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Curriculum Vitae 
Informaţii personale   

Nume/ Prenume LAZĂR, Ioan 
Adresa Str. Mihai Viteazul nr. 7, Mun. Alba Iulia, jud. Alba, România 

Telefon(oane) +40 722897314 
Fax(uri) +40 258835010 

E-mail avocat_lazar@yahoo.com 
Web 

Naţionalitate 
www.avocatlazar.ro 
Română 

  
 

Experienţa profesională 
 
 

Perioada 
 
 
 
 
 
 

Perioadă 
 
 
 

 
Perioada 

 
 
 

Perioada 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Perioada  
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 

 
 
 
 
2011 - prezent 
Lector universitar 
disciplina: Drept financiar şi Dreptul transporturilor 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13, Mun. Alba Iulia, jud. 
Alba, România 
 
2011 –prezent 
Membru în colegiul de redacţie al revistei 
„Curentul Juridic” Tg. Mureş 
ISSN 1224-9173 
 
2011 - prezent 
Colaborator principal al revistei „Pandectele Române” 
Bucureşti, ISSN 1582-4756 
 
2011 -prezent 
Membru  ”Centrul de Excelenţă Academică” 
Bucureşti, str. Bibescu Vodă, nr. 1 , bl. P4, ap. 56, sector 4. 
 
2011 - prezent 
Lector - Institutul Naţional de Pregătire a Avocaţilor, INPPA. 
Bucureşti, str. Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4.  
 
2010 - prezent 
Membru fondator şi secretar ştiinţific 
Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private – 
SOROCAP, Tîrgu Mureş 
 
2010 - prezent 
Membru Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica  Moldova 
Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica  Moldovei 
Chişinău, Republica Moldova 
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Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
  

 
Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

2010 - prezent 
Membru în Comitetul Consultativ al Organizaţiei Studenţeşti de 
Consultanţă Economică „Theory & Practice Consult”, Str. Teodor 
Mihali, nr. 58-60, 400591, Cluj-Napoca, Sala 140 
 
2009 – prezent  
Membru fondator şi vicepreşedinte  
Asociaţia „Jus Alba”, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13, Mun. Alba Iulia, 
jud. Alba, România 
  
2009 – prezent  
Membru în colegiul de redacţie 
„Revista de Drept Procedural” Tg. Mureş 
 
2009 – prezent  
Membru în colegiul de redacţie 
„Revista română de executare silită”, O.P. 58, C.P. 3, Bucureşti 
 
2008 - prezent 
Membru Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu 
 
 
 
2008 – 2011 
Asistent universitar 
disciplina: Drept financiar 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, Str. Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13, Mun. Alba Iulia, 
jud. Alba, România 
 
2006 – 2007  
Membru fondator şi vicepreşedinte  
Asociaţia „Centrul de Mediere Alba” 
 
2006 – 2007  
Mediator în cadrul Programului Phare 2004, contract nr. 2004/016-
722.01.02/03/DEM 
 
2005 – 2007  
Cadru didactic asociat 
disciplina: Drept financiar 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13, Mun. Alba Iulia, jud. 
Alba, România 
 
1999 – prezent  
Avocat definitiv 
Baroul Alba 
 
1998  
Consilier juridic 
S.C. Prod Com Lazăr S.R.L. şi S.C. P&H Club S.R.L., Str Mihai 
Viteazul nr. 7, Mun. Alba Iulia, jud. Alba 
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Obiect de activitate a angajatorilor 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Obiect de activitate a angajatorilor 
 

 Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

producţie, comerţ  - industria alimentară 
 
1992 – 1997   
Director comercial, director executiv 
S.C. Prod Com Lazăr S.R.L., S.C. P&H Club S.R.L., Str Mihai 
Viteazul nr. 7, Mun. Alba Iulia, jud. Alba 
producţie, comerţ - industria alimentară 
 
1986 – 1988  
Membru în colectivul de redacţie  
Revista „Speotelex”. 

Educaţie şi formare 
 
 

Perioada 
Calificarea/ Diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/ Diploma obţinută 
 
 
 
 

 
Perioada 

Calificarea/ Diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
 
 
 

 
Perioada 

Calificarea/ Diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/ Diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/ Diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

 
 
 
2010 
Certificat de competenţă lingvistică – Limba germană, nivelul B1 
(foarte bine) Facultatea de Litere, Centrul de limbi străine 
INTERLINGUA Universitatea din Craiova 
 
2009 
Absolvent al Programului naţional de training şi autorat ştiinţific din 
cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea 
calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare 
ştiinţifică”, Proiect finantat din Fondul Social European prin programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 
2007-2010 
Doctor în Drept  
domeniul: Drept 
titlul tezei: „Jurisdicţii administrative în materie financiară” 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Ioan Alexandru. 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din 
Craiova  
 
2007 
Certificat de competenţă lingvistică – Limba germană, nivelul A2 
(foarte bine) Facultatea de Litere, Centrul de limbi străine 
INTERLINGUA Universitatea din Craiova 
 
