Curriculum vitae

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

Informaţii personale
Nume / Prenume Marius Nicolae Balan
Adresă profesională
Telefon(oane)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, bdul Carol I, nr. 11, 700506,
Iaşi, România

0232 201 682

Mobil: 0729 063 566

Fax(uri)
E-mail(uri)

balan@uaic.ro
Data naşterii 02. 12. 1965
Postul ocupat Lector doctor
Colectiv Colectivul de Drept public
Titular disciplină Drept constituţional şi instituţii politice
Educaţie şi formare
Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională
absolvite, începând cu cel mai recent.

Diploma obţinută
Denumirea instituţiei de învăţământ

Curriculum vitae Nume Prenume

-

9-12 februarie 2009: cursurile de instruire în utilizarea aplicaţiei
Blackboard pentru IDD şi FR (UAIC);

-

7 mai 1999: susţinerea tezei de doctorat (“Statutul minorităţilor
naţionale şi dreptul internaţional public. Raportul dintre dreptul intern şi
dreptul internaţional în această problemă”), specialitatea “Drept
internaţional public”, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca;
îndrumător: prof. dr. Marţian Niciu;

-

octombrie 1990 – decembrie 1998: stagiu de doctorat şi redactarea tezei
(“Drept internaţional public”) sub îndrumarea prof. dr. Nicolae Ţaţomir
(Iaşi), iar din 1996, a prof. dr. Marţian Niciu (Cluj-Napoca);

-

1984-1989; studii juridice la facultatea de Drept a Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; diplomă de merit (nota examenului de
licenţă: 10; media generală: 9,97);

-

1980-1984: studii liceale (Liceul “Gheorghe Lazăr” din Sibiu, profilul:
matematică fizică);

-

1972-1980: Şcoala generală nr. 8 din Sibiu;
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Funcţia sau postul ocupat

activitate profesională
- ianuarie 2002- prezent: lector la Catedra de Drept public a Facultăţii de Drept
(Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); activitate didactică: cursuri şi
seminarii de “Drept constituţional şi instituţii politice” cu studenţii facultăţilor
de Drept, iar până în 2004, şi cu studenţii de la specializările Ştiinţe Politice
(Facultatea de Filosofie) şi Administraţie Publică (Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor);
- ianuarie 1997 – ianuarie 2002: asistent la Catedra de Drept public a Facultăţii
de Drept (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); activitate didactică:
seminarii de “Drept constituţional şi instituţii politice” cu studenţii facultăţilor
de Drept, şi Studii Economice (Administraţie Publică); prin delegaţie: cursuri
de “Drept constituţional şi instituţii politice” cu studenţii facultăţilor de Ştiinţe
Politice şi Studii Economice (Administraţie Publică);
- octombrie 1990 – ianuarie 1997: preparator Catedra de Drept public a
Facultăţii de Drept (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); activitate
didactică: seminarii la disciplinele “Drept administrativ şi ştiinţa
administraţiei”, “Drept constituţional şi instituţii politice” şi “Drept
internaţional public”;
- aprilie 1990 – septembrie 1990: avocat stagiar în cadrul Biroului Colectiv de
Asistenţă Juridică (=Baroul) Sibiu;
- septembrie 1989 – martie 1990: avocat stagiar în cadrul Biroului Colectiv de
Asistenţă Juridică (=Baroul) Mediaş;
Responsabilităţi profesionale
- din aprilie 2012 : prodecan al Facultăţii de Drept
- ianuarie 2008- aprilie 2012: cancelar al Facultăţii de Drept şi membru al
Senatului Universităţii;
- noiembrie 2005 – ianuarie 2008: prin delegaţie, cancelar al Facultăţii de
Drept şi membru al Senatului Universităţii;
- octombrie 2005 – ianuarie 2008: şef al Catedrei de Drept public a Facultăţii
de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
- din ianuarie 2004: membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept a
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
- din octombrie 2000: conducător al Cercului de Drept public al Facultăţii de
Drept;

