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Listă lucrări publicate 
 
 

Florentina DRĂGAN 
 
 
 
Articole/studii publicate: 
- “Unele consideraţii privind societăţile de capital” publicată în volumul Caietele Universităţii  “Sextil Puşcariu” Braşov, 
sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice “Dumitru Stăniloae” (E-conference) Braşov 2002 secţiunea 
Organizarea viitorului – proiectarea schimbării, competente performante, resurse umane, lideri; 
- “Leasingul şi societăţile de leasing” publicată în volumul Caietele Universităţii “Sextil Puşcariu” Braşov, sesiune 
internaţională de comunicări ştiinţifice “Dumitru Stăniloae” (E-conference) Braşov 2002 secţiunea Finanţe – 
Contabilitate, banci – sisteme, modele, riscuri, managementul alocării resurselor; 
- “Vânzarea – cumpărarea imobiliară în cazul persoanelor străine” publicată în volumul Caietele Universităţii  “Sextil 
Puşcariu” Braşov, sesiune Internaţională de comunicări ştiinţifice “Dumitru Stăniloae” (E-conference) Braşov 2002 
secţiunea internaţională (E-conference) – coautor  
- “Consideraţii privind introducerea standardelor ISO 9001:2000 de management al calităţii într-o universitate 
particulară” publicata in volumul Caietele Universităţii  “Sextil Puşcariu” Braşov, sesiune internaţională de comunicări 
ştiinţifice “Dumitru Stăniloae” (E-conference) Braşov 2002 secţiunea Legislaţie – ştiinţe sociale şi politice – învăţământ 
– coautor; 
- Proprietatea organizaţiilor cooperatiste – publicată în volumul Eficienţă, Legalitate, Etică în România Mileniului trei 
volumul XIII, sesiunea de comunicări ştiinţifice - Universitatea Spiru Haret Braşov, decembrie 2003  
- Efecte divorţului – publicată în volumul Eficienţă, Legalitate, Etică în România Mileniului trei volumul XIII, sesiunea 
de comunicări ştiinţifice - Universitatea Spiru Haret Braşov, decembrie 2003 
- Natura Juridică a Contractului de report - publicată în volumul Eficienţă, Legalitate, Etică în România Mileniului trei 
volumul XIV, sesiunea de comunicări ştiinţifice - Universitatea Spiru Haret Braşov, iunie 2004 
- Admisibilitatea contestaţiei la executare - publicată în volumul Eficienţă, Legalitate, Etică în România Mileniului trei 
volumul XIV, sesiunea de comunicări ştiinţifice - Universitatea Spiru Haret Braşov, iunie 2004 
- Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa C.N.S.C – publicată în volumul „Realităţi şi perspective ale 
procesului de integrare europeană în era globalizării”, conferinţă internaţională – Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” – mai 2008 
- Drepturile şi obligaţiile producătorilor de echipamente electrice şi electronice – Revista Ecologic – februarie 2009 
- Rolul suspendării în cadrul procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie public – Revista de achiziţii publice nr. 
71/2013 şi nr. 72/2013 
- Consideraţii de drept comparat între acordul cadrul şi promisiunea de a contracta – Revista de achiziţii publice nr. 
75/2013 
- Implicaţiile adoptării poziţiei Parlamentului European în primă lectură în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE – Revista de 
achiziţii publice nr. 77/2014 
- Completarea obiectului contestației urmare a studiului dosarului – Revista de achiziţii publice nr. 80/2014 
- Reevaluarea ofertelor urmare a pronunţării unei decizii de către CNSC – Revista de achiziţii publice 
- Controversata ordonanţă de urgenţă nr. 51/2014  – Revista de achiziţii publice nr. 88/2015 
- Proiectul de act normativ pentru transpunerea directivelor în domeniul achiziţiilor publice sau traducerea directivelor 
în domeniul achiziţiilor publice? –  Revista de achiziţii publice nr. 90/2015 
- Reţinerea necondiţionată a garanţiei de bună conduită este neconstituţională – Revista de achiziţii publice nr. 
91/2015 
- Instrumentele prin care directiva în domeniul achiziţiilor publice va facilita accesul IMM-urilor la contractele de 
achiziţii publice 
- Beneficiarii privaţi care nu se încadrează în prevederile art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006 nu pot uza de calea 
administrativ jurisdicţională pentru soluţionarea unor eventuale contestaţii – Revista de achiziţii publice nr. 92/2015 
- Înscrisul care va uşura verificarea demonstrării îndeplinirii criteriilor de selecţie – Revista de achiziţii publice nr. 
93/2015 
- Se transformă terţul susţinător în subcontractant/executant? – Revista de achiziţii publice nr. 95/2015 
- Aplicabilitatea noilor propuneri de modalităţi de comunicare în domeniul achiziţiilor publice – Revista de achiziţii 
publice nr. 96/2015 
