
FIȘĂ DE VERIFICARE  

A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU 

PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 

PENTRU POSTURILE DE LECTOR ȘI ASISTENT  

 

Candidat(nume și prenume): FLOREA BOGDAN 

 

Cri

-te- 

riu 

Denumirea 

criteriului 

Standardul 

minim 

pentru 

lector 

universitar 

Standar

dul 

minim 

pentru 

asistent 

universi

tar 

Punctaj Îndeplinirea standardului Punctaj 

realizat 

C1 Cursuri 

universitare, 

tratate, 

monografii, 

legislaţie 

adnotată,  

îndrumare 

practice, 

publicate la 

edituri 

recunoscute 

CNCSIS 

Teza de 

doctorat 

publicată 

Un suport de 

curs la cel 

puțin o 

disciplina din 

normă, cel 

puțin per 

suport 

electronic. 

- 5 

puncte/

carte 

Monografia „Contractul 

administrativ ca formă juridică 

de prestare a serviciilor 

publice” Editura Pro 

Universitaria, București, 2018, 

ISBN: 978-606-26-0791-3 - 

autor. 

5 

puncte 

 

Curs universitar: Drept bancar. 
Note de curs, seria Didactica 
2022 - autor 
 

5 

puncte 

C2 Articole/Studii 

care prezintă 

contribuţii în 

extenso, 

publicate în  

reviste 

ştiinţifice cu 

prestigiu 

recunoscut în 

domeniul 

ştiinţelor  

juridice, 

indexate în 

baze de date 

internaţionale 

recunoscute 

sau publicate 

în volumele 

manifestărilor 

științifice 

naționale/inter

naționale 

> = 2 > = 1 1 punct/ 

studiu 

la nivel 

național 

2 

puncte/ 

studiu 

la nivel 

internați

onal 

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 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 

1 punct 

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 

1 punct 

Guţuleac V., Florea B. 

Contractul administrativ ca 

1 punct 



modalitate a actului 

administrativ. În: Legea şi 

viaţa, 2011, nr. 1(229), ISSN 

1810-309X, pp. 4-12. – coautor 

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. 

1 punct 

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. 

1 punct 

 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 

1 punct 

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 

1 punct 

Florea B., Mediation as an 

efficient way of saving public 

money, în Curentul Juridic, nr. 

1/2018, Târgu-Mureș, pp. 78-

87 - autor 

1 punct 

 

 

 

Florea B., Implicaţiile medierii 

în procedura fiscală, în Revista 

de Drept Public nr. 1/2019, pp. 

102-109. - autor 

1 punct 

Lazăr I., Florea B., Reflecții pe 

marginea art. 159 alin. (5) și (6) 

din Codul de procedură fiscală 

(transferul dreptului de 

proprietate asupra unui 

autoturism de ocazie între 

rezidenți ai unor state membre 

ale Uniunii Europene), în 

Dreptul nr. 5/2019, pp. 168-185 

1 punct 



– coautor. 

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 

1 punct 

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 

1 punct 

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. 

1 punct 

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

1 punct 

B. Florea, 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 - 
autor. 

1 punct 

C3 Citări ale 

publicaţiilor 

candidatului 

- - 

 

0.5/citar

e 

Leandro, Ronald Sáenz. "El 

golpe de Estado en Honduras, 

2009: Un caso para el estudio 

de la mediación internacional." 

Anuario de Estudios 

Centroamericanos 45 (2019)  

        Lucrarea citată Florea B., 

Mediation as an efficient way 

of saving public money, în 

Curentul Juridic, nr. 1/2018, 

Târgu-Mureș. 

 

0,5 

puncte 

Puie, Oliviu, Contencios 

administrativ și fiscal, Legea nr. 

554/2004, Legea 212/2018. 

O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. Corelări 

legislative. Comentarii. 

0,5 

puncte 



Explicații. Doctrină. 

