
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume FLORIN ION MANGU 

Adresă(e) Str. Magnoliei, nr. 10, Timișoara, România 

Telefon(oane) 0040256592408 Mobil: 0040722639455 

Fax(uri) 0040256592442 

E-mail(uri) florinimangu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 24 martie 1979  
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

mailto:florinimangu@yahoo.com


Perioada septembrie 2014 – prezent, conferențiar la Facultatea de Drept din cadrul 
Universității de Vest  din Timișoara 
martie 2017 – prezent, membru în Consiliul Științific al „Revistei de Științe Juridice”, 
publicată în editura Universul Juridic, București 
2013 – martie 2017, secretar de redacție la „Revista de Științe Juridice”, publicată 
în editura Universul Juridic, București 
ianuarie 2013 – iulie 2013, expert pe termen lung în proiectul „Adaptarea curriculei 
universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul 
proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune”, contract 
POSDRU/86/1.2/S/64076; 
octombrie 2011 – iulie 2012, expert pe termen scurt în proiectul „Adaptarea 
curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în 
domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune”, contract 
POSDRU/86/1.2/S/64076; 
septembrie 2011 – prezent, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera 
de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 
decembrie 2009 – iulie 2011, expert pe termen scurt în cadrul Agenției Naționale 
privind Calificările în Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și de 
Afaceri (ACPART) 
martie 2008 – septembrie 2014, lector la Facultatea de Drept din cadrul Universității 
de Vest  din Timișoara 
2008 – prezent, lector în cadrul Institutului Național de Perfecționare Profesionala a 
Avocaților 
2007 - martie 2008, lector suplinitor la Facultatea de Drept din cadrul Universității 
de Vest  din Timișoara 
2004-2007, asistent la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest  din 
Timișoara 
2001-2004, preparator la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest  din 
Timișoara  
2002 – prezent, avocat în cadrul Baroului Timiș 

Funcţia sau postul ocupat 2016 – președinte al Comisiei de evaluare și dezvoltare a carierei profesionale a 
personalului didactic din cadrul Senatului Universității de Vest din Timișoara 
2016 – membru în Biroul Senatului Universității de Vest din Timișoara 
2016 – membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 
2016 – membru în Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara 
2016 – membru în Consiliul Departamentului de Drept privat al Facultății de Drept 
din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
2013 – secretar de redacție la „Revista de Științe Juridice”, publicată în editura 
Universul Juridic, București 
1 martie 2013 – prezent, membru în colegiul de conducere al Curții de Arbitraj de pe 
lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 
2012 – 2016 – director al Centrului de Învățământ cu Frecvență Redusă din cadrul 
Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara 
noiembrie 2011 – martie 2016, prodecan al Facultății de Drept și Științe 
Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
2009 – 2011, director al Departamentului de Științe Administrative al Facultății de 
Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- secretariat de redacție 
- arbitrarea diferendelor deferite spre soluționare Curții de Arbitraj de pe lângă 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 
- organizarea programelor de studii universitare de licenţă, de masterat şi 
postuniversitare; strategia financiară, problemele sociale şi dezvoltarea 
patrimoniului, în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara;  
- coordonarea Departamentului de Științe Administrative al Facultății de Drept și 
Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
- elaborarea grilelor de competențe profesionale ale absolvenților programelor de 
studii de licență „Drept comunitar” și ale absolvenților programelor de studii de 
masterat „Dreptul afacerilor” și „Carieră judiciară”, în vederea înscrierii acestora în 
Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) 
- susținerea de cursuri și seminarii în domeniile: Drept civil, Dreptul familiei, Drept 
procesual civil, atât la nivelul licență, cât și la masterat 
- elaborarea de programe analitice în aceste domenii, la disciplinele predate și  
organizarea examenelor la aceste discipline 
- pregatirea studenților, în domeniul Dreptului civil, în vederea participării la 
concursuri naționale și participarea, în calitate de membru, în comisiile de apreciere 
a lucrărilor, la aceste concursuri 
- analiza referatelor și a rapoartelor elaborate, în cadrul Școlii doctorale și al 
Programului avansat de pregătire universitară de către doctoranzii Universității de 
Vest din Timișoara, domeniul de studii Drept 
- îndrumarea de lucrări de licență/ de dizertație în vederea finalizării studiilor 
- participarea, în calitate de membru, în comisiile de elaborare a subiectelor și de 
apreciere a lucrărilor la examenele de definitivat în profesia de avocat 
- consultanță, asistență juridică și reprezentare ale persoanelor fizice și juridice în 
fața instanțelor de judecată  
- cursuri de pregătire în cadrul programului de perfecționare profesională continuă 
organizat de INPPA, cu avocații definitivi din cadrul Barourilor Timiș, Arad, 
Hunedoara 

