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CURRICULUM VITAE 

 

Date personale 

 

           Alexandru-Sorin CIOBANU  

 

 

 

Funcţia 

actuală/titlul ştiinţific  

 

 Conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Drept Public al Facultăţii 

de Drept – Universitatea din Bucureşti (Bld. M.Kogălniceanu nr. 36-46,  sector 

5, Bucureşti; www.drept.unibuc.ro) 

 Doctor în „Drept administrativ” – distincţia „summa cum laudae” 

 

 

Educaţie şi formare 

 

 

 

 

 

 2002-2011: Doctorat în domeniul „Drept”  – tema „Principiile aplicabile 

domeniului public în România şi în Franţa”, susţinută public în noiembrie 2011  

 2002-2003: Cursuri postuniversitare de „Drept privat”, Facultatea de Drept - 

Universitatea din Bucureşti  

 2002: „Cursul de Federalism, Descentralizare şi Bună Guvernare” organizat de 

Institutul de Federalism din Fribourg, Elveţia (absolvit cu « Diplomă de calitate » 

în 2002) 

 1997-2001: Cursuri de licenţă (cursuri de zi) ale Facultatăţii de Drept - 

Universitatea din Bucureşti (absolvite în 2001) 

 

 

 

Experienţa 

profesională 

universitară  

şi/sau administrativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martie 2012/ianuarie 2014: Prodecan al Facultăţii de Drept – Universitatea din 

Bucureşti; 

 Din octombrie 2015: Conferenţiar universitar (cursuri de “Drept administrativ I”, 

„Drept administrativ II” şi “Contencios administrativ” – studii de licenţă, 

respectiv „Regimul domeniului public şi al domeniului privat. Regimuri 

domeniale speciale”, „Contencios administrativ” – programul de Master 

„Achiziţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat”) în cadrul 

Departamentului de drept public al Facultăţii de Drept – Universitatea din 

Bucureşti; 

 Octombrie 2008/2015: Lector universitar (cursuri de “Drept administrativ I”, „Drept 

administrativ II” şi “Contencios administrativ” – studii de licenţă, respectiv „Regimul 

domeniului public şi al domeniului privat. Regimuri domeniale speciale”, 

„Contencios administrativ” – programul de Master „Achiziţii publice, concesiuni şi 

parteneriat public-privat”) în cadrul Departamentului de drept public al Facultăţii de 

Drept – Universitatea din Bucureşti; 

 Octombrie 2004/octombrie 2008:  Asistent universitar în cadrul Catedrei de Drept 

Public a Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, disciplina “Drept 

administrativ”; 

 Februarie 2002 /octombrie 2004: Preparator universitar în cadrul Catedrei de Drept 

Public a Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, disciplina “Drept 

administrativ”; 
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Alte activităţi 

profesionale/ştiinţifice 

 Din 2008 până în prezent: membru în Consiliul Facultăţii de Drept 

 2004/2008: secretar al Catedrei de Drept Public 

 

 

 Din martie 2008: avocat titular în cadrul Cabinetului individual de avocatură 

„Ciobanu Alexandru-Sorin” – Baroul Bucureşti 

 Septembrie 2003/ martie 2008  -  Avocat colaborator în cadrul SCPA “Prof. Iorgovan 

şi Asociaţii” 

 Ianuarie 2002 /septembrie 2003: Avocat colaborator în cadrul Cabinetului Individual 

de Avocatură “Antonie Iorgovan”; 

 Iulie/decembrie 2001: Consilier juridic în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici 

 

 Expert/Lector în multiple programe de specializare/perfecţionare în domeniul 

administraţiei publice, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, 

Departamentul Regional de Administraţie Publică Bucureşti, Transparency 

International, consilii judeţene, persoane juridice de drept privat 

 Organizator şi moderator al Conferinţei Naţionale „Carenţe ale actualei 

reglementări în materia contenciosului administrativ”, desfăşurată sub egida 

Facultăţii de Drept şi a editurii Universul Juridic (ediţia 1 - 2 aprilie 2015, ediţia 2 

– 7 aprilie 2016). 