Jurisprudență, Editura 

Universul Juridic, București, 

2019 

Lucrarea citată: Florea B., 
Contractul administrativ ca 
formă juridică de prestare a 
serviciilor publice” Editura Pro 
Universitaria, București, 2018, 
ISBN: 978-606-26-0791-3. 

Puie, Oliviu, Tratat de contracte 
administrative și contencios al 
contractelor administrative în 
contextul Codului administrativ 
și al actelor normative interne 
și unionale, Editura Universul 
Juridic, București, 2020 

Lucrarea citată: Florea B., 
Contractul administrativ ca formă 
juridică de prestare a serviciilor 
publice” Editura Pro Universitaria, 
București, 2018, ISBN: 978-606-
26-0791-3. 

0,5 

puncte 

CZUPICH, MARIUSZ,  Local 
Government Financial 
Condition–Small Towns Versus 
Large Cities in Poland în LEX 
LOCALIS - JOURNAL OF 
LOCAL SELF-GOVERNMENT 
Vol. 18, No. 4, pp. 807 – 834, 
October 2020 

Lucrarea citată: 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. 
124-149. 

0,5 

puncte 

C4 Membru în 

consiliul 

editorial al 

unei reviste 

ştiinţifice în 

domeniul 

juridic/adminis

trativ 

-  

- 

1 

punct/c

onsiliu 

Membru în consiliul editorial al 

revistei PRO JURE 

Editura Aeternitas Alba 

Iulia, ISSN 2559 – 

222X, ISSN-L 2559 – 

222X 

 

 

 

 

1 punct 

C5 Participări în 

cadrul 

programului 

ERASMUS/E

RASMUS 

- - 1 

punct/p

articipar

e 

 

 

--------------------------------------

-- 

 

 

--------- 



PLUS 

C6 Participare la 

conferinţe/sim

pozioane 

naţionale 

Minim 2 Minim 1 1 punct/ 

manifes

tare 

științific

ă 

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. 

1 punct 

Workshop-ul Elemente 

esențiale ale Regulamentului 

General privind Protecția 

Datelor 

Persoanale(RGDP/GDPR), 

Alba Iulia, 23 aprilie 2018 

1 punct 

Stagiul de pregătire 

profesională al consilierilor 

juridici “Aspecte teoretice și 

practice în materie comercială 

și achiziții publice. 

Particularități”, 8 iunie 2018 

1 punct 

Stagiul de pregătire 

profesională al consilierilor 

juridici - Mai 2019 “Instituții 

de drept civil, administrativ și 

comercial” 

1 punct 

Stagiul de pregătire 

profesională al consilierilor 

juridici 14 octombrie 2022 

“Aspecte générale teoretice și 
practice privind insolvența” 

1 punct 

Conferința Națională de Drept 

Fiscal, București 25-26 

noiembrie 2022 

1 punct 

C7 Participare la 

conferinţe/sim

pozioane 

internaţionale 

- - 2 

puncte/ 

manifes

tare 

științific

ă 

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. 

 

 

2 

puncte 

Conferința internațională - Law 

and its challanges - in socio-

economic and administrative 

field, 6-9 octombrie 2016 

2 

puncte 

Conferința Internaționale 

Bienală “Sistemul Juridic între 

Stabilitate și Reformă” 

Craiova, 6-7 octombrie 2017 

2 

puncte 

Conferința Internațională în 

Drept, Administrație Publică și 

Medicină, Târgu-Mureș, 26-27 

2 

puncte 



octombrie 2017 

Conferința internațională 
Administrarea publică în 
domeniul asigurării ordinii de 
drept – una din sarcinile 
prioritare ale statului, Chișinău 
2020. 

2 

puncte 

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

2 

puncte 

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

2 

puncte 

International Conference "The 
Future of Labour Law after 
Coronavirus" at 13-14 may 
2021 

2 

puncte 

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

2 

puncte 

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

2 

puncte 

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) 

2 

puncte 

C8 Prezentare 

lucrări la 

conferinţe 

naţionale 

Minim 2 Minim 1 1 punct/ 

manifes

tare 

științific

ă 

Lucrarea „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, 

1 punct 



13-14 mai 2010, ISBN 978-

9975-52-094-2, pp. 130-147. 