2006 – 2007  
Modulul I – Formare psihopedagogică iniţială  
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
2005 – 2007  
Diplomă de Master, 
specializarea: Ştiinţe penale şi criminalistică 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 
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furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/ Diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/ Diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/ Diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/ Diploma obţinută 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea/ Diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
 
 

Perioada 
Calificarea/ Diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
 

1918” Alba Iulia 
 
2006-2008 
Diplomă de Master, 
specializarea: Managementul serviciilor publice 
Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
 
2006 
Curs intensiv de limba germană, nivelul V, avansaţi  
Şcoala de limbi străine „Britania”, Cluj Napoca 
 
 
2005 
Curs de pregătire ca mediator  
Ministerul Justiţiei din România, Ambasada SUA şi Centrul Pilot de  
Mediere din Craiova 
 
2002 
Studii aprofundate 
profilul: Ştiinţe Juridice 
specializarea: Drept Judiciar Public 
Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga”, 
Sibiu 
 
1999 
Licenţiat în Ştiinţe Juridice  
Specializarea: Drept  
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
 
 
1989 
Bacalaureat 
Liceul industrial nr. 1 Alba Iulia 
profil: Electrotehnică 
 
1985 
Şcoala generală nr. 1 Alba Iulia 
secţia: română 
clasele: IV-VIII 
 
1981 
Şcoala generală nr. 1 Alba Iulia 
secţia: germană 
clasele: I-IV  

Aptitudini şi competenţe 
profesionale 

- activităţi de cercetare în materia dreptului şi a medierii, realizarea 
de studii interdisciplinare şi a unor studii de analiză; 
- consultanţă în materia dreptului;  
- realizarea unor proiecte de cercetare în materia dreptului şi a 
medierii; 
- activitate didactică, nivel universitar. 
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Aptitudini şi competenţe personale 
 

 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute 

Limba engleză 
Limba germană 

Limba italiană 

Vorbit                       Citit                              Scris 
bine                          bine                             bine 
bine                          bine                             bine 
satisfăcător          satisfăcător                   satisfăcător  

 
Aptitudini si competenţe sociale 

 
Spirit de echipă: prin natura profesiei şi a activităţii desfăşurate   -
funcţii manageriale în diverse societăţi comerciale, avocat în cadrul 
Baroului Alba, mediator şi vicepreşedinte al Asociaţiei „Centrul de 
Mediere Alba”, vicepreşedinte Asociaţia „Jus Alba” - am dobândit 
aptitudinea de a comunica facil, de a lucra în echipă. 
 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

- aptitudini şi competenţe pentru a lucra ca membru în echipe cu 
activităţi interdisciplinare şi interinstitutionale; 
- competenţe în organizarea de seminarii, conferinţe, workshopuri 
cu participare naţională şi internaţională; 
- munca de cercetare în echipă cu alţi cercetători, în proiecte 
complexe, cooperare/dezvoltare relaţii cu beneficiarii proiectelor; 
- coordonare zilnică a activităţii de cercetare a echipelelor de 
cercetare; 
- managementul şi coordonarea unor activităţi administrative ce 
implică atribuţii de conducere; 
- ca avocat, coordonez şi gestionez activitatea Biroului de 
avocatură „Ioan Lazăr”; 
- în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei „Centrul de mediere 
Alba” am coordonat activitatea specifică activităţii de mediere, 
desfăşurată în cadrul asociaţiei; 
- în calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei „Jus Alba” coordonez 
activitatea specifică activităţii asociaţiei: publicaţii în domeniul 
dreptului; şcoli de vară studenţeşti şi sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, având ca obiect aprofundarea şi dezvoltarea 
materiei dreptului de către studenţi, etc.; 
- am manageriat activitatea unor societăţi comerciale, inclusiv cu 
asociaţi şi capital străin.  

 
Aptitudini şi competenţe de utlizare a 

calculatorului 

 
Word, Excel, Power Point, E-Views, Internet Explorer,  etc. 

 
Permis de conducere 

 
Categoria B  

 
Alte aptitudini şi competente  

 
Membru “The American Society of International, Law”, ASIL;  
Coordonator al Cercului Studenţesc de Drept Public al Facultăţii 
de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia; 
 
În afara activităţilor care vizează cariera didactică şi cea de avocat 
am desfăşurat şi desfăşor alte activităţi de natură sportivă în care 
munca de echipă şi comunicarea este esenţială. În acest sens, sunt 
absolvent al cursurilor Şcolii de diving „ENALIOS DIVING SCHOOL” 
cu sediul în loc. Katerini, Grecia în urma cărora am obţinut atestatul 
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„PADI” nivelul ”Dive Master” , Certificat nr. 281049; 
 
În calitate de membru fondator al Clubului de tenis „Sun Tenis Club, 
particip, în calitate de organizator, la diverse turnee de tenis pentru 
copii, dintre care amintesc „Cupa Îngheţata Lazăr”, 
 
În decursul timpului am activat în diverse ramuri sportive cum ar fi: 
escaladă sportivă, judo şi orientare turistică. 
 

Informaţii suplimentare Profesor invitat în vederea susţinerii unor prelegeri în ţară sau 
în străinătate: 
 
2011 
Profesor invitat, stagiu de cercetare, Universitatea Economică din 
Viena şi Institutul de drept public austriac şi european (Instituts für 
Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht). 
  
