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CURRICULUM VITAE 
 

 
1. Numele: Săraru 
2. Prenumele: Cătălin-Silviu 
3. Data şi locul naşterii: 9-I-1980 – Bucureşti 
4. Cetățenia: română 
5. Date de contact (e-mail, telefon):  catalinsararu@yahoo.com, 0731.789.994 
6. Studii: 

 
Doctor în Drept (titlu confirmat prin Ordinul M.E.C.T. nr. 3030/13.01.2009). 
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ioan Alexandru. Titlul tezei de doctorat: 
„Contractul administrativ – procedeu de realizare a administraţiei publice”, 
susţinută în şedinţă publică pe 26 septembrie 2008 la Facultatea de Drept a 
Universității din Craiova.    
Masterat de 2 ani: „Studii administrative europene” din cadrul Şcolii Naţionale 
de Studii Politice şi Administrative, promoţia 2004 (media examenului de 
disertaţie: 10) 
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Româno-Americane, promoţia 2003 
(media examenului de licenţă: 9,50) 
Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii 
Politice şi Administrative, promoţia 2002 (media examenului de licenţă: 9,70).  
Am absolvit cursurile modulului Psihopedagogic în cadrul Facultăţii de 
Administraţie Publică  

 Colegiul Naţional „Cantemir-Vodă”, Bucureşti (1994—1998) 
 
7. Titlul ştiinţific: Doctor în Drept 
  
8. Experiența profesională: 
 

 Membru in Consiliul de etică şi management universitar, fiind numit prin 
Ordinul MEC nr. 4657/2020 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 
06 iulie 2020) 

 Conferențiar universitar dr. la Departamentul de Drept al Facultății de Drept din 
cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti (1 octombrie 2015 - prezent) 

 Lector universitar dr. la Departamentul de Drept din cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti (1 octombrie 2013 – 30 septembrie 2015) 

 Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 
Comerț și Industie a României (6 martie 2013 - prezent) 

 Asistent universitar dr. la Catedra de Drept din cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti (1 aprilie 2011 – 30 septembrie 2013) 

 Preparator universitar dr. la Catedra de Drept din cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti (1 octombrie 2007- 31 martie 2011) 

 Avocat definitiv, titular al cabinetului individual de avocatură „CĂTĂLIN 
SILVIU SĂRARU – Cabinet de avocat” (2007- 2019, Baroul Bucureşti)
Lector colaborator al Institutului Naţional de Administraţie, Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara (2007-2008), 
pentru cursurile: „Bazele administraţiei publice”, „Controlul legalităţii actelor 
administraţiei publice”, „Administraţie comparată şi sisteme administrative 
europene”. 

 Avocat stagiar (1 februarie 2005-31 iunie 2007, Baroul Bucureşti) 
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9. Locul de muncă actual şi funcţia: 
 
- conferențiar univ. dr. la Departamentul Drept al Facultății de Drept din cadrul Academiei 
de Studii Economice din București. Titular la disciplinele Drept administrativ (la Facultatea 
de Drept și Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii 
Economice din București) și Contracte administrative (la Facultatea de Drept – ciclul licență 
și la Masterul de Drept antreprenorial). 
- membru in Consiliul de etică şi management universitar, fiind numit prin Ordinul MEC nr. 
4657/2020 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 06 iulie 2020) ca reprezentant al 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 
- arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie a României. 
 
10. Membru al asociaţiilor profesionale:  
 
- membru în Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL)   -  working group 
2.1 ”Common European Principles of Administrative Law and Good Administration” -
http://reneual.eu/index.php/members?start=3 .  
- membru în Societatea de Legislație Comparată din Paris - Société de législation comparée 
(din 2014), grupul  Droit de l’action publique - www.legiscompare.fr  
- membru în Portucalense Institute for Legal Research, grupul Democracy and governance 
for the 21st century - https://ijp.upt.pt/page.php?p=297  
- membru în Uniunea Juriștilor din România (din 2013) - www.ujrdreptul.ro  
- membru în Consiliul director al Fundației Academiei de Studii Economice (2013-2016) - 
http://fundatia.ase.ro/  
- președinte și membru fondator al Societății de Științe Juridice și Administrative (din 2012) – 
www.adjuris.ro  
- membru al „Centrului de Excelenţă Academică” – CExA (din 2010) - 
http://cexa.org/en/centre/members/  
- membru în Asociaţia Profesională a Specialiştilor în Administraţie Publică – APSAP (din 
2007) - Şef departament monitorizare, analize, consultanţă şi studii de specialitate - 
www.apsap.ro  
- membru activ în Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, asociaţie română de 
utilitate publică, secţie naţională a Institutului de Ştiinţe Administrative din Bruxelles (din 
2005) 
 
