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Curriculum vitae  
  Europass  

Informaţii personale 
 
 

 
 

 

Nume / Prenume ROŞ  NICOLAE 

Adresă Turda, strada Salinelor, nr. 52, ap.8, judeţul Cluj 

Telefon 0740117156 

Fax 0264317425 

E-mail   nicuros74@yahoo.com 

Naţionalitate   Română 

Data naşterii 08.09.1974 

Sex Masculin 

Pregătire profesională ● Doctor în drept (2009); 

● Triplu licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca în: 

           - ştiinţe juridice (1998); 

           - ştiinţe politice (1999) şi, 

           - ştiinţe administrative (2001).  

- Master în ştiinţe administrative „Managementul afacerilor publice europene” (2007); 

- Absolvent curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea drept civil (1999); 

- Absolvent curs departamentul pentru pregătirea personalului didactic (1999). 

- Absolvent  program de perfecţionare - Participarea tinerilor la procesul de decizie în 
administraţia publică centrală şi locală - Institutul Naţional de Administraţie (2004).   

Experienţa profesională   ● Vechime totală în muncă: 25 de ani, din care peste 12 ani în administraţia publică 
centrală şi judeţeană, ocupând diverse funcţii de conducere şi de execuţie precum şi peste 
12 ani în administraţia publică locală, în calitate de consilier municipal. 

În prezent, exercit următoarele activități prin cumul: 
  ● Lector universitar doctor titular în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, 
Facultatea de Drept Cluj-Napoca; 
  ● Avocat definitiv în Baroul Cluj cu drept de activitate la toate instanțele; 

● Al treilea mandat în calitate de consilier local - Consiliul Local Turda. 

Perioada   1993 

Funcţia sau postul ocupat  ● Merceolog 

Numele şi adresa angajatorului  ● S.C. Carsuin Grigorești, judeţul Cluj 

Perioada  1993 

Funcţia sau postul ocupat   ● Ospătar 

Numele şi adresa angajatorului  ● S.C. „Complex Turistic Colibri S.R.L., Turda, judeţul Cluj 

Perioada   1996 

Funcţia sau postul ocupat  ● Muncitor necalificat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale 

 ● D.G.N. Târgu Mureş – Regionala Turda 
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Perioada   01.09.1998-31.12.1998 

Funcţia sau postul ocupat  ● Inspector de Specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale   ●Consiliere juridică 

Numele şi adresa angajatorului 
   ● Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Cluj 

      Localitatea Cluj-Napoca, str. George Coşbuc, nr. 2, judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   ● Consiliere juridică în legislaţia muncii. 

Perioada    01.01.1999-31.12.2001 

Funcţia sau postul ocupat    ● Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale    ● Consiliere juridică 

Numele şi adresa angajatorului 
   ● Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj 

      Localitatea Cluj-Napoca, str. George Coşbuc, nr. 2, judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   ● Consiliere juridică în legislaţia muncii 

Perioada    01.01.2002-15.06.2003 

Funcţia sau postul ocupat   ● Director adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale   ● Coordonarea ONG-urilor de şi pentru tineret din judeţul Cluj 

Numele şi adresa angajatorului 
   ●Direcţia pentru Tineret şi Sport a judeţului Cluj 

     Localitatea Cluj Napoca, str. B-dul Eroilor, nr. 40, judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Aplicarea politicilor de tineret 

Perioada    2001 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat    ● Cadru didactic universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale   ● Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului 
  ● Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept 
 ●  Localitatea Cluj Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Seminarii la disciplina Drept penal special 

Perioada   2001 - 2006 

Funcţia sau postul ocupat   ● Cadru didactic universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale   ● Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului 
  ● Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, 
  Administrative şi ale Comunicării 
     Localitatea Cluj Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Seminarii la disciplinele Dreptul muncii şi securităţii sociale, respectiv Politologie 

Perioada   01.10.2003-30.09.2004; 01.03.2005-30.09. 2005 

Funcţia sau postul ocupat   ● Lector Universitar Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  ●  Activitate didactică, elaborare, publicare articole şi participări la conferințe şi  
  simpozioane 

Numele şi adresa angajatorului   ● Universitatea „Bogdan Vodă” Cluj-Napoca 
     Localitatea Cluj-Napoca, strada Grigore Alexandrescu, nr. 26A, judeţul Cluj 

Activităţi şi responsabilităţi principale   ● Activitate didactică, elaborare şi publicare articole. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   ● Predare cursuri la disciplinele Politologie; Tehnici şi stiluri de negociere;  
  ● Comunicare şi  relaţii publice; Discurs politic. 