2010 
Profesor invitat în vederea susţinerii unei prelegeri pe tema „Metode 
de producţie şi de distribuţie a îngheţatei” în cadrul cursului intitulat 
Managementul producţiei susţinut la linia germană de studiu a 
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul 
Univesităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; 
 
Distincţii: 
 
2011 
Premiul ”Anibal Teodorescu” pentru volumul ”Jurisdicţii administrative 
în materie financiară” oferit de Uniunea Juriştilor din România, 
Societatea “Titu Maiorescu”, revistele “Dreptul” şi “Palatul de 
Justiţie”. 
2009  
„Profesor Bolognia”, distincţie acordată de Uniunea Naţională a 
Organizaţilor Studenţeşti din România 
2009   
Membru de onoare al Catedrei de drept administrativ, Facultatea de 
Drept şi Administratie Publica a Universităţii din Craiova. 
 

Anexe 1) Lista selectivă a participărilor în proiecte de cercetare;  
2) Lista selectivă a publicaţiilor (după 2005); 
3) Participări în calitatea de organizator, coordonator şi/sau 
moderator în cadrul unor şcoli de vară, conferinţe, concursuri, 
simpozioane, alte manifestări ştiinţifice studenţeşti. 
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Anexa nr. 1 – Lista selectivă a participărilor în proiecte de cercetare 
 

Denumirea proiectului Poziţia ocupată Perioada 
Programul Phare 2004, societatea civila, componeta 3 - 
Democratie, drepturile omului, statul de drept, independenta 
justitiei, infiintarea Centrului de Mediere Alba, finantat de Uniunea 
Europeana. Nr. contract 2004/016-722.01.02/03/DEM, anul 2006, 
valoare 77 480 EURO 

membru 2006 

Grantul internaţional proiect Modul European Jean Monnet, nr. de 
referinţă Ref. 07/0120, contract nr. 2007-1400/001-001 JEA  
JEACH., încheiat între Universitatea din Piteşti şi Comisia 
Europeană – Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audivizual şi 
Cultură-Brussells, derulat în prezent prin Departamentul de 
Integrare Europeană, anul 2007-2010, valoare 16 000 EURO 

membru 2007-2010 

 Programul Doctoratul in Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii 
cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicarea 
ştiinţifică, Proiect câştigat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
(UEFISCSU), Proiect cofinanţat de UE din Fodul Social European 
prin POS DRU 2007-2013 (Axa prioritară 1/DMI 1.5. Programe 
doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării) în valoare de       
4 312 263 euro (18 399 996 RON) 

Expert evaluator 
pentru domeniul 
Drept şi Ştiinţe 
Administrative 

August 2011 

 
 
Anexa nr. 2 – Lista selectivă a publicaţiilor (după anul 2005) 
 
Cărţi 
 

1. Curs Universitar - Drept Financiar, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2008, ISBN nr.987-973-751-800-2 – 
coautor; 

2. Curs Universitar  - Drept Financiar, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2009 - 
ISBN nr. 987-973-53-0111-8 - coautor; 

3. Volumul Conferinţei Internaţionale cu tema „Aspecte referitoare la armonizarea legislaţiei româneşti cu 
cea comunitară”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-127-313-6 – coordonator 
principal al volumului;  

4. Volumul „Jurisdictii administrative in materie financiara”, în cadrul bibliotecii coordonate de prof. Ion 
Deleanu, Bucureşti, 2011, Ed. Universul Juridic, ISBN nr. 978-973-127-449-2, autor. 

5. Volumul „Analiza efectelor politicii fiscale la nivelul sectorului IMM din perspectiva dezvoltării 
durabile regionale”, publicat în în cadrul proiectului „Studii de competitivitate ale sectorului 
intreprinderilor mici şi mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici 
economico-financiare” (www.stud-comp-imm.ro) nr contract de finanţare  92121/2008, ISBN 978-606-
533-203-4, coautor. 

  
Proiecte naţionale şi internaţionale finalizate cu publicaţii 
  

1. „The main European Union Projects in the First Half of  the 20th Century” în volumul Conferinţei 
internaţionale European Union′s History, Culture and Citizenship, ed. a II-a, 17-18 aprilie 2009, Ed. 
Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973-690-886-6 – coautor; 



 8

2. „Studie betreffend die Institution der Verwaltungsunterlagen im Rumänischen und im 
vergleichenden Rechtssystem” în volumul Conferinţei internaţionale European Union's History, 
Culture and Citizenship, ed. a II-a, 17-18 aprilie 2009, Ed. Universităţii din Piteşti, ISBN 978-973- 690- 
884 -2 – autor; 

3. „Dreptul la un proces echitabil. Aspecte doctrinare şi jurisprudenţiale” în volumul Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului- pilon în protecţia juridică a 
drepturilor şi libertăţilor fundamantale în decurs de 60 de ani”, 11 decembrie 2008,  Universitatea „ 
Alecu Russo” Bălţi, Republica Moldova, Ed. Pontos, Chişinău, 2009, ISBN 978-9975-51-003-5 – 
coautor; 