Lucrarea “Contractul de 

achiziție publică din 

perspectiva utilizării eficiente a 

resurselor bugetare” în cadrul 

Stagiului de pregătire 

profesională al consilierilor 

juridici “Aspecte teoretice și 

practice în materie comercială 

și achiziții publice. 

Particularități”, 8 iunie 2018 

1 punct 

Lucrarea “Medierea ca 

alternativă în soluționarea 

conflictului fiscal” în cadrul  

Stagiului de pregătire 

profesională al consilierilor 

juridici - Mai 2019 “Instituții 

de drept civil, administrativ și 

comercial”  

1 punct 

    Lucrarea: ”Impozitarea 
clădirilor nerezidențiale aflate 
în proprietatea persoanelor 
fizice, între certitudine, 
echitate și proporționalitate” 
prezentată la Conferința 
Națională de Drept Fiscal 
(București 25-26 noiembrie 
2022). 

1 punct 

C9 Prezentare 

lucrări la 

conferinţe 

internaţionale 

- - 2 

puncte/ 

manifes

tare 

științific

ă 

Lucrarea „Contractul 

administrativ – ca una din 

formele juridice de prestare a 

serviciilor publice”, prezentată 

la 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.  

2 

puncte 

Lucrarea „The incidence of 

mediation before referral to the 

administrative litigation court” 

prezentată la Conferința 

internațională - Law and its 

challanges - in socio-economic 

and administrative field, 6-9 

octombrie 2016. 

2 

puncte 

Lucrarea „Eficiența utilizării 

fondurilor publice sau 

echilibrul dintre resursele 

utilizate și serviciul public 

2 

puncte 



prestat” prezentată la 
Conferința Internaționala 
Bienală “Sistemul Juridic între 
Stabilitate și Reformă” Craiova, 
6-7 octombrie 2017 

Lucrarea “Mediation as an 

efficient way of saving public 

money” prezentată la 

Conferința Internațională în 

Drept, Administrație Publică și 

Medicină, Târgu-Mureș, 26-27 

octombrie 2017 

2 

puncte 

Lucrarea ”Actul administrativ – 
document juridic de bază 
adoptat sau emis de către 
organele administrației publice 
centrale și locale” prezentată la 
Conferința internațională 
Administrarea publică în 
domeniul asigurării ordinii de 
drept – una din sarcinile 
prioritare ale statului, Chișinău 
2020. 

2 

puncte 

Lucrarea: Fiscal obligation's 
establishment in Romania: 
power relationship or legal 
obligation? prezentată la 
International Conference: “Law 
and its challenges in socio-
economic and administrative 
field” 17-18 Septembrie 2020 

2 

puncte 

Lucrarea: Stabilirea obligațiilor 
fiscale în România – relație de 
putere sau obligație legală? 
prezentată la Conferința 
„Societățile (comerciale) în 
vremea pandemiei” 
Internațional Summer Law 
School 2020 ediția a XIII-
a(ISLS 2020) 23 septembrie 
2020. 

2 

puncte 

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

2 

puncte 

Lucrarea: ”Dead or alive –
taxpayer is wanted” prezentată 
la International Congress “Civil 
status documents in Romanian 
and foreign public 
administration. Present and 

2 

puncte 



future outlook” din 16-17 
decembrie 2021. 

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

2 

puncte 

Lucrarea:”The arbitrariness of 
the taxation of the natural 
person who owns non-
residential buildings in 
property” prezentată la 
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). 