- Modalitatea de informare a candidaților/ofertanților – Revista de achiziții publice nr. 97/2015 
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- Revocarea actelor de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de atribuire – Revista de achiziții publice 
nr. 98/2015 
- Condițiile speciale de anulare a procedurii de atribuire a licitației restrânse Revista de achiziții publice nr. 99/2015 
- Notificarea prealabilă avantaj sau dezavantaj ? - Revista de achiziții publice nr. 100/2016 
- Achiziția directă – o problemă pentru autoritățile contractante? - Revista de achiziții publice nr. 101/2016 
- Calificarea și experiența personalului – factor de evaluare - Revista de achiziții publice nr. 102/2016 
- Instrucțiunea nr. 2/2016 adaugă la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 ? - Revista de achiziții publice 
nr. 103/2016 
- Răspunsuri la problematica remediilor - Revista de achiziții publice nr. 104/2016 
- Procedura simplificată vs. cererea de oferte -  Revista de achiziții publice nr. 105/2016 
- Actele procedurale elaborate de membrii comisiei de evaluare – Revista de achiziții publice nr. 106/2016 
- Inadmisibilitatea, prematuritatea, tardivitatea formulării contestației în domeniul achizițiilor publice – Revista de 
achiziții publice nr. 107/2016  
- Proiectarea și execuția în cadrul unei singure proceduri de atribuire? - Revista de achiziții publice nr. 108/2016 
- Suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației - Revista Română de Parteneriat Public-Privat 
nr. 15/2016 
- Criteriul de atribuire în procedura simplificată - Revista de achiziții publice nr. 109/2016 
- Conflictul de interese în domeniul achizițiilor publice începând cu iunie 2017 - Revista de achiziții publice nr. 
110/2016 
- Primele modificări legislative ale normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 - Revista de achiziții publice 
nr. 111/2016 
- Instrucțiunea emisă în aplicarea prevederilor cu privire la cerințe referitoare la studiile, pregătirea profesională și/sau 
calificarea personalului - Revista de achiziții publice nr. 112/2017 
- Abatere profesională gravă – motiv de excludere din cadrul unei proceduri de atribuire - Revista de achiziții publice 
nr. 113/2017 
- Contracte rezervate - Revista de achiziții publice nr. 114/2017 
- Referatul de necesitate, nota conceptuală și tema de proiectare înscrisuri elaborate de beneficiar - Revista de 
achiziții publice nr. 115/2017 
- Consilierea metodologică acordată de ANAP - Revista de achiziții publice nr. 117/2017 
- România este „campioană” la utilizarea serviciului Edeau - Revista de achiziții publice nr. 118/2017 
- Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice stabilită complex în cadrul fișei de date a achiziției  - avantaj sau 
dezavantaj - Revista de achiziții publice nr. 119/2017 – nr. 120/2017 
- Obligaţiile părţilor în cadrul procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativ jurisdicţională - Revista 
Română de Parteneriat Public-Privat - 2017 
- Notificarea prealabilă obstacol în derularea procedurilor de atribuire? -  Achizițiile publice în România – Aplicarea și 
interpretarea noii legislații europene, ed. Universitară, București, 2017 
- Obligațiile autorității contractante în cadrul procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativ 
jurisdicțională - Revista de achiziții publice nr. 121/2017 – nr. 122/2017 
- Terțul interesat poate interveni în cadrul soluționării contestației - Revista de achiziții publice nr. 123/2017 
- Competența de soluționare a contestațiilor formulate cu privire la procedurile de atribuire aplicabile în cazul 
serviciilor sociale și al altor servicii specifice - Revista de achiziții publice nr. 124/2018 
- Ofertant exclus definitiv de o autoritate contractantă - Revista de achiziții publice nr. 125/2018 
- Încălcarea gravă sau repetată a obligațiilor principale contractuale anterioare – motiv de excludere – Revista de 
achiziții nr. 127/2018 
- Modificările pe scurt ale Legii nr. 101/2016 şi impactul lor asupra actorilor implicaţi – Revista de achiziții nr. 129/2018 
- Eliminarea comunicărilor pe faze de verificare – avantaj sau dezavantaj? – Revista de achiziții nr. 132/2018   
- Prima întrebare preliminară formulată de Consiliul Național de Soluțioare a Contestațiilor - Revista Română de 
Parteneriat Public-Privat - 2018  
- Transpunerea prevederilor art. 63 din Directiva nr. 2014/24/UE în legislația națională – Revista de achiziții nr. 
133/2018  
- Reglementarea procedurii simplificate – Revista de achiziții nr. 134/2018 
 