4. „Dreptul la viaţă în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului” în volumul Conferinţei ştiinţifice 
internaţionale „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului- pilon în protecţia juridică a drepturilor şi 
libertăţilor fundamantale în decurs de 60 de ani”, 11 decembrie 2008, Universitatea „ Alecu Russo” 
Bălţi, Republica Moldova, Ed. Pontos, Chişinău, 2009, ISBN 978-9975-51-003-5 – coautor; 

5. „Aspecte controversate privind dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei” în volumul Şcolii internaţionale de vară cu tema „Armonizarea legislativă europeană în 
domeniul răspunderii persoanei juridice”, Lăpuşna, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-
973-1875-24-8 – autor; 

6. „Incidenţa legislaţiei comunitare în materia achiziţiilor publice în dreptul român” în volumul 
Conferinţei internaţionale cu tema: „Răspunderea persoanelor juridice în contextul activităţii de 
codificare în drept”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-127-297-9 – autor; 

7. „Developements Concerning EU Public Finances after the Ratification of the Lisbon Treaty” în 
volumul  Conferinţei internaţionale cu tema „History, Culture, Citizenship in the European Union”: „The 
European Union – Estabilishment and Reforms”, editia a III-a, 15-16 mai 2010, Universitatea din 
Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-111-6 – coautor; 

8.  „Reform of EU Competition Policy Concerning the Conduct of Dominant Enterprises in the New 
Economic Context” în volumul  Conferinţei internaţionale cu tema „History, Culture, Citizenship in the 
European Union”: „The European Union – Estabilishment and Reforms”, editia a III-a, 15-16 mai 2010, 
Universitatea din Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti, ISBN 978-606-560-111-6 – coautor; 

9. “Consideraţii asupra Noului Cod de procedură civilă în cadrul executării silite” în volumul 
Conferinţei internaţionale “Executarea silită în Noul Cod de procedură civilă”, 26-28 august 2010, 
Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-127-389-
1 – autor; 

10. „Contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică în legislaţia românească şi cea 
comunitară” în volumul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice I.S.A. „Paul Negulescu” cu tema 
„Descentralizarea. Prezent şi perspective în contextul transformărilor din administraţia publică 
românească”, 23-24 octombrie 2009, Sibiu – autor; 

11. „Discuţii privind achiziţiile publice prin prisma Tratatului de la Lisabona” în volumul Sesiunii 
anuale de comunicări ştiinţifice I.S.A. „Paul Negulescu” cu tema „Administraţia publică şi mediul politic. 
Perspectivele unei bune guvernări”, 28-29 mai 2010, Sibiu; 

12. „Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică” în volumul Simpozionului cu 
participare internaţională cu tema „Insolvenţa şi redresarea intreprinderilor aflate în dificultate. 
Provocări şi perspectice: 2010”, ediţia a III-a., 26-28 februarie 2010, Sighişoara, Ed. Universul Juridic, 
ISSN 978-973-127-360-0 – autor; 

13. „Impactul globalizarii asupra politicii de concurenta a UE privind comportamentul 
intreprinderilor dominante” în volumul Conferinţei naţionale cu tema „Risks and Opportunities on the 
Emerging Markets”, 18 iunie 2010, Ed. ASE, Bucureşti, ISBN 978-606-505-350-2 – coautor; 
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14. „Die Widrikgeit zwischen Gemeinschaftsrecht und einige Beschlüsse der nationalen 
Fiskalregelung: die Emissionssteuer und die Steuer zur Erstzulassung“ în volumul Conferinţei 
internaţionale cu tema „Unionsrecht und mitgliedstaatliches Recht. Mit besonderer Berücksichigung 
der Rechtssprechung”, Johann Wolfgang von Goethe – Stiftung, Johannes Kepler University of Linz, 
University of Wroslaw, 31 august - 4 septembrie, Klingenthal-Strasbourg – coautor; 

15. Participare Seminarul „Ateprenoriat pe bază de cunoaştere, inovare şi competitivitate”, contract 
POS DRU/92/3.1/S/56330 în cadrul proiectului cofinanaţat de Fondul Social European prin programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurelor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”, 16 octombrie 
2010, Cluj-Napoca, România,   

16. „Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană. Instrumente pentru combaterea efectelor crizei 
financiare”, 28-30 octombrie 2010, Timişoara, România, Conferinţa internaţională bienală, ediţia a 
VIII-a, coautor. 

17. „The impact of the Lisbon Treaty on the public finances of the European Union”, 5-6 november 
2010, Procedinngs of the International Workshop „Advanced Resarch and Trends in Acountig Audit 
and Finance”, Alba-Iulia, Faculty of Sience, University „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, ISBN 978-973-
1890-76-0, coautor. 

18. „Considerations on Fiscal Harmonization in the UE in the Field of Value Added Tax”, 5-6 
november 2010, Procedinngs of the International Workshop „Advanced Resarch and Trends in 
Acountig Audit and Finance”, Alba-Iulia, Faculty of Sience, University „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, 
ISBN 978-973-1890-76-0, coautor. 