11. Limbi straine cunoscute: franceză, engleză, germană. 
 
12. Membru în bordul editorial al unor reviste cu prestigiu internațional recunoscut: 

  
 - Membru in Bordul editorial al revistei „Studia Iuridica Lublinensia” (revista 
indexata in CEEOL, Erih Plus), Lublin, Polonia – a se vedea 
https://journals.umcs.pl/sil/about/editorialTeam (din 2019) 
                 - Membru în Bordul editorial al revistei „Lex localis – Journal of Local Self-
Government”, Maribor, Slovenia, revista indexata in Web of Science Clarivate Analytics 
(factor de impact 2018: 0,728) si in Scopus (Citescore 2018: 0,65) – a se vedea 
http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/about/editorialTeam (din 2019) 
                 - Membru în Bordul editorial al revistei „Acta Universitatis Danubius. 
Juridica” - http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica (din 
2016) 

http://reneual.eu/index.php/members?start=3
http://www.legiscompare.fr/
https://ijp.upt.pt/page.php?p=297
http://www.ujrdreptul.ro/
http://fundatia.ase.ro/
http://www.adjuris.ro/
http://cexa.org/en/centre/members/
http://www.apsap.ro/
https://journals.umcs.pl/sil/about/editorialTeam
http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/about/editorialTeam
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/pages/view/ebjuridica
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                   - Redactor, membru în Comitetul științific redacțional al revistei „Dreptul” 
(2013-2018) 
                   - Redactor şef al revistei “Perspectives of Business Law” Journal 
(http://www.businesslawconference.ro/revista/index.html) – revista Conferinţei 
internaţionale „Perspectives of Business Law in the Third Millenium” (din 2012) 
                  - Membru în Comitetul științific al Revistei „Reflecții Academice” – revistă 
editată de Centrul de Excelență Academică (din 2012). 
                  - Membru în Bordul editorial al revistei „VSRD International Journal of 
Business & Management Research”, Noida, India (din 2012) 
                  -  Membru în Bordul editorial al revistei International Law Research (ILR), 
Toronto, Canada (din 2012) (http://ccsenet.org/journal/index.php/ilr/about/editorialTeam)  
                  - Redactor şef al revistei „Tribuna juridică/Juridical Tribune” 
(www.tribunajuridica.eu),  revista Departamentului de Drept din Academia de Studii 
Economice (din 2011) – prima revistă de științe juridice din România indexată în 
Thomson Reuters Web of Science - Emerging Sources Citation Index 
                 - Membru în Bordul editorial al revistei „Jurnalul de Studii Juridice” (revista 
indexata in CEEOL, HeinOnline), Romania – a se vedea 
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/jls/pages/view/editorial-advisory-board 

 
13. Organizator și moderator (keyspeaker) de conferințe naționale și internaționale:  

                  
             - Președinte al Comitetului de organizare şi membru în Comitetul ştiinţific al 
Conferinţei internaţionale „“CONTEMPORARY CHALLENGES IN ADMINISTRATIVE 
LAW FROM AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE” - conferinţă organizată anual de 
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu 
Societatea de Științe Juridice și Administrative (din 2018 – 3 ediții). Keyspeaker la secțiunea 
Drept administrativ.  
             - Președinte al Comitetului de organizare şi membru în Comitetul ştiinţific al 
Conferinţei internaţionale „Perspectives of Business Law in the Third Millenium”- conferinţă 
organizată anual de Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative (din 2011 – 10 ediții). Keyspeaker 
la secțiunea Drept public. Conferința este indexată din 2016 în Thomson Reuters – Web of 
Science. 
           - membru în Comitetul științific la Conferința internațională  “Europe adrift. From unity 
in diversity, to diversity without unity”. Legal, social, political, economic and cultural effects. 
Conferința a fost organizată de Centrul de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative 
al Universității Petrol-Gaze din Ploiești în data de 10 iunie 2016, Ploiești (a se vedea 
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/manifestari-stiintifice/conferinta-
internationala-europe-adrift-from-unity-in-diversity-to-diversity-without-unity-legal-social-
political-economic-and-cultural-effects ). 
        - membru în Comitetul de Organizare al Conferinței internaționale ”Current Issue of 
Administration and Justice”. Conferința a fost organizată de Centrul de Studii și Cercetări 
Juridice și Socio-Administrative al Universității Petrol-Gaze din Ploiești în data de 12 iunie 
2015, Ploiești (a se vedea http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/manifestari-
stiintifice/conferinta-internationala-current-issues-of-administration-and-justice). 
        - membru în Comitetul de Organizare al Conferinței naționale ”Tendințe actuale în 
dreptul public. Abordare juridică și filosofică”. Conferința a fost organizată de Centrul de 
Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative al Universității Petrol-Gaze din Ploiești în 
data de 13 iunie 2014, Ploiești (a se vedea http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ ro/cercetare/ 
manifestari-stiintifice/conferinta-nationala-tendinte-actuale-in-dreptul-public-abordare-
juridica-si-filosofica). 
 

