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

Facultatea: Drept și Științe Sociale 

Departamentul: Științe Juridice și Administrative 

Postul Lector universitar  poz. 18 

Disciplinele postului:  Drept penal special I; Drept penal special II; Criminalitatea informatică. 

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): Michail  George  Rudolf  Zlati  
 
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 2007-2011 Diplomă de licență 
Licențiat în științe 

juridice 

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

Drept – Științe 
penale și 
criminalistică 

2011-2012 Diplomă de master 

 
Studii universitare de doctorat 
 

Nr. crt. Instituția organizatoare de 
studii universitare de 
doctorat 

Domeniul Perioada 
Titlul științific 

acordat 

1 Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca 

Drept 2016-2019 Doctor (Ordin de 
Ministru nr. 
4021/07.04.2020) 

 
 

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 3 discipline, care conțin ore de curs din postul de LECTOR 

UNIVERSITAR, poz. 18, 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:  Criminalitatea informatică 
Materiale didactice: George Zlati, Tratat de criminalitate informatică, vol. 1, Ed. Solomon, 
București, 2020; Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Lefterache, Teodor 
Manea, Iuliana Nedelcu, Francesca Vasile, George Zlati, Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 
3, Ed. C.H. Beck, București, 2020; Sergiu Bogdan (coord.), Doris Alina Șerban, George Zlati, Noul 
Cod penal. Partea specială. Analize, explicații, comentarii. Perspectiva clujeană, Ed. Universul 
Juridic, București, 2014. 
2. Disciplina:  Drept penal. Partea specială  I și II 
Materiale didactice: Mihail Udroiu, George Zlati, Victor Constantinescu, Codul penal. Partea 
specială – pentru uzul studenților și al candidaților la examenele de admitere în profesie, Ed. 
Solomon, București, 2021; Sergiu Bogdan (coord.), Doris Alina Șerban, George Zlati, Noul Cod 
penal. Partea specială. Analize, explicații, comentarii. Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, 
București, 2014. 
 
 
 
*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 
Michail George Rudolf Zlati 
 

 