Perioada    2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat    ● Lector Universitar Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale   ● Predare cursuri de perfecționare pentru funcționari publici si aleși locali din  
  administraţia publică judeţeană şi locală 
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Numele şi adresa angajatorului ● Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti - Centrul Regional de Formare       
Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj - Napoca  ,  

     Localitatea Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr.53-55, etajul 3, Judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Didactic/Administrație publica 

Perioada    16.07.2003-01.05.2004 

Funcţia sau postul ocupat   ● Inspector; Referent; Consilier 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
   ● Implementarea politicilor de şi pentru tineret şi a planului judeţean de acţiunea pentru 
   tineret 

Numele şi adresa angajatorului 
  ●  Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 

       Localitatea Cluj-Napoca, str. Ştefan cel Mare, nr. 2, judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Administraţie publică judeţeană 

Perioada 
   01.05.2004-25.07.2005 
 

Funcţia sau postul ocupat  ●  Consilier 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 ●  Implementarea politicilor naţionale de şi pentru tineret 
 ●  Coordonarea centrelor de tineret din judeţul Cluj 

Numele şi adresa angajatorului 
  ● Autoritatea Naţională pentru Tineret 

     Bucureşti, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Administraţie publică centrală 

Perioada   2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat   ● Consilier local 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 ● Elaborarea unui număr de  12  proiecte care au devenit hotărâri de Consiliu Local; 

● De asemenea, cu sprijinul unui număr de 9887 de cetățeni am inițiat prima iniţiativă 
legislativă cetăţenească din Municipiul Turda, după anul 1989, proiect care a fost finalizat 
prin amenajarea unui Centru SPA modern; 

● Amendamente, interpelări şi întrebări;  

● Audienţe, 

● Întâlniri cu cetăţenii;  

● Membru al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Turda – muncă şi protecţie 
socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte şi 
minorităţi.  

● În perioada 2005-2008 am fost desemnat, în calitate de consilier local să reprezint 
Consiliul Local al Municipiului Turda în Consiliul General al Comunităţii Urbane Arieş 
(organ deliberativ al Comunităţii Urbane). 

Numele şi adresa angajatorului 
 ●  Consiliul Local al Municipiului Turda 

      Localitatea Turda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Administraţie publică locală 

Perioada    25.07.2005-23.05.2009 

Funcţia sau postul ocupat   Consilier 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
  ● Aplicarea programului de guvernare în domeniul tineretului 
  ● Coordonarea centrelor de tineret din judeţul Cluj 
  ● Atribuţii de consiliere juridică 

Numele şi adresa angajatorului 
  ● Direcţia Judeţeană pentru Tineret Cluj, 

     Localitatea Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 26,  judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Administraţie publică judeţeană 

Perioada   23.05.2009-05.10.2009 

Funcţia sau postul ocupat   ● Director Coordonator Adjunct 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 
  ● Activităţi de şi pentru tineret 
  ● Coordonarea centrelor de tineret din judeţul Cluj 

Numele şi adresa angajatorului 
  ● Direcţia Judeţeană pentru Tineret Cluj, 

     Localitatea Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 26,  judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Implementarea politicii Guvernului pe probleme de tineret 

  ● Coordonarea centrelor de tineret din judeţul Cluj 

Perioada 05.10.2009-01.10.2010 

Funcţia sau postul ocupat ● Consilier tineret 

Activităţi şi responsabilităţi principale ● Activităţi de şi pentru tineret 

Numele şi adresa angajatorului 
● Direcţia Judeţeană pentru Tineret Cluj 
    Localitatea Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea, nr. 26,  judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

● Administraţie publică judeţeană 

Perioada 01.10.2010-06.01.2011 

Funcţia sau postul ocupat ● Expert 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
● Activităţi de şi pentru tineret 
● Coordonarea centrelor de tineret din judeţul Cluj 

Numele şi adresa angajatorului 
● Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj 
    Localitatea Cluj Napoca, B-dul Eroilor, nr. 40, judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