http://www.businesslawconference.ro/revista/index.html
http://ccsenet.org/journal/index.php/ilr/about/editorialTeam
http://www.tribunajuridica.eu/
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/jls/pages/view/editorial-advisory-board
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/manifestari-stiintifice/conferinta-internationala-europe-adrift-from-unity-in-diversity-to-diversity-without-unity-legal-social-political-economic-and-cultural-effects
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/manifestari-stiintifice/conferinta-internationala-europe-adrift-from-unity-in-diversity-to-diversity-without-unity-legal-social-political-economic-and-cultural-effects
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/manifestari-stiintifice/conferinta-internationala-europe-adrift-from-unity-in-diversity-to-diversity-without-unity-legal-social-political-economic-and-cultural-effects
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/cercetare/manifestari-stiintifice/conferinta-internationala-current-issues-of-administration-and-justice
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http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/%20ro/cercetare/%20manifestari-stiintifice/conferinta-nationala-tendinte-actuale-in-dreptul-public-abordare-juridica-si-filosofica
http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/%20ro/cercetare/%20manifestari-stiintifice/conferinta-nationala-tendinte-actuale-in-dreptul-public-abordare-juridica-si-filosofica
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     14. Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul juridic 
superior: 
 

- Membru supleant în Comisia pentru ocuparea postului de Lector universitar, poziţia 
23, disciplinele: Dreptul afacerilor; Dreptul Uniunii Europene, din statul de funcţiuni al 
Departamentului de Drept, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Academia 
de Studii Economice din București, conform Hotărârii Senatului ASE nr. 221/18.12.2019 cu 
privire la aprobarea Comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată și determinată, semestrul I, 
anul universitar 2019-2020, 
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20191218/Hot.Senat%20nr.221%2
0din%2018.12.2019_Com.concurs%20cad.did.pdf 

- Membru în Comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru ocuparea postului de 
asistent universitar, poziţia 33, (disciplinele: Dreptul muncii; Dreptul afacerilor) din statul de 
funcţiuni al Departamentului de Drept, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, 
Academia de Studii Economice din București, conform Hotărârii Senatului ASE nr. 
91/20.05.2019 cu privire la aprobarea Comisiilor de concurs și contestații pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, semestrul al II-lea, anul universitar 
2018-2019 
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20190520/Hot.Senat%20nr.%2091
%20din%2020.05.2019_Com.conc.post.cad.did.pdf 

- Membru supleant în Comisia pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, 
poziția 8 din statul de funcțiuni al Departamentului de Drept Public, Facultatea de Drept, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform Deciziei Rectorului nr. 1460 d. din data 
de 19.12.2019 
(https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/2-DECIZIA-1460-19.12.2019-
CONF.PROF_.-1.pdf) 

- Membru în Comisia pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 7 
din statul de funcțiuni al Departamentului de Științe Juridice, din cadrul Facultății de Ştiinţe 
Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, conform Anexei 2 la 
Hotărârea Senatului nr. 132 din 10 iunie 2016 
(http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2016/anexa2_la_hs_132_comisii_per_nedeterm_sem_II_
2015-2016.pdf)  

- Membru în Comisia pentru ocuparea postului de asistent universitar, poziţia 42 din 
statul de funcţiuni al Departamentului de Drept, în cadrul concursurilor didactice organizate de 
ASE București în semestrul I 2015-2016, conform Hotărârii nr. 114/2015 a Senatului ASE 
(http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/Concurs_did_ 
sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf) 

- Membru supleant în Comisia pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, 
poziţia 16 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept, în cadrul concursurilor didactice 
organizate de ASE București în semestrul I 2015-2016, conform Hotărârii nr. 114/2015 a 
Senatului ASE (http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/ 
Concurs_did_sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf) 

- Membru supleant în Comisia pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 
35 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept, în cadrul concursurilor didactice 
organizate de ASE București în semestrul I 2015-2016, conform Hotărârii nr. 114/2015 a 
Senatului ASE (http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/Concurs 
_did_sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf) 
 
 
 

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20191218/Hot.Senat%20nr.221%20din%2018.12.2019_Com.concurs%20cad.did.pdf
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20191218/Hot.Senat%20nr.221%20din%2018.12.2019_Com.concurs%20cad.did.pdf
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20190520/Hot.Senat%20nr.%2091%20din%2020.05.2019_Com.conc.post.cad.did.pdf
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20190520/Hot.Senat%20nr.%2091%20din%2020.05.2019_Com.conc.post.cad.did.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/2-DECIZIA-1460-19.12.2019-CONF.PROF_.-1.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/2-DECIZIA-1460-19.12.2019-CONF.PROF_.-1.pdf
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2016/anexa2_la_hs_132_comisii_per_nedeterm_sem_II_2015-2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2016/anexa2_la_hs_132_comisii_per_nedeterm_sem_II_2015-2016.pdf
http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/Concurs_did_%20sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf
http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/Concurs_did_%20sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf
http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/%20Concurs_did_sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf
http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/%20Concurs_did_sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf
http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/Concurs%20_did_sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf
http://resurseumane.ase.ro/Media/Default/Documente/Concurs%20_did_sem_1_2015_2016/comisii%20concurs%20site.pdf
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      15. Funcții administrative: 
          
