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Conf. univ. dr. Monica Amalia RAŢIU 
 

 

L I S T A  

lucrărilor ştiinţifice  

 

 

A. Teza de doctorat 

„Operațiuni bancare” – anul susținerii 2007 

 

B. Cărţi publicate  

1. Dreptul achizițiilor publice – Volumul I (Contractul de achiziție publică. Regimul juridic aplicabil 

atribuirii contractului), autor unic, editura Universul Juridic 2017, 314p 

2. Drept financiar public. Drept bugetar, autor unic, editura C.H. Beck 2013, 284p 

3. Legislația parteneriatului public-privat. Comentarii şi adnotări, coautorat, editura Monitorul 

Oficial, 2011, 399p 

4. Drept financiar public. Caiet de seminar, coautorat, editura C.H. Beck 2009, 328p 

5. Drept bancar, prim autor, editura C.H. Beck, 2007, 382p 

 

C. Lucrări publicate în reviste indexate în BDI 

 

 Articole publicate în limba română  

  

1. Conlucrarea autorității contractante cu potențiali ofertanți la realizarea documentației de 

atribuire a contractului – (Partea II - Distorsionarea concurenței cu ocazia conlucrării 

prealabile), RRPPP1 nr. 16/2016  

2. Conlucrarea autorității contractante cu potențiali ofertanți la realizarea documentației de 

atribuire a contractului – (Partea I), RRPPP nr. 15/2016 

3. Reflecții privind neconstituționalitatea unor prevederi din Codul penal prin raportare la modul 

de îndeplinire a unor atribuții de serviciu în aplicarea legislației achizițiilor publice, RRPPP nr. 

14/2015  

4. Considerații despre procedura competitivă cu negociere, RRPPP nr. 13/2015 

5. Noile directive europene privind achizițiile publice: o abordare diferită în materia achizițiilor 

publice de servicii, RRPPP nr. 12/2014 

6. Conceptul de autoritate contractantă în temeiul directivelor europene privind achizițiile publice, 

                                                 
1 RRPPP – Revista Română de Parteneriat Public – Privat, revistă juridică publicată integral în limbile română 

și engleză, format A4, indexată în baza internațională de date EBSCO 
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RRPPP nr. 11/2014 

7. În căutarea clarității legii: comentariu la decizia Curții Constituționale referitoare la Legea 

parteneriatului public-privat, coautorat, RRPPP nr. 10/2014 

8. Considerații privind durata contractului de concesiune, RRPPP nr. 9/2014 

9. Înlocuirea partenerului privat pe parcursul implementării contractului de parteneriat public-

privat, RRPPP nr. 8/2013 

10. Rezilierea contractului de parteneriat public-privat pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor 

de către partenerul privat – posibilitatea plății unor compensații în beneficiul partenerului privat, 

RRPPP nr. 7/2013 

11. Noi perspective în prioritizarea investițiilor publice, RRPPP nr. 6/2013 

12. Etapa negocierii în cadrul dialogului competitiv, RRPPP nr. 5/2013 

13. Adoptarea deciziei de a realiza un proiect în parteneriat public-privat, RRPPP nr. 3/2012 

14. Dialogul competitiv în legislația română privind parteneriatul public-privat: justificarea 

recurgerii la respectiva procedură de selecție, RRPPP nr. 2/2012 

15. Considerații despre Parteneriatul Public - Privat Instituțional (PPPI), RRPPP nr. 1/2012 

 
 Articole publicate în limba engleză 

1. The cooperation of the contracting authority with potential tenderers for the drafting of the 

contract attribution documents – (Part II – Distorting competition by the prior involvement), 

RRPPP no 16/2016  

2. The cooperation of the contracting authority with potential tenderers for the drafting of the 

contract attribution documents – (Part I), RRPPP no 15/2016 

3. Reflections on the non – constitutionality of some provisions of the Criminal Code by reference of 

the fulfilment of certain job responsibilities in application of the legislation on public 

procurement, RRPPP no 14/2015  

4. Considerations regarding the competitive procedure with negotiation, RRPPP no 13/2015  

5. The new EU directives on public procurement: a different approach on services procurement, 

RRPPP no 12/2014 

6. Contracting Authority in the Context of the European Directives on Public Procurement and 

Concessions, RRPPP no 11/2014 

7. In search of legal clarity: a commentary on the Constitutional Court’s Decision regarding the 

Law on public-private partnership, co-author, RRPPP no 10/2014 

8. Considerations regarding the duration of the concession contract, RRPPP no 9/2014 

9. Replacing the private partner in the public-private partnership contract, RRPPP nr 8/2013 

10.  Termination of public-private partnership contract for the private partner’s default. The 

possibility to pay compensations to the private partner, RRPPP no 7/2013  

11.  New perspectives for the public investment prioritization, RRPPP no 6/2013 
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12.  The negotiation stage of the competitive dialogue, RRPPP no 5/2013 

13.  The decision made by a public partner to implement a project as a PPP, RRPPP no 3/2012 

14.  Competitive dialogue according to the Romanian public-private partnership legislation: the 

reason of using it under certain given circumstances, RRPPP no 2/2012 

15.  Considerations on the Institutional Public-Private Partnership (IPPP), RRPPP no 1/2012 

 

C.  Lucrări în volume de conferinţe 

 

1. Modificarea contractului de achiziție publică pe perioada de valabilitate a acestuia, în volumul 

conferinței „Administrația publică în situații de criză” coordonat de E. Bălan, C.  Iftene, M. 

Văcărelu, (acceptat pentru publicare în luna noiembrie 2014), editura Wolters Kluwer, 2015 

   

2. Observaţii privind domeniul de reglementare al Legii nr. 499/2013 privind parteneriatul public-

privat astfel cum a fost adoptată de Senatul României, în volumul conferinței „Administrația 

publică între misiuni și constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice și manageriale” coordonat de 

E. Bălan, C.  Iftene, G. Varia, D. Troanță, M. Văcărelu, editura Wolters Kluwer 2013 

 

D. Alte studii   

 

1. Noua legislație a achizițiilor publice și a concesiunilor – legislație consolidată și index, studiu 

introductiv, Universul Juridic 2016,  

2. Noua legislație a achizițiilor publice – legislație consolidată și index, studiu introductiv, Universul 

Juridic 2017 

 

E. Recenzii 

- Recenzie privind lucrarea „Echilibrul bugetar – Impact normativ și instituțional. Efecte asupra 

protecției drepturilor fundamentale” coordonată de profesorii Elena Simina Tănăsescu 

(Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti) și Éric Oliva (Facultatea Aix-en-Provence), 

Analele Universității din București - Seria Drept, 2016  

 

F. Redactor – șef al Revistei Române de Parteneriat Public Privat (revistă juridică publicată 

integral în limbile română și engleză, indexată în baza internațională de date EBSCO, 

http://publicprivatepartnership.ro/en/revista-romana-de-ppp)  

 

G. Editorialist al secțiunii „Achiziții publice” în cadrul portalului juridic Universul Juridic 

http://publicprivatepartnership.ro/en/revista-romana-de-ppp