19. „Different forms of compensation available for damages caused to the victims of human 
trafficking”, 25-27 noiembrie 2010, Tg. Mureş, Conferinţa internaţională cu tema: „Fighting against 
Human Trafficking”, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, 
Juridice şi Administrative , autor. 

20. „Jurisdicţii administrative în materie financiară şi dezvoltarea regională”, publicată în volumul 
„Analiza efectelor politicii fiscale la nivelul sectorului IMM din perspectiva dezvoltării durabile 
regionale” în cadrul proiectului „Studii de competitivitate ale sectorului intreprinderilor mici şi mijlocii 
în perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici economico-financiare” (www.stud-
comp-imm.ro) nr contract de finanţare  92121, ISBN 978-606-533-203-4; 

21. „New Challenges for EU Comptetition Policy in the Europe 2020 Strategy Context”, 18 aprilie 
2011, Budapesta, Conferinţa internaţională cu tema „Human Security and Global Transformation: New 
Challenges for Democracy, Civil Society and Sustainable Developement”, Universitatea Corvinus din 
Budapesta, Facultatea de Ştiinţe Economice, Institute for Social and European Studies – Jean Monnet 
European Centre of Excellence, coautor; 

22. „Considerations regarding the application of EC Regulation no. 1 from 2003 to abuse of 
dominant position” în volumul  Conferinţei internaţionale cu tema „History, Culture, Citizenship in the 
European Union”: „The European Union – Estabilishment and Reforms”, editia a III-a, 13-14 mai 2011, 
Universitatea din Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti – coautor; 

23. „Iniţierea procedurilor de executare silită în reglementarea noului Cod de procedură civilă”, 26-
27 august 2011, Tg. Mureş, Conferinţa internaţională cu tema: „Executorul judecătoresc între rol activ 
şi organ de jurisdicţie”, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, 
Juridice şi Administrative, ISBN 978-973-127-953-2, p. 191-200 – autor; 

24. ”Contractul de transport în reglementarea noului cod civil” 29-30 octombrie 2011 Institutul de 
Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, sesiunea de comunicări ştiinţific cu tema: ”Administraţia 
statului Republica Moldova la 20 de ani de Independenţă”, Chişinău, Republica Moldova – autor;  

25. „Considerations on International Commercial Arbitration in Competition Matters in the 
European Union„16-19 noiembrie 2011, Tg. Mureş, Conferinţa internaţională cu tema: „The need of 
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reform in law and public administration”, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de 
Ştiinte Economice, Juridice şi Administrative; 

26. „Principiul integrităţii în achiziţiile publice ”, 24-27 noiembrie 2011, Sovata, Conferinţă 
internaţională cu tema: „”Aspecte inovative in legislatia achizitiilor publice. Repercusiuni asupra 
accesarii si managementului fondurilor structurale” – autor; 

 
Studii şi articole publicate  în ţară şi în  străinătate 
 
 

1. „Medierea o alternativă viabilă la procesul de justiţie” în Revista Annales Universitatis Apulensis - 
Series Jurisprudentia nr. 8/2005, ISSN 1454-4075 – autor; 

 
2. „Retragerea procesului verbal de adjudecare de către organul de executare emitent şi emiterea unui alt 

proces verbal sub acelaşi număr număr de înregistrare – procedură fiscală, practică judiciară 
comentată şi adnotată” în Revista Annales Universitatis Apulensis - Series Jurisprudentia nr. 8/2005, 
ISSN 1454-4075 - autor; 

 
3. „Contestaţia la executare: Lipsa unor menţiuni în cuprinsul procesului verbal de adjudecare. Retragerea 

procesului verbal de adjudecare de către organul de executare emitent şi emiterea unui alt proces 
verbal sub acelaşi număr de înregistrare. Sancţiune” în „Revista de Drept Comercial” nr. 2/2006, Ed. 
Lumina Lex, ISSN 1220-8515, p. 101-111 – autor; 

 
4. „Medierea. Studiu asupra unei metode de soluţionare a conflictelor” în Revista de Drept Comercial nr. 

3/2006, Ed. Lumina Lex, ISSN 1220-8515, p. 49-57– autor;  
 

5. „Retrospectiva procesului de aderare a României la Uniunea Europeană” în Revista Annales 
Universitatis Apulensis - Series Jurisprudentia nr. 9/2006, ISSN 1454-4075 – autor; 

 
6. „Sancţiunea nepublicităţii şedinţei de judecată. Problemă juridică ce necesită un recurs în interesul 

legii” în Revista Dreptul nr. 11/2007, Ed. CH Beck, ISSN 1018-04-35, p. 190-193  -  coautor;  
 

7. „Aspecte privind Administraţia publică şi Structurile etatice în Uniunea Europeană”, Revista Annales 
Universitatis Apulensis - Series Jurisprudentia nr. 10/2007, ISSN 1454-4075 – autor ; 

 
8. „Instituţii cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale în materie financiară - Consiliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor” în Revista Annales Universitatis Apulensis - Series Jurisprudentia nr. 11/2008, ISSN 
1454-4075 – coautor; 

 
9. „Aspecte privind interdependenţa dintre Dreptul administrativ şi Dreptul financiar” în Caietul ştiinţific nr. 