● Administraţie publică judeţeană 

Perioada    01.10.2010 – 23.02.2014 

Funcţia sau postul ocupat ● Asistent Universitar Doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
● Activitate didactică, elaborare şi publicare articole de specialitate, participari la 
simpozioane si conferinte nationale si internationale; îndrumător stagiu de practică 
pentru studenţii anul III ÎF şi ÎFR 

Numele şi adresa angajatorului 
● Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj Napoca 
     Localitatea Cluj-Napoca, str. Burebista, nr. 2, judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ● Seminarii la disciplina drept penal special 
  ● Seminarii la disciplina dreptul muncii 

Perioada   13.01.2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat    ● Avocat definitiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale    ● Asistenţă, reprezentare şi consultanţă juridică 

Numele şi adresa angajatorului                   
   ● Cabinet individual de avocat Nicolae Roş 
       Localitatea Turda, str. Piaţa Romană, nr. 15, bl.N28, ap. 28, judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   ● Justiţie/Juridic 

Perioada     iunie 2012 – iunie 2016 

Funcţia sau postul ocupat   ● Consilier local 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 ● Iniţiere a unui număr de 82 de proiecte de hotărâri de consiliu local care au devenit 
H.C.L.-uri 
 ● Membru al Comisiei de specialitate al Consiliului Local Turda care are ca obiect de 
activitate juridic administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, 
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, ordine publică şi apărare 
 ● Membru al Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării 
locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale 
 ● Participare la şedințele comisiilor de specialitate 
 ● Audienţe  
 ● Întâlniri cu cetăţenii 
 ● Interpelări, întrebări şi amendamente, etc. 

Numele şi adresa angajatorului 
● Consiliul Local al Municipiului Turda 

  ● Localitatea Turda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ● Administraţie publică locală 
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Perioada septembrie 2013 –  februarie 2018 

Funcţia sau postul ocupat ● Mediator autorizat  

Numele şi adresa angajatorului 
● Birou de mediator Nicolae Ros 
    Localitatea Turda, str. Piața Romana, nr. 15, Bl.N28, ap. 28, judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ● Servicii de mediere 

Perioada 24 februarie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat ● Lector Universitar Doctor 

Numele şi adresa angajatorului 
● Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj Napoca 
    Localitatea Cluj-Napoca, str. Burebista, nr. 2, judeţul Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

● Titular de curs și seminarii la disciplinele Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale, 
Elaborarea lucrării de licenţă, Îndrumare stagiu de practică și examinare studenți an III, 
ZI si FR 
● Coordonator Cercul studenţesc de Dreptul Muncii și Dreptul securității sociale 
● Coordonator lucrări de licenţă 
● Elaborare şi publicare articole de specialitate 
● Participări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale 
● Organizator şi moderator simpozioane și conferinţe naţionale şi internaţionale 

Perioada     iunie 2016 –  prezent 

Funcţia sau postul ocupat   ● Consilier local 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 ● Lider de grup PSD – PRM din cadrul Consiliului Local Turda 
 ● Președinte al Comisiei de specialitate al Consiliului Local Turda care are ca obiect de 
activitate juridic administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, 
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, ordine publică şi apărare  
 ● Președinte al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Turda  
 ● Iniţiere a unui număr de 198 proiecte de hotărâri de consiliu local care au devenit                   
H.C.L.-uri 
 ● Președinte al Comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiect în vederea 
atribuirii contractelor de finanțare nerambursabile, în condițiile Legii nr. 350/2005;  
● Participare la şedințele comisiilor de specialitate 
 ● Audienţe  
 ● Întâlniri cu cetăţenii 
 ● Interpelări, întrebări şi amendamente, etc. 

Educaţie şi formare 
                                                                                                                         

  

Perioada   1988-1992 

Calificarea / diploma obţinută   ● Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Limba şi literatura română, Istorie, Filozofie, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 ●  Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” - Turda (secţia uman) 

Perioada   1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută   ● Absolvent Facultatea de Drept “Dimitrie Cantemir” din Cluj Napoca 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Drept penal, drept civil, dreptul muncii, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Universitatea  Creştină“Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Cluj Napoca 

Perioada   1998 

Calificarea / diploma obţinută   ●  Licenţiat în ştiinţe juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Drept penal, drept civil, dreptul muncii, dreptul mediului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  ● Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept. 