2 

puncte 

C10 Membu în 

comitete 

ştiinţifice ale 

conferinţelor/si

mpozioanelor 

naţionale ale 

studenţilor, 

studenţilor 

masteranzi sau 

cadrelor 

didactice 

  1 punct/ 

manifes

tare 

științific

ă 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

-------- 

C11 Membru în 

comitete 

ştiinţifice ale 

conferinţelor/si

mpozioanelor 

internaţionale 

ale studenţilor, 

studenţilor 

masteranzi sau 

  2 

puncte/ 

manifes

tare 

științific

ă 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

------- 



cadrelor 

didactice 

C12 Organizator de 

conferinţe 

naţionale ale 

studenţilor, 

studenţilor 

masteranzi sau 

cadrelor 

didactice 

  1 punct/ 

manifes

tare 

științific

ă 

Conferința de Dreptul 

Comerțului Internațional. In 

honorem Prof. univ. dr. Mircea 

N. Costin, care s-a desfășurat la 

Universitatea 1 Decembrie din 

Alba Iulia în data de 

29.06.2019 

https://www.sorocapp.jus.ro/ma

nifestari-stiintifice.html 

 

 

 

1 punct 

Sesiunea de comunicări 

știinţifice a studenţilor și 

studenţilor masteranzi, 08-09 

mai 2019  

http://cercetare.uab.ro/index.ph

p?pagina=pg&id=8&l=ro 

1 punct 

Sesiunea de comunicări 
știinţifice a studenţilor și 
studenţilor masteranzi, 10 
decembrie 2020, Universitatea 
1 Decembrie 1918 din Alba 
Iulia 

1 punct 

Sesiunea de comunicări 
știinţifice a studenţilor și 
studenţilor masteranzi, 19 mai 
2022, Universitatea 1 
Decembrie 1918 din Alba Iulia 

1 punct 

C13 Organizator de 

conferinţe 

internaţionale 

ale studenţilor, 

studenţilor 

masteranzi sau 

cadrelor 

didactice 

  2 

puncte/ 

manifes

tare 

științific

ă 

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

 

2 

puncte 

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

2 

puncte 

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

2 

puncte 

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 

2 

puncte 

https://www.sorocapp.jus.ro/manifestari-stiintifice.html
https://www.sorocapp.jus.ro/manifestari-stiintifice.html
http://cercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=8&l=ro
http://cercetare.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=8&l=ro


Iulia, România, 20-21 
octombrie 2022) 

C14 Moderator la 

conferinţe 

naţionale ale 

studenţilor, 

studenţilor 

masteranzi sau 

cadrelor 

didactice 

  1 punct/ 

manifes

tare 

științific

ă 

 

 
Sesiunea de comunicări 
știinţifice a studenţilor și 
studenţilor masteranzi, 19 mai 
2022, Universitatea 1 
Decembrie 1918 din Alba Iulia 

 

 

 

1 punct 

C15 Moderator la 

conferinţe 

internaţionale 

ale studenţilor, 

studenţilor 

masteranzi sau 

cadrelor 

didactice 

  2 

puncte/ 

manifes

tare 

științific

ă 

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

2 

puncte 

C16 Membru în 

comisii de 

specialitate 

  1 punct 

/comisi

e 

Membru în 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. 

1 punct 

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 

1 punct 

C17 Membru în 

asociaţii 

profesionale 

  1 

punct/as

ociație 

Colegiul Consilierilor Juridici 

Alba 

1 punct 

Corpul profesional al 

mediatorilor Alba/Asociaţia 

Mediatorilor Autorizaţi din 

judeţul Alba  

 

1 punct 

C18 Activități de 

voluntariat 

  1 

punct/c

 

 

 

 



desfășurare în 

cadrul unei 

instituții de 

învățământ sau 

în domeniul 

juridic/adminis

trativ 

ontract 

de 

voluntar

iat 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

-------- 

C19 Titlul științific 

de doctor 

Obligatoriu - 20 

puncte 

Doctor în drept, cu teza 

“Contractul administrativ ca 

formă juridică de prestare a 

serviciilor publice” - anul 

obținerii titlului 2012 

20 

puncte 

C20 Titlul Științific 

de doctorand 

 - 10 

puncte 

 

-------------------------------------- 

 

-------- 

TOTAL  121 

puncte 

 

 

Data __________________                           Semnătura___________________ 

 


