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Contracte; 

FIŞA DE VERIFICARE 
a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul  

de 
ASISTENT UNIVERSITAR 

 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 346 din 24.04.2018. 

 
 
Candidat: Mircea Valentin Cârlan / Data naşterii: 23.01.1981 

Funcţia actuală: Director General Adjunct, Data numirii în funcţia actuală: 02.06.2018 

Instituţia: Minsterul Fondurilor Europene 

 
1. Studiile universitare 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 

absolvită 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

 
1 

 
Facultatea de Drept, 
Universitatea de Vest din 
Timişoara 
 

științe juridice  1999-2003 Licență în științe juridice 

2 Ecole Nationale 
d'Administration, Paris 

1. Administraţie şi Instituţii 
franceze 
2. Finanţe Publice 

3. Afaceri Europene 

2003-2004 Diploma de specialist in 
afaceri europene 

3 Institutul Naţional de 
Administraţie, Bucureşti 

1. Managementul 
resurselor umane 
2. Reforma administraţiei 
publice 
3. Finanţe publice 
4. Management strategic 
5. Afaceri europene şi 
procesul luării deciziei la 
nivel european 
6. Legislaţie 

2004-2005 Diplomă de Manager 
public (Program de 
Formare Specializată cu 
durata de 2 ani) 

4 Facultatea de Drept – 
Universitatea de Vest, 
Timişoara 

 
Dreptul Societăţilor 
comerciale, Drept fiscal şi de 
procedură fiscală, Dreptul 
Comerţului Internaţional, 
Dreptul european al afacerilor, 
Drept administrativ 

2003-2005 master  în Dreptul 
Afacerilor 

5 Colegiul Naţional de Apărare 
– Universitatea de Apărare 
Carol I, Bucureşti 

Cursul introductiv al Colegiului 
Naţional de Apărare - 
Introducere în securitatea 
naţională. 
Competenţe profesionale 
dobândite în Securitate 
naţională 

octombrie 
2008 – 
februarie 2009 

Certificat de absolvire a 
cursurilor postuniversitare 
de perfecţionare cu durata 
de 3 luni în specializare 
”Introducere în securitatea 
Naţională” 

 
2. Studiile de doctorat 

Nr. 
crt. 

Instituţia organizatoare de 
doctorat 

D o m e n i u l Perioada 
Titlul ştiinţific acordat 

 

 Facultatea de Drept – Titlul lucrării de doctorat: 2009 –2013 Doctor în drept 



1 Universitatea de Vest, 
Timişoara 
 

Procedura achiziţiilor 
publice cu referire specială 
la cele finanţate din fonduri 
europen 

 
 
3. Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

Indicatori de performanţă 
Nr. min. 
realizări 

Nr. 
realizări candidat 

Lucrări (Articole/studii) publicate în reviste recunoscute naţional   

„Manual de metode folosite în planificarea politicilor 
publice şi evaluarea impactului”, Bucureşti 2006, 
Secretariatul General al Guvernului - participare prin 
prezentarea de aspecte practice din Autorităţile şi 
Instituţiile administraţiei publice centrale în cadrul 
seminarilor organizate în vedere elaborării lucrării; 

4 4 

„Sistemul achiziţiilor publice cu sursă de finanţare din 
instrumentul financiar PHARE” articol publicat în Revista  
”ECONOMIE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ”, nr. 8/2008, 
editată de TRIBUNA ECONOMICĂ; 

4 4 

”Dezvoltarea cadrului legal al achizițiilor publice în 
Uniunea Europeană” articol publicat în revista ”Dreptul” 
nr. 5/2011 editată de Uniunea Juriștilor din România; 

4 4 

”În legătura cu răspunderea juridică sancționatorie 
reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 
privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, 
precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate 
necorespunzător” articol publicat în revista ”Dreptul” nr. 
7/2011 editată de Uniunea Juriștilor din România; 

4 4 

”Răspunderea juridică pentru nereguli în atribuirea 
contractelor de achiziţii publice finanţate din fonduri 
europene” articol publicat în revista ”Dreptul” nr. 11/2013 
editată de Uniunea Juriștilor din România; 

4 4 

”Răspunderea juridică antrenată în cazul fondurilor 
comunitare, precum și al fondurilor de cofinanțare 
aferente utilizate necorespunzător” articol publicat în 
Revista  ”ECONOMIE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ”, nr. 
4/2011, editată de editura ”TRIBUNA ECONOMICĂ”; 

4 4 

”Principiile şi actele juridice aferente intervenţiei fondurilor 
europene structurale şi de coeziune”, articol publicat în 
”Revista română de drept al afacerilor”, nr. 3/2012, editată 
de editura Wolters Kluwer România. 

4 4 

”Procedura achiziţiilor publice cu referire specială la cele 
finanţate din fonduri eu ropene”, Carte publicată la 
editura Wolters Kluwer România, 2013, ISBN: 978-606-677-
005-7 

1 1 

”Debirocratizarea achizițiilor publice – notificarea 
încheierii contractului de achiziție publică/acordului-
cadru” – Revista AEXA, ianuarie 2016, editată de Asociatia 
Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

  



”Corecțiile financiare aplicate achizițiilor publice finanțate 
din fonduri externe nerambursabile – soluții de simplificare 
legislativă” – Revista AEXA, februarie 2016, editată de 
Asociatia Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

4 4 

”Modificarea contractului de achiziție publică de servicii, 
bunuri sau lucrări după atribuire și corecțiile/reduceriile 
aplicate” – Revista AEXA, aprilie 2016, editată de Asociatia 
Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

4 4 

”Contractele de servicii sociale și alte servicii specifice” – 
Revista AEXA, iunie 2016, editată de Asociatia Expertilor in 
Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

4 4 

”Consultarea pieței – soluția definirii obiectivului 
investițional” – Revista AEXA, iulie-august 2016, editată de 
Asociatia Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

4 4 

”Scurte considerații despre strategia de contractare” – 
Revista AEXA, septembrie 2016, editată de Asociatia 
Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

4 4 

 
 

                          Candidat, 
          