Perioada   1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută   ● Licenţiat în Ştiinţe Politice 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Politologie, doctrine politice, analiză politică empirică, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice şi  
Administrative. 

Perioada   1998-1999 

Calificarea / diploma obţinută   ● Certificat de absolvire curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea drept civil 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Drept civil, dreptul muncii, dreptul familiei. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca 

Perioada   1998 

Calificarea / diploma obţinută   ● Certificat de absolvire: Departamentul pentru  pregătirea personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
  ● Pedagogie, psihologie, metodica. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Perioada   1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută   ● Licenţiat în Ştiinţe Administrative 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Drept administrativ, finanţe publice, politici publice, dreptul muncii şi securităţii 
sociale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,  
      Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative. 

Perioada    2004 

Calificarea / diploma obţinută    ● Certificat absolvent program de perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   ● Participare tinerilor la procesul de decizie în administraţia publică centrală şi locală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Institutul Naţional de Administraţie ( I.N.A.) 

 
Perioada 

 
2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută 
  ● Master în ştiinţe administrative - specializarea  „Managementul  afacerilor publice 
europene” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Managementul resurselor umane, managementul ONG-urilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj- Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Administrative  şi ale Comunicării 

Perioada   2009 

Calificarea / diploma obţinută 
  ● Doctor  în Drept, specializare: drept constituţional coordonator ştiinţific Prof.univ.Dr.               
Ioan Vida, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale a României (2004-2010) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 ● Teoria generală a statului şi dreptului, dreptul muncii, drept administrativ, drept 
constituţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ●Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept si Științe Administrative. 

Perioada    2013 

Calificarea / diploma obţinută   ● Certificat de absolvire şi autorizaţie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Tehnici de negociere, legislaţie şi aplicaţii practice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Asociația Institutul Transilvan de Mediere Cluj Napoca 

Perioada    2014 

Calificarea / diploma obţinută   ● Certificat de participare 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  ● Programul de instruire și formare a competențelor în procesul și tehnologia 
Învățământului cu Frecvență Redusă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  ● Universitatea Creștină ″Dimitrie Cantemir″ din București 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limba străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
 

Limba engleza   Satisfăcător   Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

Limba rusă  
 

 
Satisfăcător 

 Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

Competenţe şi abilităţi sociale   ● Comunicare 

Competenţe şi aptitudini organizatorice   ● Spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

● Word, Excel, Internet, etc. 
  ● Certificat de absolvire curs de perfecţionare analist 

Alte competenţe şi aptitudini 

   ● Vicepreşedinte al Asociaţiei Sportive „Fotbal Club Arieşul” Turda – performanţă – 
diplomă de excelenţă pentru promovarea echipei în liga a II-a in sezonul 2006-2007 

● Jurist al Clubului de Fotbal „Universitatea” Cluj 
● Secretar al Asociaţiei „Fotbal - Tenis Potaissa” Turda 
● Instructor sportiv în ramura fotbal-tenis 

  ● Arbitru de fotbal 

Hobby-uri ● Literatură, fotbal și fotbal-tenis 
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Informaţii suplimentare 