Curriculum vitae Nume Prenume

Proiecte de cercetare
- Membru în proiectul "Etat de droit et conflits des sources normatives.
L'Europe et les Balkans", director: lect. dr. Corneliu Bîlbă (UAIC, Iaşi), 20062009, finanţat de «Agence Universitaire de la Francophonie ».
- Expert pe termen scurt în proiectul „Dezvoltarea capacităţii de inovare si
cresterea impactului cercetarii prin programe post-doctorale
POSDRU/89/1.5/S/49944”, director: prof. dr. Dumitru Luca (UAIC, Iaşi),
2010-2012;
- Secretar ştiinţific în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect
strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
„Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la
nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”,
septembrie 2014- august 2015;
- Cercetător în Contractul de cercetare nr. 12337/12. 06. 2006: „Analiza,
interpretarea şi aplicarea normelor de audit managerial”, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, director de proiect: Prof. dr. Ionel
Bostan;
- Cercetător în Contractul de cercetare nr. 18153/2005: „Studiu privind
Universitatea Alexandru
Ioan Cuza, Facultatea
de Drept, bdul
Carol I, nr. 11,
influenţa
modificărilor
legislaţiei
fiscale
şi Iaşi,deRomânia
procedură civilă asupra
obligaţiilor financiare ale societăţii comerciale”, Universitatea Alexandru Ioan
Cuza”, Facultatea de Drept, Parterener SC Doly-Com SRL Botoșani, director
de proiect:conf. dr. Gheorghe Durac.

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Membru în asociaţii
profesionale
Perioada

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă
dintre acestea.

Funcţia sau postul ocupat
Denumire asociaţiei profesionale

Asociaţia Română de Drept Constituţional (membru din 2004)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Denumire asociaţiei profesionale

Activitate publicistică şi Menţionaţi separat fiecare lucrare publicată – tratate, cursuri, monografii, articole şi studii
editorială de specialitate, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Curriculum vitae Nume Prenume
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−

