de drept civil, administrativ și comercial” 

- prezentarea lucrării:  Medierea ca alternativă în soluţionarea 
conflictului fiscal 
 
9. Conferința internațională Administrarea publică în domeniul 
asigurării ordinii de drept – una din sarcinile prioritare ale statului, 
Chișinău 2020. 
- prezentarea lucrării: ”Actul administrativ – document juridic de 
bază adoptat sau emis de către organele administrației publice 
centrale și locale” 

 
10. International Conference: “Law and its challenges in socio-
economic and administrative field” 17-18 Septembrie 2020 

- prezentarea lucrării: Fiscal obligation's establishment in 
Romania: power relationship or legal obligation? 

 
11. Conferința „Societățile (comerciale) în vremea pandemiei” 
Internațional Summer Law School 2020 ediția a XIII-a(ISLS 2020) 
23 septembrie 2020 

- prezentarea lucrării: Stabilirea obligațiilor fiscale în România – 
relație de putere sau obligație legală? 

 
12. International Conference "The Future of Labour Law after 
Coronavirus" at 13-14 may 2021, organizată de Asociația pentru 
Studiul Relațiilor Profesionale de muncă. 
- prezentarea lucrării „Working from home and teleworking from 
a fiscal perspective”. 
 

13. International Congress “Civil status documents in Romanian 
and foreign public administration. Present and future outlook” 
din 16-17 decembrie 2021 

     - prezentarea lucrării: ”Dead or alive – taxpayer is wanted”. 
 

14. Conferința „Patrimoniul Cultural Național Material și Imaterial” 
Internațional Summer Law School 15th edition( 28 august- 4 
septembrie 2022 Săpânța, Maramureș, România 

     - prezentarea lucrării: ”Recovering the damage caused to the 
budget of the territorial-administrative unit – a matter of 
creativity/Recuperarea prejudiciului cauzat bugetului unității 
administrativ teritoriale – o chestiune de creativitate.” 
 

15. Stagiul de pregătire profesională al consilierilor juridici – 14 
octombrie 2022 “Aspecte générale teoretice și practice privind 
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insolvența” 
 
16. Conferința internațională ”Drept ”Administrație Publică, 
Dezvoltare durabilă și Patrimoniu în contextul proceselor de 
inteligență artificială”/ International Conference ”Law, Public 
Administration, Sustainable Development and Heritage in the 
Context of Artificial Intelligence Processes” (Alba Iulia, România, 
20-21 octombrie 2022) 
 - prezentarea lucrării:”The arbitrariness of the taxation of the 
natural person who owns non-residential buildings in property” 
 
17. Conferința Națională de Drept Fiscal (București 25-26 
noiembrie 2022) 

 - prezentarea lucrării: ”Impozitarea clădirilor nerezidențiale aflate 
în proprietatea persoanelor fizice, între certitudine, echitate și 
proporționalitate” 

 
 

 

Participări în calitatea de organizator, coordonator, 
moderator sau key-speaker în cadrul unor şcoli de vară, 
conferinţe, concursuri, simpozioane sau alte manifestări 
ştiinţifice pentru cadre didactice sau studenţeşti 
 
1. Sesiunea de comunicări știinţifice a studenţilor și studenţilor 

masteranzi, 08-09 mai 2019, Universitatea 1 Decembrie 1918 din 
Alba Iulia – organizator, 
http://cercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=8&l=ro. 
 
2. Conferința de Dreptul Comerțului Internațional. In honorem 
Prof. univ. dr. Mircea N. Costin, care s-a desfășurat la Alba Iulia 
în data de 29.06.2019 – organizator. 
 
3. International Conference: “Law and its challenges in socio-
economic and administrative field” 17-18 Septembrie 2020 
organizator. 
 
4. Conferința „Societățile (comerciale) în vremea pandemiei” 
Internațional Summer Law School 2020 ediția a XIII-a(ISLS 2020) 
23 septembrie 2020 - organizator 

 
5. Sesiunea de comunicări știinţifice a studenţilor și studenţilor 

masteranzi, 10 decembrie 2020, Universitatea 1 Decembrie 
1918 din Alba Iulia – organizator 

 
6. International Congress “Civil status documents in Romanian 
and foreign public administration. Present and future outlook” din 
16-17 decembrie 2021 – organizator, moderator secțiunea a 2-a.  
 
7. Sesiunea de comunicări știinţifice a studenţilor și studenţilor 

masteranzi, 19 mai 2022, Universitatea 1 Decembrie 1918 din 
Alba Iulia – organizator și moderator 
 
8. Conferința internațională ”Drept, Administrație Publică, 
Dezvoltare durabilă și Patrimoniu în contextul proceselor de 
inteligență artificială”/International Conference ”Law, Public 

http://cercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=8&l=ro
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Administration, Sustainable Development and Heritage in the 
Context of Artificial Intelligence Processes” (Alba Iulia, România, 
20-21 octombrie 2022) - organizator 

 
 
Membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice 

 
1. Comisia de concurs pentru ocuparea postului de asistent 
universitar pe perioada determinata, pozitia 22(perioada 
determinata de 3 ani) din statul de functii al Facultatii de Drept si 
Stiinte Sociale Departamentul de Științe Juridice și 
Administrative, anunt publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a III-a, nr. 1400/26.11.2019 – câștigător d-na Gligor 
Raluca Clarisa. 
2. Comisia de concurs pentru ocuparea postului de asistent 
universitar pe perioada determinata pozitia 23 din statul de 
functii al Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative din 
cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Sociale, anunt publicat în 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a nr. 306/15.04.2020 – 
câștigător al concursului dl. Buda Călin Mirel 
 

 
    

 
 
Anexa nr. 1 – Lista selectivă a participărilor în proiecte de cercetare 
 
 

 
Denumirea proiectului 

 
 

 
Poziţia ocupată 

 
Perioada 

Proiect finanţat din  Fondul de Dezvoltare Instituţională, 
Contract CNFIS-FDI-2022-0268 

Titlul proiectului : „Acțiuni pentru dezvoltarea capacității 
pentru cercetare științifică în Universitatea “1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia”.  Valoarea proiectului: 301604 lei. 

EXPERT 
SEMINAR  

pe domeniul 
Științe Juridice 

Aprilie-Decembrie 
2022 

 