 
Note curs (imprimate în regim propriu de universitățile și/sau organizatorii de formare profesională): 
- Caiet seminar “Dreptul familiei şi acte de stare civilă” – anul II – Facultatea de management administrativ - 
Universitatea Sextil Pușcariu Braşov - 2002  
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- Caiet seminar “Drept administrativ” – anul II – Facultatea de management administrativ - Universitatea Sextil 
Puşcariu Braşov - 2002 
- Caiet seminar “Drept constituţional” – anul II – Facultatea de management administrativ, Universitatea Sextil 
Puşcariu Braşov - 2002 
- Note curs pentru pregătire şi formare profesională – Modul legislaţie – dreptul muncii - 2003 
- Note curs „Drept Comercial – comercianţii” – anul III – Facultatea de Administraţie Publică - Universitatea Spiru 
Haret Braşov – 2003  
- Note curs – “Drept Comercial – obligaţiile comerciale” – anul IV – Facultatea de Administraţie Publică – 
Universitatea Spiru Haret Braşov - 2004 
- Curs – Specialist în managementul deşeurilor vol. 1 şi vol. 2 - înregistrată la ORDA nr. 644/24.01.2013 
- Curs – Inspector de mediu vol. 1 şi vol. 2 - înregistrată la ORDA nr. 642/24.01.2013 
- Curs – Lucrător salubritate - înregistrată la ORDA nr. 641/24.01.2013 
- Curs - Tehnician ecolog (tehnician în protecţia mediului) - înregistrată la ORDA nr. 640/24.01.2013 
- Curs – Expert achiziţii publice 
- Manual de Formare – în cadrul Proiectul „Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a 
administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale” cod SMIS 48159 - Program II 
– Achiziţii publice - coautor 
 
 
Lucrări publicate 
- Contestațiile și soluționarea lor, ed. Zigotto, Galați, 2017, ISBN 978-606-669-230-4 
- Procesul de derulare a procedurilor de atribuire, ed. Zigotto, Galați, 2017, ISBN 978-606-669-233-5 
- Expert achiziții publice: note curs, ed. Zigotto, Galați, 2017, ISBN 978-606-669-237-3 

- Expert achiziții publice: note curs, ed. Zigotto, Galați, 2018 -  editie revizuita 

 
 
Lucrări elaborate: 
- Regimul juridic al deşeurilor - înregistrată la ORDA nr. 643/24.01.2013 
- Cererea de oferte ca procedură de atribuire a contractului de achiziţii publice – înregistrată la ORDA nr. 
579/23.01.2013 
- Licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractelor de achiziţii publice – înregistrată la ORDA nr. 
580/23.01.2013 
- Modalităţile speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică – înregistrată la ORDA nr. 581/23.01.2013 
- Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa CNSC. Soluţionarea litigiilor privind achiziţiile publice comparativ cu 
procedura de soluţionare a litigiilor în faţa instanţelor de judecată – înregistrată la ORDA nr. 582/23.01.2013 
- Contractul de achiziţie publică - înregistrată la ORDA nr. 583/23.01.2013 
 

 
 Lucrări susţinute: 
- Problema constituţionala în România 
- Condiţiile de fond ale obligaţiei de întreţinere 
- Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii 
- Stabilirea pe cale judecătorească a pensiei de întreţinere 
- Obligaţia legală de întreţinere 


