
ANEXA 6 – Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs  
 
Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA 

Facultatea: de Drept și Științe Sociale 
Departamentul: Științe Juridice și Administrative 
Postul  Lector universitar   poz. 17 
Disciplinele postului:  Drept financiar și fiscal; Drept comercial I; Drept bancar. 
 

Post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1251 din data 24.11.2022 .  
(doar pentru posturile pe perioadă nedeterminată) 
 
 

FIȘĂ DE VERIFICARE  
a îndeplinirii condițiilor pentru înscrierea la concurs  

   
Candidat (numele și prenumele): FLOREA BOGDAN 
 
a) DEȚINEREA TITLULUI DE DOCTOR 
Studii universitare de licență și masterat 
 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ 
superior/facultatea 

absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca/Facultatea de 
Drept 

 

Drept 2000-2004 Diplomă de licență 
Licențiat în științe 

juridice 

2. Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca/Facultatea de 
Drept 

Instituții și 
reglementări 
comunitare 

2004-2005 Diplomă de master 

 
Studii universitare de doctorat 
 

Nr. crt. Instituția organizatoare de 
studii universitare de 
doctorat 

Domeniul Perioada 
Titlul științific 

acordat 

1 Institutul de Istorie, Stat şi 
Drept al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei/Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova 
 

Drept 2006-2012 Doctor în drept 
Hotărârea Comisiei 

de atestare a 
CNAA nr. AT-

2/5 din 05 
aprilie 2012 

 
b) ATESTAT DE ABILITARE* 
 

Nr. crt. 
Instituția  Domeniul Perioada 

Titlul științific 
acordat 

1.  Nu e cazul     



*în scopul dovedirii calității de conducător de doctorat, pentru posturile de profesor universitar, conform art. 

301, aln. (5) lit. b) din LEN nr. 1/2011 

 

C) Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii interne de ocupare a posturilor didactice 
și cercetare, prevăzute pentru postul didactic/de cercetare de LECTOR UNIVERSITAR, Domeniul 
DREPT din Anexa nr. 24 , la metodologia de concurs, conform Fișei de verificare a îndeplinirii 
standardelor minimale și obligatorii interne, pe care o anexez (Anexa a). 

 
d)* Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii naționale de ocupare a postului 

didactic/de cercetare de …………-………………, prevăzute în Anexa nr. …-…….. Comisia 
………………………………-…………….…………., la Ordinul nr. 6129/2016  conform Fișei de verificare a 
îndeplinirii standardelor minimale și obligatorii naționale, pe care o anexez (Anexa b). 

  
*Notă:  
 1. Fișa prevăzută la lit. d) se completează numai pentru posturile de conferențiar 
universitar/CS II și profesor universitar/CSI. 

       2. Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale naționale,  datată și 
semnată de candidat,  va fi structurată conform anexei aferente domeniului postului, prevăzută în  
ordinului ministerului, aflat în vigoare la data desfășurării concursului,  
 
e)* Acoperirea unui număr de 2 discipline, care conțin ore de curs din postul de LECTOR UNIVERSITAR, 

poz. 17, cu cărți de specialitate / cursuri didactice publicate de către candidat, în calitate de autor 
sau co-autor, în Seria Didactica sau în edituri din țară sau străinătate, după cum urmează: 

 
1. Disciplina  
DREPT BANCAR – Specializarea Drept, anul IV. 

Material didactic (se va menționa denumirea materialului didactic, autorul, editura și data apariției) 
          DREPT BANCAR. NOTE DE CURS, BOGDAN FLOREA, SERIA DIDACTICA, 2022. 
 
2. Disciplina  

DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL – Specializarea Administrație publică, anul II. 
Material didactic (se va menționa denumirea materialului didactic, autorul, editura și data apariției) 
DREPTUL FINANȚELOR PUBLICE. Vol II, IOAN LAZĂR, BOGDAN FLOREA, C.H. BECK -  în curs de 

apariție.  
 
*Notă: 
 1. Informațiile prevăzute la lit. e) se completează doar pentru posturile didactice care conțin 

activități didactice de tip curs 
 
 
Candidat,            data  
Nume, prenume și semnătură 
Florea Bogdan 