3/2009, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, ISBN 978-9975-106-34-4 – autor; 
 

10. „Discussions regarding the legality of the administrative act in a comparative law approach” în Analele 
Universităţii „Eftimie Murgu”, aprilie 2009, Ed. Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa, ISSN 1584-0972 – 
autor; 

 
11. „Administraţia publica, managementul public şi sursele europene de finanţare în contextul noilor procări 

impuse de conjunctura actuală a economiei mondiale” în revista „Pandectele Romane” nr. 5/2009, Ed. 
Wolters Kluwer, ISSN 1582-4756 – autor, p. 73-84; 

 
12. „Avantajele jurisdicţiilor administrative în procesul de înfăptuire a justiţiei, cu privire specială şi asupra 

medierii” în „Revista de Drept Public” nr. 1/2009, Ed. C.H. Beck, ISSN 1224-4872, p. 57-77 – autor; 
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13. „Delimitarea dintre opoziţia la executare prevăzută în legea cambiei si biletului la ordin nr. 58/1934 si 

contestaţia la executare silită prevăzută în Codul de procedură civilă” în „Revista română de Drept al 
afacerilor” nr. 4/2009, Ed. Wolters Kluwer, ISSN 1583-493X, p. 62-74 – autor; 

 
14. „Căile de atac în materia titlurilor de credit. Opoziţia la executarea biletelor la ordin”, în „Revista română 

de executare silită” nr. 2/2009, Ed. Universul Juridic, ISSN 1584-8892 –autor; 
 

15. „Unele consideraţii în materia actelor administrative fiscale” în Revista „Dreptul” nr. 7/2009, Ed. C.H. 
Beck, ISSN 1018-04-35, p. 109-119 –autor; 

 
16. „The administration right and the entry in the land Register of the owner ship over the real estate subject to 

public propriety” în „Curentul Juridic” nr. 2/2009, Ed. Universităţii ”Petru Maior” Tîrgu Mureş,  ISSN 1224-
9173, p. 88-98 – autor; 

 
17. „Probleme incidente în procedura contestaţiei formulate împotriva actelor administrativ-fiscale, cu referire 

şi la procedura contestaţiei împotriva sumelor încasate cu titlu de “taxă de primă înmatriculare” şi “taxă de 
poluare” în Revista română de executare silită nr. 3/2009, Ed. Universul Juridic, ISSN 1584-8892, p. 13-28 
– coautor; 

 
18. „Condiţia prealabilă de întabulare a dreptului de proprietate asupra proprietăţilor imobiliare care formează 

obiectul proprietăţii publice, în vederea efectuării actelor de dispoziţie” în revista „Dreptul” nr. 9/2009, ISSN 
1018-04-35, p. 105-118 - coautor; 

 
19. „Studiu de doctrină şi jurisprudenţă privitor la natura juridică a contestaţiei reglementat de art. 205 C. proc. 

fisc.” în Revista de Drept Procedural nr. 1/2009, p. 130-137, Ed. Sfera Juridică, ISSN 2067-2543, 2009 – 
autor;  

 
20. „European Union’s Financial Instruments For Economic Recovery Of The Member States” în revista 

„Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica” nr. 11/2009 vol. I., ISSN 1454-9409, p. 525-531 – 
autor; 

 
21. „Cu privire la natura juridică a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor” în revista „Dreptul” nr. 

2/2010, ISSN 1018-04-35 – autor; 
 

22. „Discuţii privitoare la unele modificări ale legislatiei in materia achizitiilor publice prin O.U.G. nr. 19/2009 si 
O.U.G. nr. 72/2009” în Revista „Curierul Judiciar” nr. 2/2010, ISSN 1582-7526 – autor; 

 
23. „Consideraţii privind aplicarea prevderilor comunitare privind abuzului de poziţie dominantă conform 

Regulamentului (CE) nr. 1/2003” în Revista română de Drept al Afacerilor nr. 2/2010, Ed. Wolters Kluwer, 
ISSN 1583-493X, p. 13-30 - coautor; 

 
24. „Consideraţii privind achiziţiile publice în contextul adoptării Tratului de la Lisabona” în Revista română de 

Drept al Afacerilor nr. 4/2010, p. 62-74 – autor; 
 

25. „Garantarea liberului acces la informaţii de interes public în reglementările ale unor state membre ale 
Uniunii Europene” în revista „Pandectele Române” nr. 3/2010, ISSN 1582-4756, p. 70-90 – coautor; 

 
26. „Trăsăturile actului administrativ-jurisdicţional în contextul legislaţiei române actuale” în revista „Dreptul” 

nr. 8/2010, ISSN 1018-04-35, p. 182-203  – autor; 
 

27. „Contractul administrativ în activitatea administraţiei publice” în Revista Transilvană de Ştiinţe 
Administrative, nr. 1/2010, ISSN 1454-1378, p. 93-129 – autor; 
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28. „Jurisdicţiile administrative în materie financiară în dreptul comparat. Studiu de caz: Belgia” în revista 

„Pandectale Române” nr. 8/2010, p. 71-103 – autor; 
 

29. „Natura juridică a procedurii de contestare a actelor de control/audit întocmite de Curtea de Conturi a 
României” în revista „Pandectele Române” nr. 10/2010, p. 65-73 - coautor; 

 
30. „Taxa de poluare. Încălcarea dreptului comunitar în legislatia fiscală română” în Caietul ştiinţific nr. 

