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BOGDAN-MICHAEL CIUBOTARU 

 
IAŞI, ROMÂNIA 

e-mail: bogdan_ciubotaru@yahoo.com 
 
 

STUDII 
 
Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi        1994-1998 
  Licenţiat în Drept 
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi       1989-1994 
  Licenţiat în Chimie 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
• Lector universitar doctor        din 2010 

 Titular al cursurilor: Sisteme ale administraţiei publice în Europa, Drept  

administrativ, Probleme speciale de contencios administrativ şi  

contravenţional (master) şi Statutul funcţionarilor publici (master)    
• Lector universitar drd.        din 2005 

• Asistent universitar drd.        din 2000 
• Preparator universitar        din 1998 

Universitatea “Mihail Kogălniceanu” - Iaşi, Facultatea de Drept, Catedra  
de Drept Public, disciplinele Drept constituţional şi instituţii politice şi  
Drept administrativ; 

• Avocat, Baroul Iaşi, titular al Cabinetului individual de avocatură   din 1998 
      “Bogdan-Michael Ciubotaru”;         

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 
• Membru activ al Asociaţiei Centrul de Excelenţă Academică (CexA) din 2011 
• Obţinerea titlului de doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Bucureşti din 2010 
• Membru activ al Institutului de Ştiinţe Administrative"Paul Negulescu" din 2002 
• Membru fondator şi secretar cu probleme curente al Asociaţiei   din 2001 

Române de Drept Constituţional (A.R.D.C.); 
• Doctorand la disciplina Drept administrativ la Facultatea de Drept   din 2000 

a Universităţii din Bucureşti. 
• Articole publicate: 

1. Cu privire la constituţionalitatea jurisdicţiilor administrative, în Buletinul ştiinţific 
nr.8, Universitatea “M. Kogălniceanu” Iaşi, Editura “Cugetarea”, 1999 ;  
2. The Foundations of the Right of Acces to Justice (Fundamentele dreptului accesului 

la justiţie), în Buletinul ştiinţific nr.9, Universitatea “M. Kogălniceanu” Iaşi, Editura 
“Cugetarea”, 2000 ;  
3. Şcoala – element formator al conştiinţei civice, în Revista “Contrast” nr.3 / 2001;  
4. Necesitatea redimensionării constituţionale a dreptului de proprietate privată din 

perspectiva integrării comunitare a României, în Revista “Contrast” nr.5 / 2001 ;  
5. Principiul egalităţii şi străinii – remodelarea conceptuală din perspectiva integrării 

României în Uniunea Europeană, în Buletinul Ştiinţific nr.11, Universitatea “M. 
Kogălniceanu” Iaşi, Editura “Cugetarea”, 2002 ;  
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6. Autonomie locală. Probleme locale. Soluţii locale, în Caietul ştiinţific nr.4 al 
Institutului de Ştiinţe Administrative « Paul Negulescu », Editura Burg, Sibiu, 2002.  
7. Interdicţia discriminărilor rasiale în dreptul românesc, în Buletinul ştiinţific nr.14 
al Universităţii “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, Ed. ”Cugetarea”, 2005. 
 8. Verginia Vedinaş, Statutul juridic al funcţionarului public parlamentar, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2006 - recenzie publicată în Buletinul ştiinţific nr. 
16/2007 al UMK Iaşi; 
9. Verginia Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a II-a revăzută şi actualizată, Edit. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2006 - recenzie publicată în Buletinul ştiinţific nr. 
16/2007 al UMK Iaşi; 
10. Dana Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2006 - recenzie publicată în Buletinul ştiinţific nr. 16/2007 al UMK Iaşi; 
11. Certain aspects regarding the right of public servants in the European Union to 

strike. Positive statutory regulation of the right to strike in Romanian law (Câteva 

consideraţii cu privire la reglementarea dreptului la grevă al funcţionarilor publici în 

spaţiul comunitar. Soluţia legiuitorului român), în Buletinul ştiinţific nr.18 al 
Universităţii “Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, Ed. ”Cugetarea”, 2009 

• Participant la seminarul parte a Proiectului Fostering local public administration towards 

the EU standards and best practices (Dezvoltarea administraţiei publice locale spre 

standardele EU şi bune practici) – TRAIN OF TRAINERS, în perioada 27 iunie – 01 
iulie 2011, Iaşi (Program operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova 
2007 – 2013 finanţat de UE); 

• Participant cu comunicarea Locul şi rolul Cabinetului românesc actual la a XIX-a ediţie a 
Sesiunii ştiinţifice anuale, organizată de Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi 
Asociaţia Română de Drept Constituţional, Iaşi, 22 mai 2010;  