 Moderator al Conferinţei Internaţionale „Noile Directive Europene privind 

Achiziţiile Publice şi Concesiunile. Probleme. Soluţii. Provocări practice”, 

organizată la data de 5 decembrie 2014 sub egida Facultăţii de Drept - Programul 

de Master de „Achiziţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat” şi a 

Cercului de drept financiar public al aceleiaşi facultăţi; 

 Moderator în cadrul Conferinţei Internaţionale „Europenizarea dreptului 

administrativ şi codificarea procedurii administrative”, Panelul 2 – „Europenizarea 

contenciosului fiscal şi al contractelor publice”, 14 mai 2016, Cluj-Napoca; 

 Participarea şi prezentarea de comunicări ştiinţifice la: Conferinţa Internaţională 

“Effective Legal Protection in Administrative Law. A Comparative Study” – 

Budapesta, iunie 2014; Conferinţa Internaţională „Joint International Conference 

of Doctoral and Post-Doctoral Researchers - Craiova, 12-13 septembrie 2014; 

Conferinţa Internaţională „Noile Directive Europene privind Achiziţiile Publice şi 

Concesiunile. Probleme. Soluţii. Provocări practice” – Bucureşti, Facultatea de 

Drept, 5 decembrie 2014; Conferinţa Internaţională „Reforma legislaţiei europene 

şi a achiziţiilor publice – implicaţii legale şi practice” - Bucureşti, 15 mai 2014; 

Conferinţa Naţională „Administraţia publică – între misiuni şi constrângeri 

bugetare. Dimensiuni juridice şi manageriale”, organizată de Centrul de Drept 

Public şi Ştiinţe Administrative din cadrul SNSPA; Sesiunile Ştiinţifice ale 

Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” (începând din anul 2002);  

ş.a. 

  Membru al grupurilor de lucru însărcinate cu redactarea proiectelor de lege privind: 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  Legea nr. 262/2007 pentru 

modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 (sub coordonarea Prof. 

dr. Antonie Iorgovan), Codul administrativ şi Codul de procedură administrativă (sub 

coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice). 

 2002: Membru al echipei de jurişti implicată în realizarea Proiectului Legii 

privind societăţile agricole (proiect USAID). 
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Organizaţii 

Profesionale 

(Afilieri) 

 

 

 

 

 

Premii 

 

 Din ianuarie 2002: avocat – membru al Baroului Bucureşti 

 Din mai 2002: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative “ Paul 

Negulescu” 

 Din 2007: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative şi Drept Public al 

României. 

 

 

 2015: Premiul „Anibal Teodorescu” al Uniunii Juriștilor din România pentru 

monografia „Regimul contractelor de concesiune”. 

 

  

 

Limba maternă 

 

 

Limbi străine 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

de comunicare 

 

 

Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale 

 

 

 

Competenţe dobândite  

la locul de muncă 

 

 

 

 

 

Competenţe informatice 

 

 

Româna 

 

 

Engleză – foarte bine (ascultare – nivel C1/2; citire – nivel C1/2; conversaţie – 

nivel C1/2, discurs oral – nivel C1/2; scriere – nivel C1/2);  

Franceză – bine (ascultare – nivel C1/2; citire – nivel C1/2; conversaţie – nivel 

B1/2, discurs oral – nivel B1/2; scriere – nivel B1/2). 

(Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 

experimentat - Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine) 

 

 

 Competenţă superioară  de comunicare, dobândită prin în urma 

experienţei didactice şi avocaţiale 

 

 

 Abilităţi superioare  de administrare şi conducere a unei organizaţii, 

dobândite în urma exercitării funcţiilor de Prodecan al Facultăţii de 

Drept a Universităţii din Bucureşti, Secretar al Catedrei de Drept Public 

a Facultăţii de Drept, respectiv ca titular al unui cabinet de avocatură 

individual. 

 

 Capacitate de organizare eficientă a resurselor umane şi financiare 

 Abilităţi de comunicare cu terţii 

 Capacitate sporită de a lua decizii oportune în situaţii urgente 

 Activitate caracterizată prin eficienţă şi calitate 

 Capacitate sporită de concentrare şi efort intelectual 

 

 

 Cunoaşterea programelor Microsoft Office™ 

 Cunoaşterea sistemelor de operare utilizate pe piaţa IT 

 Abilităţi superioare de operare pe orice model de calculator   

 Abilităţi de operare a numeroase programe  utilitare 

 

Contact  
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Facultatea de Drept (Departamentul de drept public), Universitatea din Bucureşti  

- Bld.M.Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucureşti, cod 050107; 

Mobil: 0720056263 

 

 

E-mail  

 

 

alexandru-sorin.ciobanu@drept.unibuc.ro 

 

 

 

 

 

01.02.2018 

 