4/2010, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, ISBN 978-9975-106-34-4 – autor 
 

31. „Different forms of compensation available for damages caused to the victims of human trafficking”  în 
revista „Curentul Juridic” nr. 3/2011, Editura Universităţii „Petru Maior” Tîrgu Mureş, ISSN 1224-9173, p. 
296-299 – autor; 

 
32. „Discuţii în legătură cu liberarea provizorie sub control judiciar” în revista „Dreptul” nr. 3/2011, ISSN 1018-

04-35 -  autor; 
 

33. „Percheziţia în contextul prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat şi ale statutului profesiei de avocat” în revista „Dreptul” nr. 6/2011, ISSN 1018-04-35, autor; 

 
34. Notă la decizia CNCSIS nr. 4136/C2/4744, 4853 din 6 august 2010 ” în revista „Pandectale Române” nr. 

6/2011, p. 210-225 autor; 
 

35. „Implicaţiile hotărârii pronunţate de CJUE în cauza Tatu contra României privitor la cazul special de 
revizuire reglementat de articolul 21 alin.2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminstrativ” ” în 
revista „Pandectele Romane” nr. 7/2011, p. 97-108, coautor; 

 
Anexa nr. 3 - Participări în calitatea de organizator, coordonator şi/sau moderator în cadrul unor şcoli de 
vară, conferinţe, concursuri, simpozioane, alte manifestări ştiinţifice pentru cadre didactice sau studenţeşti 
 
18-19 mai 2007, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Sesiunea 
anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor - membru în comitetul de organizare al conferinţei; 
 
8-9 mai 2008, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, sesiunea 
anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor: 
 - coordonator a 7 lucrări prezentate de către studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de 
Drept şi Ştiinţe Sociale; 
- membru în comitetul de organizare al conferinţei; 
- moderator al secţiunii de drept public; 
 
24 mai 2008, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Sesiunea anuală de 
comunicări ştiinţifice a studenţilor cu tema „Evoluţia statului şi dreptului în perioada post aderare”: 
- coordonator al lucrărilor prezentate de studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de 
Drept şi Ştiinţe Sociale;  
- moderator, 
 
14-20 iulie 2008, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Administrative, TABĂRA DE VARĂ „Internaţional Summer Law School”, organizat la Castelul de Vânătoare 
Lăpuşna cu tema „Armonizarea condiţiilor de exercitare a profesiilor liberale în contextul integrării în Uniunea 
Europeană”: 
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- coordonator al lucrărilor prezentate de către studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea 
de drept şi Ştiinţe Sociale; 
- coordonator, în calitate de cadru didactic, a lucrărilor şcolii de vară; 
Lucrările studenţilor participanţi au fost publicate în volumul „Reforma profesiilor liberale la nivel european” în 
Editura SFERA, Cluj Napoca, ISBN 978-973-1875-14-9. 
 
20-23 noiembrie 2008, Universitatea „Petru Maior” Tg Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Administrative, Simpozionul internaţional cu tema „Comerţul electronic – între realitate economică şi limitare 
juridică”: 
- coordonator al lucrărilor prezentate de către studenţi ai Universităţii. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea 
de Drept şi Ştiinţe Sociale;  
 
13-14 decembrie 2008, Universitatea „Petru Maior” Tg Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Administrative, Concursul de pledoarii „FIAT JUSTIŢIA”: 
- coordonator a echipei formată din 3 studenţi ai Universităţii. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de 
Drept şi Ştiinţe Sociale; 
- moderator; 
 
3-5 aprilie 2009, Universitatea „Petru Maior” Tg Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Administrative, conferinta internaţională „Student Spring”, editia a V-a: 
- coordonator a echipei de studenţi ai Universităţii. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de drept şi Ştiinţe 
Sociale; 
- membru în comitetul ştiinţific al conferintei. 
 
25 aprilie 2009, Universitatea din Piteşti, Sesiunea studenţească anuală de comunicări „Evoluţia statului şi 
dreptului în perioada post aderare” organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: 
- coordonator a echipei de studenţi Universităţii. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de drept şi Ştiinţe 
Sociale; 
- membru în comitetul de organizare al conferinţei. 
 
15-16 mai 2009, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, sesiunea 
anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor „Aspecte referitoare la armonizarea legislaţiei româneşti cu cea 
comunitară”: 
- coordonator a mai multor lucrări prezentate de către studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
Facultatea de drept şi Ştiinţe Sociale: 
- membru în comitetul ştiinţific al conferinţei; 
- moderator. 
 