Curriculum vitae Nume Prenume

Statutul juridic al minorităţilor naţionale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2013, (ISBN: 978-973-703-954-5 ) 227 p −
(în colaborare): Valences juridiques francophones, Tudorel Toader et Marius
Balan (coordinateurs), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 244 p.,
ISBN: 978-973-703-868-5);
− Les Cours constitutionnelles entre jurisprudence et légisprudence, în Genoveva
Vrabie, (Éditeur), La jurisprudence des autorités juridictionnelles – Source de droit?,
Institutul European, Iaşi, 2013, pp. 97-106. (ISBN 978-973-611-991-0);
− Considérations sur le pouvoir constituant dans le contexte du droit constitutionnel
européen, în Genoveva Vrabie, (Éditeur) Droit constitutionnel, droit internationalFrontières et interférences, Institutul European, Iaşi, 2012, pp. 63-74. (ISBN 978973-611-837-1);
− L’enjeu politique de la fidélité du juge envers la Constitution et la loi, în Genoveva
Vrabie, (Éditeur) Le pouvoir judiciaire, Institutul European, Iaşi, 2011, pp. 171-183;
− Societatea Naţiunilor între utopie şi Realpolitik. Protecţia minorităţilor în perioada
interbelică, în Cătălin Turliuc şi Dumitru Ivănescu (coord.), Confluenţe identitare
şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Editura Junimea, 2010,
pp. 7-39;
− La souveraineté d'État et l'intégration européenne, în Genoveva Vrabie (ed.),
L'Évolution des concepts de la doctrine classique de droit constitutionnel et la
nécéssité de le repenser ou d'en créer de nouveaux, Institutul European, 2008, pp. 3354;
− Das Territorium als Element des europäischen Staates /Teritoriul ca element al
statului european, în Bogdan Iancu (ed.), The EU as the Paradigm of Future
European Statehood / Uniunea Europeană ca paradigmă a statalităţii viitoare.
Proceedings of the Symposium organized at The New Europe College on May 15-16,
2006, New Europe College, Bucureşti, 2007, pp. 87-102 / pp. 308-320;
− Traducere:
Bernd Rüthers, Experienţe deduse din schimbări succesive ale
sistemelor politice. O contribuţie în privinţa funcţiilor şi riscurilor dreptului
judecătoresc supranaţional în Uniunea Europeană ca anticipare a statlităţii europene
(titlul original: Erfahrungen der Rechtsentwicklung nach mehrfachen Systemwechseln
– Ein Beitrag zu Funktionen und Risiken des supranationalen Richterrechts in der
Europäischen Union als Vorwegnahme europäischer Staatlichkeit), în Bogdan Iancu
(ed.), The EU as the Paradigm of Future European Statehood / Uniunea Europeană
ca paradigmă a statlităţii viitoare. Proceedings of the Symposium organized at The
New Europe College on May 15-16, 2006, New Europe College, Bucureşti, 2007, pp.
256-279;
− Traducere: Helge Rossen-Stadtfeld, Statalitatea democratică în Europa (titlul
original: Demokratische Staatlichkeit in Europa) în Bogdan Iancu (ed.), The EU as
the Paradigm of Future European Statehood / Uniunea Europeană ca paradigmă a
statlităţii viitoare. Proceedings of the Symposium organized at The New Europe
College on May 15-16, 2006, New Europe College, Bucureşti, 2007, pp. 231-255;
− Suport de curs la Drept constituţional şi instituţii politice, pentru studenţii Facultăţii
de Drept, învăţământ la frecvenţă redusă, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi,
2007, 130 p.
− Consideraţii privind evoluţia teoriei statului de drept, în “Analele Ştiinţifice ale
Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi”, seria "Stiinţe juridice", Tomul LIII,
2007, pp. 27-46;
− Drepturile omului şi libertăţile fundamentale: evoluţia consacrării juridice şi
relevanţa internaţională, în „Dialog(i) juridic(i). Revista patrulaterului Facultăţilor de
Drept: Iaşi-Bălţi-Chişinău-Cahul”, nr. 1 (2007), pp. 137-148;
− Reflectarea transformărilor politice şi constituţionale din anii 1938-1941 în
contribuţiile lui Constantin C. Angelescu la “Arhiva de Drept Public”, în “Analele
Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru Ioan Cuza>> din Iaşi”, seria "Stiinţe
juridice", Tomul LII, 2006, pp. 13-28;
− Traducere: Decizia Marbury versus Madison (1803) a Curţii Supreme a Statelor Unite
(versiunea integrală), în “Noua Revistă de Drepturile Omului”, nr. 2/2006, pp. 141161 (în colaborare cu Bogdan Iancu);
− Evoluţia istorică a conceptului de constituţie, în Ştefan Deaconu şi Simina Elena
Tănăsescu (ed.), Liber Amicorum Ioan Muraru, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006,
pp. 11-30;
− Traducere: Bernd Rüthers, Dogmatica dreptului şi politica juridică, (titlul original:
Rechtsdogmatik und Rechtspolitik), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii
<<Alexandru Ioan Cuza>> Iaşi. Secţiunea Ştiinţe Juridice”, Tomul LII (2006), pp.
131-166;
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− Massive Bevölkerungsbewegungen und das Völkerrecht (=Deplasările masive de
populatie şi dreptul internaţional public), în Krista Zach, Flavius Solomon und
Cornelius R. Zach (Hrsg.), Migration im südöstlichen Mitteleuropa,
Auswanderungen, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert, IKGS Verlag,

Activitate academică Menţionaţi separat fiecare experienţă academică relevantă – participare la colocvii, sesiuni
de comunicări ştiinţifice, grupuri de lucru etc., începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Comunicarea „Separaţia puterilor în doctrina română de drept constituţional”
în cadrul secţiunii de Drept public a Sesiunii de comunicări "Doctrina juridica
româneasca - între tradiţie şi reforme”, organizată de Institutul de Cercetări
Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 7 martie 2014;
Comunicarea „Avons nous besoin d’un gardien ou d’un gardeur de la
Constitution? Considérations sur la crise politique et constitutionnelle
roumaine de juillet 2012”, în cadrul mesei rotunde cu tema La Cour
Constitutionnelle – Garant de la suprématie de la Constitution, organizată de Centrul
Francofon de Drept Constituţional al Universităţii M. Kogălniceanu Iaşi şi de
Asociaţia Română de Drept Constituţional la 24-25 mai 2013;

