
Detalii cadru didactic  

Nume si prenume: SCUTEA NICOLAIE CRISTIAN 

Departamentul: Drept  

Data nasterii: 26.12.1975 Localitatea: Sibiu 

E-mail (ROGER): nicolae.scutea@roger-univ.ro 

Telefon (ROGER): 0269 233 568, 0369 401 002, int. 114 

 

Studii (facultate, specializare, studii aprofundate etc.):  

Studii universitare in cadrul Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept 
„Simion Barnutiu”, studii doctorale absolvite in cadrul Universitatii Bucuresti 

Membru al societății/asociației științifice: 

Membru al Institutului de Stiinte Administrative „Paul Negulescu”, precum si al 
Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei; 

 

 

Preocupări didactice (discipline predate): 

Titular al materiei Drept Administrativ (I si II) 

Activitate științifică: 

A. Cărți editate: - Titlul cărții, Editura, Localitatea, Anul apariției, ISBN, nr. pagini 

 

B. Lucrări și articole publicate în volumele conferințelor științifice/reviste de 
specialitate: - Titlul articolului, Volumul conferinței/revista, Universitatea/Localitatea, 
Anul apariției, ISBN/ISSN, pagini 

1. « Intentarea actiunii in contenciosul administrativ in ipoteza prevazuta de 
art. 5 al. 4 din legea 29/1990 », publicata in “Analele Universitatii Romano-
Germane. Seria stiinte juridice si administrative”, nr. 1/2002, 7 pagini ; 

 
2. « Problema pasivitatii administratiei in dreptul german. Aspecte de ordin 

substantial si procedural », in coautorat cu lect. univ.dr. Daiana Vesmas, 
publicata in “Revista de drept public”, nr. 3/2003, 8 pagini ; 

 
3. « Reflectii cu privire la constitutionalitatea unor masuri cu privire la 

imbunatatirea finantarii invatamantului superior, adoptate prin OUG 
174/2001 », publicata in “Analele Universitatii Romano-Germane. Seria 
stiinte juridice si administrative”, nr. 2/2003, 9 pagini ; 

 
4. « Contradictii intre dispozitii ale legii 10/2001 si normele de aplicare ale 

acesteia », publicata in “Analele Universitatii Romano-Germane. Seria 
stiinte juridice si administrative”, nr. 3/2004, 7 pagini ; 

 
5. « Unele consideratii privind reglementarea principiului statului social in 

Constitutiile Romaniei si Germaniei », publicata in “Analele Universitatii 
Romano-Germane. Seria stiinte juridice si administrative”, nr. 3/2004, 7 
pagini ; 

 



6. « Consideratii asupra necesitatii reformarii bicameralismului in Romania », 
publicata in “Analele Universitatii Romano-Germane. Seria stiinte juridice 
si administrative”, nr. 4/2005, 11 pagini ; 

 
7. « Unele controverse doctrinare privind legea contenciosului administrativ 

la un an de la intrarea sa in vigoare (I) », in coautortat cu cercetator 
stiintific Mihaela Similie, publicata in “Revista de drept public”, nr. 1/2006, 
17 pagini ; 

 
8. « Unele controverse doctrinare privind legea contenciosului administrativ 

la un an de la intrarea sa in vigoare (II)»,  in coautortat cu cercetator 
stiintific Mihaela Similie, publicata in “Revista de drept public”, nr. 2/2006, 
18 pagini ; 

 
9. « Influente ale prinicipiului statului social asupra procesului de legiferare », 

publicata in  “Analele Universitatii Romano-Germane. Seria stiinte juridice 
si administrative”, nr. 6/2007, 15 pagini ; 

 

C. Granturi / Contracte de cercetare naționale și internaționale: - Denumirea 
grantului/contractului, perioada derulării, sursa de finanțare, coordonator, beneficiar, 
valoare, funcția în cadrul grantului/contractului 

Profesor invitat pentru cursul “Cadrul legal al administrarii afacerilor”, in cadrul 

proiectului TREPAN , proiect finantat din fonduri alocate din FSE, organizat ca 

copartener de URGS, modulul nr. 4 al cursului "Antreprenoriat si dezvoltarea de noi 

afaceri", Sibiu, 2010 


