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L I S T A  
lucrărilor ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic 

 

 

A. Teza de doctorat 

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

 

B. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani  

1.     ”Procedura achiziţiilor publice cu referire specială la cele finanţate din fonduri europene”, Carte publicată 

la editura Wolters Kluwer România, 2013, ISBN: 978-606-677-005-7 

2. ”Achizițiile publice în România. Aplicarea și interpretarea noii legislații europene” – Editura Universitară, 

București 2017, ISBN 978-606-28-0636-1 

3. ”Curs de Achiziții Publice. Aspecte teoretice și aplicații practice” – co-autor alături de Petre Lăzăroiu, Ionița 

Cochințu, Mihaela Agata Popescu și Mircea Cârlan, Editura Hamagiu, București 2017, ISBN 978-606-27-0754-5 

4. ”Curs de Achiziții Publice. Aspecte teoretice și aplicații practice” Ediția a 2-a revizuită și adăugită – co-autor 

alături de Petre Lăzăroiu, Ionița Cochințu, Mihaela Agata Popescu și Mircea Cârlan, Editura Hamagiu, București 

2018, ISBN 978-606-27-1070-5 

 

C. Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani  

1. ”Dezvoltarea cadrului legal al achizițiilor publice în Uniunea Europeană” articol publicat în revista 

”Dreptul” nr. 5/2011 editată de Uniunea Juriștilor din România; 

 

2. ”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; 

3. ”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 

 

D. Lucrări publicate în ultimii 10 anii în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi  

 (neindexate)  

- Reviste 



 

1. „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; 

2. ”Procedura achiziţiilor publice cu referire specială la cele finanţate din fonduri europene”, Carte 

publicată la editura Wolters Kluwer România, 2013, ISBN: 978-606-677-005-7 

3. ”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 

4. ”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 

5. ”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 

6. ”Contractele de servicii sociale și alte servicii specifice” – Revista AEXA, iunie 2016, editată de 

Asociatia Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

7. ”Consultarea pieței – soluția definirii obiectivului investițional” – Revista AEXA, iulie-august 2016, 

editată de Asociatia Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

8. ”Scurte considerații despre strategia de contractare” – Revista AEXA, septembrie 2016, editată de 

Asociatia Expertilor in Achizitii Publice ISSN–L 2501-2622 

9. ”Legal responsibility of the President of Romania” – Revista ”Internal Auditing & Risk 

Management”, Anul XIII, Suplimentul nr. 1, iunie 2018, editată de Editura Bren ISSN 2065-8168 

(print) ISSN 2068-2077 (online) 

 

- Selecţie cu maximum 20 lucrări în volume de conferinţe 

1. ”Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept” desfășurată în aprilie 2010 la Facultatea de 

Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara cu lucrarea ”Sistemul achiziţiilor publice cu sursă 

de finanţare din instrumentul financiar PHARE – un sistem de achiziții centralizat” (informații despre 

conferință care pot sa ateste verdificitatea celor afirmate se pot obține la www.uvt.ro) 

2. ”Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept” desfășurată în 2011 la Facultatea de Drept din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara cu lucrarea ”Examen special privind răspunderea juridică 

antrenată în cazul fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 

necorespunzător” (informații despre conferință care pot sa ateste verdificitatea celor afirmate se pot 

obține la www.uvt.ro) 

3. ”2011 Public Procurement PhD Student Conference” desfășurată la Facultatea de Drept din cadrul 

Universității din Nottingham în septembrie 2011 cu lucrarea ”The analysis of the legal responsibility 

regulated by Government Ordinance no 79/2003 regarding the control and recovery of the community 

funds and the related national co-financing funds inadequately spent, modified and completed” 

(informații despre conferință care pot sa ateste verdificitatea celor afirmate se pot obține la 

http://nottingham.ac.uk) 

4. ”SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC al  doctoranzilor din Universitatea de Vest din Timişoara” desfășurat 

la Timișoara în 17.06.2011; participare cu lucrarea ”Contractul de achiziţie publică finanţat din fonduri 

europene” 



 

5. ”Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept” desfășurată în 2012 la Facultatea de Drept din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara cu lucrarea ”Principiile şi actele juridice aferente intervenţiei 

fondurilor europene structurale şi de coeziune” (informații despre conferință care pot sa ateste 

verdificitatea celor afirmate se pot obține la www.uvt.ro) 

 

E. Brevete obţinute în întreaga activitate 

1.        nu e cazul 

 

 

 

 

  Data:       Semnătura: 
 

E – Brevete (pentru întreaga activitate) 