- cursuri de pregătire inițială, organizate de INPPA, cu avocații stagiari din cadrul 
Baroului Timiș 

Numele şi adresa angajatorului - Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, bd. Eroilor de la Tisa, 
nr. 9 A, Timișoara, jud. Timiș 
- Institutul Național pentru Perfecționarea Profesională a Avocaților, Strada Vulturilor 
23, București 030167 
- Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Drept, bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timișoara, jud. Timiș 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014 – 2015, cercetător post-doctoral 
2002 - 2010 – doctor în Științe juridice, cu distincția Magna cum laude 
2003 – 2004, absolvent al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 
din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
2001 - 2003, absolvent al masteratului în Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept 
din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
1997 - 2001, licențiat în Științe Juridice la Facultatea de Drept din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara 



Calificarea / diploma obţinută licențiat în științe juridice; master în Dreptul Afacerilor; doctor în Științe juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

8 în CISE 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Foarte bine  Foarte bine  bine  bine  bine 

Limba franceză   satisfăcător  bine   nesatisfăcător  nesatisfăcător  nesatisfăcător 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bun coechipier, aptitudine dezvoltată în cadrul celor două proiecte de cercetare 
(granturi) cu finanțare europeană la care am participat ( cercetător în Contractul de 
grant nr. JLS/CJ/2007 – 1/10 – 30 – CE – 02225240084, beneficiar fiind  
Comunitatea Europeană (”Comunitatea”), reprezentată de Comisia Comunităților 
Europene (”Comisia”), pe de o parte, grantul fiind câștigat de către Universitatea 
Karoli Gaspar a Bisericii Reformate Maghiare din Budapesta, în calitate de 
”coordonator”, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, Camera Maghiară a Magistraților, Fundația Sapientia – 
Universitatea Sapientia, Fundația pentru Învățământul Juridic Protestant, în calitate 
de ”co-beneficiari”; cercetător în cadrul ), precum și în calitatea de expert pe termen 
scurt în cadrul ACPART și în proiectul „Adaptarea curriculei universitare, de 
masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din 
fondurile structurale şi de coeziune” 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

bun organizator, aptitudine dezvoltată în funcțiile de prodecan al Facultății de Drept 
a Universității de Vest din Timișoara și de director al Departamentului de Științe 
Administrative din cadrul Facultății de Drept și științe Administrative a Universității 
de Vest din Timișoara (din 2009 până în prezent), precum și în cea de secretar al 
catedrei de Drept privat din cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din 
Timișoara, funcție ocupată în perioada 2001 - 2007 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare în Word, Excel, Power Point, aptitudini dobândite în urma promovării 
examenului la disciplina Informatică și metode de documentare, în cadrul facultății 

  

  

  

Permis(e) de conducere Categoriile A, B, Tr 
  

 



 
Publicații: 4 cărți de autor, 1 carte în coautorat, 55 de articole, studii de specialitate, capitole în cărți. 
 
Premii:  
- premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii JUriștilor din România, pentru lucrarea „Malpraxisul medical. 
Răspunderea civilă medicală”, Editura Wolters Kluwer, București, 2010; 
- premiul „Henri Capitant” al Revistei Române de Drept Privat, pentru lucrarea „Răspunderea civilă. 
Constantele răspunderii civile”, Editura Universul Juridic, București, 2014; 
- nominalizare la premiul „Henri Capitant” al Revistei Române de Drept Privat, pentru lucrarea 
„Răspunderea civilă delictuală obiectivă”, Editura Universul Juridic, București, 2015. 
 
conf. dr. Florin I. Mangu 
06 iunie 2018 