21 - 23 mai, Universitatea „Alma Mater” Sibiu, Sesiunea de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, ed. a 
III-a cu tema „Cercetarea ştiinţifică studenţeasacă bazată pe cunoaştere”: 
- coordonator al lucrărilor prezentate de către studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea 
de drept şi Ştiinţe Sociale; 
 
13-19 iulie 2009, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi 
Administrative, Şcoala internaţională de vară - „Internaţional Summer Law School”, organizat la Castelul de 
Vânătoare Lăpuşna cu tema „Armonizarea legislativă europeană în domeniul răspunderii persoanei juridice: 
- coordonator lucrări prezentate de către studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de 
drept şi Ştiinţe Sociale; 
- membru in comitetul ştiinţific; 
- keynote speaker; 
Referatele semnificative ale participanţilor au fost publicate în volumul: „Armonizarea legislativă europeană în 
domeniul răspunderii persoanei  juridice” la Editura Sfera Juridica, Cluj Napoca, ISBN 978-973-1875-24-8; 
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20 - 21 noiembrie 2009, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Conferinta internationala cu tema „Dreptul si 
provocarile mileniului trei” Facultatea de Drept si Stiinte Sociale - membru in comitetul de organizare al conferintei; 
 
26 -28 noiembrie 2009, Sovata, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, Centrul de Cercetare pentru Drept 
şi Ştiinţe Socio-Umane, Conferinţa internaţională cu tema „Răspunderea  persoanei juridice în contextul 
activităţilor de codificare în drept”: 
- membru in comitetul de organizare al conferintei; 
 
26-28 februarie 2010, Sovata – Simpozionul cu participare internaţională cu tema „Insolvenţa şi redresarea 
intreprinderilor aflate în dificultate. Provocări si perspective:2010: 
-membru comitetul organizare a conferinţei; 
- moderator; 
 
26-29 martie 2010, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, Juridice şi 
Administrative, Conferinţa internaţională „Student's Spring 2010”, ed. a VI-a: 
- membru în comitetul ştiinţific al conferintei; 
 
6-8 mai 2010, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, sesiunea 
internaţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor „Prespectives and cross-section views on 21st Century Law”:  
- coordonator a mai multor lucrări prezentate de către studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
Facultatea de drept şi Ştiinţe Sociale; 
-membru în comitetul de organizare al conferinţei; 
- moderator; 
 
5-11 iulie 2010, Sighişoara – Şcoala de vară cu tema „Afacerile publice şi private în Europa globală”, 
organizată de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, Juridice şi 
Administrative: 
- membru în comitetul de organizare; 
- coordonator lucrări. 
 
17-20 iulie 2010, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, Conferinţa studenţească internaţională cu tema 
„Afacerile publice şi private”, Ediţia a IV-a: Instituţia contractelor – actualităţi şi perspective, organizată de 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, Juridice şi Administrative: 
- membru în comitetul de organizare; 
- coordonator lucrari. 
 
3-4 decembrie 2010, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, Conferinţa internaţională cu tema „Dreptul penal- 
actualităţi şi perspective”, Ediţia a I-a, organizată de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de 
Ştiinte Economice, Juridice şi Administrative: 
- membru în comitetul de organizare; 
- corodonator lucrări 
 
10 decembrie 2010, Universitatea Babeş- Boyai din Cluj-Napoca, participare la conferinta naţională cu tema 
„Noile coduri îm materie penală  între tradiţie şi inovare” – conferintă consacrată comemorării a 50 de ani de la 
decesul profesorului Traian Pop  (1885-1960). 
 
7-9 aprilie 2011, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, Juridice şi 
Administrative, Conferinţa internaţională „Student's Spring 2011” cu tema „The Constitutionalization of Law by 
Constitutional Justice”, ed. a VII-a: 
- membru în comitetul ştiinţific al conferintei; 
- coordonator lucrari. 
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10 – 17 iulie 2011, Corbu, Constanţa – Şcoala de vară cu tema „Afacerile Publice şi Private” Metode 
alternative de soluţionare a conflictelor, organizată de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea 
de Ştiinte Economice, Juridice şi Administrative: 
- membru în comitetul ştiinţific; 
- coordonator lucrări; 
- key speker - profesor invitat.  
 
26-27 august 2011, Tg. Mureş, Conferinţa internaţională cu tema: „Executorul judecătoresc între rol activ şi 
organ de jurisdicţie”, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, Juridice şi 
Administrative: 
- membru în comitetul de organizare;  
- profesor invitat; 
 
17 - 20 noiembrie 2011, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Conferinta internationala cu tema 
„Dreptul si provocarile mileniului trei” Facultatea de Drept si Stiinte Sociale. 
 - membru in comitetul de organizare al conferintei. 
 
16-19 noiembrie 2011, Tg. Mureş, Conferinţa internaţională cu tema: „The need of reform in law and public 
administration”, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinte Economice, Juridice şi 
Administrative: 

- membru in comitetul de organizare; 
 
24-27 noiembrie 2011 Sovata, Conferinţa internaţională cu tema: ”Aspecte inovative în legislaţia achiziţiilor 
publice. Repercursiuni asupra accesării şi managementului fondurilor structurale”, Instituţia Prefectului – 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, S.C. Media Marketing S.R.L.: 
- membru în comitetul de organizare;  
- moderator; 
- Keynote speaker 
  
 
 
 