Comunicarea „Les Cours constitutionnelles entre jurisprudence et
légisprudence” în cadrul mesei rotunde cu tema La jurisprudence des autorités
juridictionnelles –Source de droit?, organizată de Centrul Francofon de Drept
Constituţional al Universităţii M. Kogălniceanu Iaşi şi de Asociaţia Română de Drept
Constituţional la 25 mai 2012;
Comunicarea „Considérations sur le pouvoir constituant dans le contexte du droit
constitutionnel européen” în cadrul mesei rotunde cu tema Droit constitutionnel,
droit international- Frontières et interférences, organizată de Centrul Francofon
de Drept Constituţional al Universităţii M. Kogălniceanu Iaşi şi de Asociaţia Română
de Drept Constituţional la 3 iunie 2011;
Comunicarea L’enjeu politique de la fidélité du juge envers la Constitution et la loi,
prezentată în cadrul mesei rotunde cu tema Le pouvoir judiciaire, organizată de
Centrul Francofon de Drept Constituţional al Universităţii M. Kogălniceanu Iaşi şi de
Asociaţia Română de Drept Constituţional la 21 mai 2010.
- Comunicarea Nominations politiques et prédilections idéologiques. Considérations
sur la légitimité des juridictions constitutionnelles, în cadrul mesei rotunde cu tema Le
rôle et la place des cours constitutionnelles dans le système des autorités publiques,
organizată de Centrul Francofon de Drept Constituţional al Universităţii M.
Kogălniceanu Iaşi şi de Asociaţia Română de Drept Constituţional la 15 mai 2009.
-- Comunicarea Constitutional Concepts with Variable Content in Times of Political
Upheaval [Concepte constituţionale cu conţinut variabil în epoci de răsturnare
politică], prezentată la simpozionul internaţional The Role of Law in Periods of
System Transformation, Bucharest, New Europe College, May 15-16, 2008;
- Comunicarea Le Président de l´Etat „arbitre” et „l´arbitrage” de la Cour
Constitutionnelle în cadrul mesei rotunde cu tema „Rapports entre le pouvoir et
l´Etat”, organizată de Centrul Francofon de Drept Constituţional al Universităţii M.
Kogălniceanu Iaşi şi de Asociaţia Română de Drept Constituţional la 23 mai 2008;
- Comunicarea Richterliche Kontrolle der Parlamentssatzungen als potentieller
Störungsfaktor der demokratischen Willensbildung in Rumänien [Judicial Review
of the Standing Orders of Parliament as a Potential Factor of Altering the Democratic
Will-Formation Process in Romania]susţinută la Simpozionul The Law/Politics
Distinction in Contemporary Public Law Adjudication, New Europe College,
Bucharest, March 26-27, 2007;
- Comunicarea Suveranitatea statală în contextul integrării europene, prezentată în
cadrul secţiunii de Drept public a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de
Drept cu ocazia „Zilelor Universităţii ´Alexndru Ioan Cuza´ Iaşi”, la 26 octombrie
2007;
- Comunicarea Drepturile omului şi libertăţile fundamentale: evoluţia consacrării
juridice şi relevanţa internaţională, prezentată la Sesiunea de comunicări a cadrelor
didactice în cadrul Patrulaterului Facultăţilor de Drept: Iaşi-Bălţi-Chişinău-Cahul, Iaşi
15 octombrie 2007;
- Comunicarea Consideraţii privind distincţia dintre dreptul public şi dreptul
privat, susţinută la Editia a IV a Simpozionului “Public si privat in Romania
secolului al XX-lea”, organizat in cadrul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” 6
decembrie 2007,
Curriculum vitae Nume Prenume
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Alte activităţi profesionale Menţionaţi separat alte experienţe profesionale relevante, care nu au fost expuse anterior
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Înţelegere
Ascultare
Germană
Engleză
Franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

f.b.

f.b.

f.b.

f.b.

f.b.

f.b.

f.b.

b.

b.

f.b.

b.

b.

Exprimare scrisă
f.b.
b.
b.

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

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe.
Word, Excel, Explorer
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă)

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior.

Membru în comitetul de redacţie al “Analelor Ştiinţifice ale Universităţii <<Alexandru

Ioan Cuza>> din Iaşi”, seria "Ştiinţe juridice", precum şi în colegiul de redacţie al
„Romanian Journal of Comparative Law”.
Iasi, 12 iunie 2015

Curriculum vitae Nume Prenume

Marius Balan
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