          -  Președinte adjunct al Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din 
București pentru alegerile din 2015 și 2016 (din 28 mai 2015) 
          - Consultant pe probleme juridice la Cabinetul Rectorului Academiei de Studii 
Economice din București (2013-2014) 
          -  Membru în Consiliul Facultăţii de Administraţie şi Management Public din cadrul 
Academiei de Studii Economice din București (noiembrie 2010 – octombrie 2012).  
        
      16. Premii: 
 

x premiul „Anibal Teodorescu” al Uniunii Juriștilor din România în 2014 pentru lucrarea 
„Cartea de contracte administrative – modele, comentarii, explicații”, apărută la Editura 
C.H. Beck în 2013. http://www.ujrdreptul.ro/premii2014.htm  

x premiul II la Concursul Naţional Studenţesc „Eminescu”, secţiunea „Opera social-
politică”, etapa locală-centrul universitar Bucureşti, 1999, obţinut cu eseul „Reflecţii cu 
M. Eminescu, ziarist”. 

x premiul special al juriului la Concursul Naţional Studenţesc „Eminescu”, secţiunea 
„Opera social-politică”, etapa naţională, organizat la Braşov, în 15 ianuarie 2000 cu 
sprijinul Academiei Române, prezidat de Acad. Eugen Simion, cu lucrarea pe temă 
dată „Forme fără fond în România contemporană”. 

   
     17. Granturi de cercetare științifică: 
 

x expert pe termen scurt  în cadrul proiectului ”Sistem colaborativ integrat bazat pe 
cunoștințe pentru îmbunătățirea managementului universităților economice, în 
contextul noului Cadru Național al Calificărilor din Învățământul Superior (SIMCE)”, 
contract POSDRU/86/1.2/S/58160 din cadrul Academiei de Studii Economice din 
București, în perioada 15.10.2013-30.11.2013. Volumul finanțării: 15.735.300 lei. 

x membru în echipa de realizare a proiectului  „Subvenţionarea Revistei Tribuna Juridică” 
finanțat de  Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) prin programul „Subvenţionarea 
literaturii tehnico-ştiinţifice în anul 2019” – 
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2019/skm-
bizhubc19112611370-m.pdf 

x membru în echipa de realizare a proiectului  „Subvenţionarea Revistei Tribuna Juridică” 
finanțat de  Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) prin programul „Subvenţionarea 
literaturii tehnico-ştiinţifice în anul 2018” – 
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2018/rezultate-
evaluare/skm-bizhubc18112709220-m.pdf 

x membru în echipa de realizare a proiectului  „Subvenţionarea Revistei Tribuna Juridică” 
(în calitate de redactor-șef al revistei) finanțat de  Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) 
prin programul „Subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice în anul 2017” –
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2017/lista-cartilor-si-
revistelor-subventionate-in-anul-2017-m.pdf 

x responsabil de contract în realizarea proiectului "International Conference 
PERSPECTIVES OF BUSINESS LAW IN THE THIRD MILLENNIUM" finanțat de 
Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) prin programul „Finanţarea Manifestărilor 
Ştiinţifice 2017” – http://www.research.gov.ro/uploads/manifestari-
stiintifice/2017/rezultate/2017-etapa-i-rezultate-partiale_7_site-pdf.pdf  

 

http://www.ujrdreptul.ro/premii2014.htm
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2019/skm-bizhubc19112611370-m.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2019/skm-bizhubc19112611370-m.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2018/rezultate-evaluare/skm-bizhubc18112709220-m.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2018/rezultate-evaluare/skm-bizhubc18112709220-m.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2017/lista-cartilor-si-revistelor-subventionate-in-anul-2017-m.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2017/lista-cartilor-si-revistelor-subventionate-in-anul-2017-m.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/manifestari-stiintifice/2017/rezultate/2017-etapa-i-rezultate-partiale_7_site-pdf.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/manifestari-stiintifice/2017/rezultate/2017-etapa-i-rezultate-partiale_7_site-pdf.pdf
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     18. Permis de conducere: categoria B 
     19. Operare PC: Windows; Office Professional 
     20. Pasiuni în timpul liber: beletristică, istorie, politică, sport 
 
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 
 

        Semnătura 
 
 
 

 