• Co-trainer în cadrul Proiectului PHARE/2006/018-147.01.03.01.01, cu titlul „Continuarea 
asistenţei acordate Institutului Naţional de Administraţie şi Centrelor Regionale de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală în vederea dezvoltării unui corp 
profesionist de funcţionari publici şi a competenţelor necesare pentru sprijinirea 
administraţiei publice din România ca stat membru UE”, în perioada noiembrie 2009; 

• Coordonator al echipei Proiectului Grundtvig, cu titlul “European Parents School for 
Lifelong Learning “ , 2008 – 2009; 

• Participant cu comunicarea Considerente asupra procesului de descentralizare în 

România. Reforma administrativ-teritorială la a XV-a ediţie a Sesiunii ştiinţifice anuale 
cu tema „Integrarea europeană – o provocare pentru cercetarea ştiinţifică”, organizată de 
Universitatea “Mihail Kogălniceanu” - Iaşi şi Asociaţia Română de Drept Constituţional, 
Iaşi, 26 mai 2007 ; 

• Participant cu comunicarea Consideraţii asupra dreptului la grevă al funcţionarilor 

publici în reglementările statelor Uniunii Europene şi ale României la a XIII-a ediţie a 
Sesiunii ştiinţifice anuale cu tema “Adaptarea legislaţiei României la standarde europene”, 
organizată de Universitatea “Mihail Kogălniceanu” - Iaşi şi Asociaţia Română de Drept 
Constituţional, Iaşi, 27 mai 2005; 

• Participant cu comunicarea Exproprierea indirectă în dreptul românesc la a XII-a ediţie a 
Sesiunii ştiinţifice anuale cu tema “Adaptarea legislaţiei României la standarde europene”, 
organizată de Universitatea “Mihail Kogălniceanu” - Iaşi şi Asociaţia Română de Drept 
Constituţional, Iaşi, 15-16 mai 2004; 

• Participant la seminarul internaţional “Integrare legislativă europeană”, organizat de 
Institutul European din România, sub patronajul Ministerului Integrării Europene, 
Bucureşti, 24 octombrie 2003; 
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• Participant la a 8-a Conferinţă Internaţională de Drept şi Limbă, 24-26 mai 2002, 
Universitatea "Mihail Kogălniceanu" - Iaşi; 

• Participant cu comunicarea Autonomie locală. Probleme locale. Soluţii locale la Sesiunea 
ştiinţifică anuală "Reforma sectorului public în context european", organizată de către 
Institutul de Ştiinţe Administrative al României "Paul Negulescu", Sibiu, 17-18 mai 2002; 

• Sub coordonarea I.S.A.R., efectuat în perioada aprilie-mai 2002, sondaje de opinie în 
rândul funcţionarilor publici din zona Moldovei; 

• Participant la sesiunile ştiinţifice anuale “Integrare legislativă europeană” (1999-2009), 
organizate de către Universitatea “Mihail Kogălniceanu” - Iaşi; 

• Participant cu comunicarea Principiul egalităţii şi străinii - remodelarea conceptuală din 

perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, prezentată la Sesiunea ştiinţifică 
anuală “Integrare legislativă europeană”, Iaşi, mai 2001; 

• Participant la Târgul internaţional de carte universitară “Universitaria”, Cluj-Napoca, 12-
17 octombrie  1999, ca reprezentant al Universităţii “Mihail Kogălniceanu” Iaşi; 

• Bursier al Academy of European Public Law, Cap Sounion, Grecia, 1-21 septembrie 1999, 
obţinând o diplomă pentru prezentarea a două comunicări: The foundations of the right of 

access to justice şi Pluralism as a system and the demand for equality; 
• Moderator al activităţilor proiect organizate de către Asociaţia Română de Dezbateri, 

Oratorie şi Retorică, luna aprilie 2000, Iaşi; 
• Formator al Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 

Locală Iaşi, susţinând, în perioada 2006 - 2009, 7 cursuri de formare a funcţionarilor 
publici de conducere, de execuţie şi aleşilor locali (“Bazele administraţiei publice”, 
„Principii şi mecanisme ale guvernării moderne”, “Etică profesională şi transparenţă în 
administraţia publică”, “Controlul legalităţii activităţii de administraţie publică”, 
“Regimul juridic al aleşilor locali”, „Regimul juridic al proprietăţii” şi „Managementul 
performanţei în funcţia publică”). 

• Avocat pledant, specializat în litigii de contencios administrativ, drept civil, drept 
comercial, dreptul familiei, dreptul muncii. 

 
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză.  
 
Actualizat la data de 29 septembrie 2011 
 

 