1. Activitate ştiinţifică şi de cercetare: 7 cărți publicate în calitate de autor unic la edituri 
recunoscute și de prestigiu, în domeniul științelor juridic, 4 studii în capitole de carte, 
respectiv volume colective precum și 25 de articole de specialitate susținute și publicate în 
calitate de autor unic prin participarea la conferinţe şi simpozioane nationale şi internațional 
(a se vedea Lista lucrărilor publicate anexată la prezentul C.V.) 
2. Membru în Consiliul Departamentului de Drept Public al Facultăţii de Drept Cluj Napoca 
din cadrul UCDC 
3. Organizator conferinţe și simpozioane naționale și internaţionale Facultatea de Drept Cluj 
Napoca – UCDC 
4. Moderator conferinţe și simpozioane naționale și internaţionale Facultatea de Drept Cluj 
Napoca - UCDC 
5. Decan de suflet ales de către absolvenţii Facultăţii de Drept Cluj Napoca a UCDC 
promoţia 2014 
6. Membru fondator al Asociaţiei “Alumni Drept Cantemir Cluj”. 
7. Membru fondator al Asociaţiei Studenţilor din Administraţia Publică “Babes-Bolyai”, 
Cluj-Napoca 
8. Membru Uniunea Barourilor din România – Baroul Cluj 
9. Membru Consiliul Naţional de Mediere – Institutul Transilvan de Mediere Cluj (încetat 
activitatea 2018) 
10. Membru al Asociației Mediatorilor"Ultrasilvam" 
11. Membru în Comisia de Etică a Spitalului Municipal Turda (2013-2016) 
12. Lider de grup PSD – PRM din cadrul Consiliului Local Turda (23.06.2016-prezent) 
13. Președinte al Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Turda                       
(23.06.2016-prezent) 
14. Președinte al Comisiei de specialitate nr. 2 al Consiliului Local Turda care are ca obiect 
de activitate juridic administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, 
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, ordine publică şi apărare (04.07.2016-prezent) 
15. Membru al Comisiei de Licitații pentru vânzarea de terenuri și spații aparținând 
domeniului privat al Consiliului Local Turda, concesionarea și închirierea de terenuri și 
spații aparținând domeniului public și privat al Consiliului Local Turda (04.07.2016-prezent) 
16. Președinte al Comisiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiect în vederea 
atribuirii contractelor de finanțare nerambursabile, în condițiile Legii nr. 350/2005                          
(04.07.2016-prezent) 
17. Membru titular al Comisiei de contestații pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a 
statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale precum și 
a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (04.07.2016-prezent) 
18. Membru al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Turda – muncă şi protecţie 
socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte şi 
minorităţi 2004-2008 
19. Membru al Comisiei de specialitate al Consiliului Local Turda care are ca obiect de 
activitate juridic administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, 
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, ordine publică şi apărare (2012-2016) 
20. Membru al Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării 
locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale (2012-2016) 
21. Consilier local –Membru din partea Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliul 
General al Comunităţii Urbane Arieş (organ deliberativ al Comunităţii Urbane) (2007-2008) 
22. Membru în Comisia de specialitate nr. 4 în cadrul Consiliului Local Turda, având ca 
obiect de activitate muncă și protecție socială, drepturile și libertățile fundamentale ale 
cetățeanului (2004-2008)  
23. Membru în Consiliul de Administraţie a Colegiului Naţional "Mihai Viteazul" Turda 
(28.07.2016-prezent) 
24. Membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţionale la                            
Colegiul "Dr.I.Raţiu" Turda (28.07.2016-prezent) 
25. Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Turda în perioada iunie-august 2016 și                  
iunie-august 2019 
26. În calitate de consilier local al Consiliului Local Turda ca activitate legislativă am iniţiat 
un număr de 292 de proiecte de hotărâre care au devenit hotărâri de consiliu local. De 
asemenea am formulat numeroase amendamente la proiectele de hotărâri propuse spre 
dezbatere și adoptare în cadrul şedinţelor de consiliu local; am participat la ședințele 
comisiilor de specialitate; am organizat audienţe și întâlniri cu cetăţenii; am adresat 
interpelări, întrebări şi petiții executivului; 
27. De asemenea, cu sprijinul unui număr de 9887 de cetățeni am inițiat prima iniţiativă 
legislativă cetăţenească din Municipiul Turda, după anul 1989, proiect care a fost finalizat 
prin amenajarea unui Centru SPA modern. 

 

Data 29.06.2020       
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LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE 
Lect. univ. dr. Nicolae Roș 

I. Teza de doctorat 
 
Nicolae Roş, Protecţia socială necontributivă înfăptuită de administraţia publică în România,                         
Editura Risoprint, Cluj-Napoca 2013, pp. 239. 
 
II. Cărți  
 
1. Nicolae Roş, Dreptul securității sociale. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 
2020, pp. 180. 
2. Nicolae Roş, Dreptul muncii. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2019,                      
pp. 201. 
3. Nicolae Roş, Dreptul securității sociale. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2018,                      
pp. 286. 
4. Nicolae Roş, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2017, pp. 445. 
5. Nicolae Roş, Îndrumar practic-legislativ pentru aleşii locali, Editura Presa Universitară Clujeană,                       
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2015, pp. 365. 
6. Nicolae Roş, Îndrumar practic-legislativ pentru candidaţii la alegerile locale, Editura                                            
Presa Universitară Clujeană, Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2015, pp. 264. 
 
III. Capitole de carte/studii în volume colective 
 
1. Nicolae Roş, Suspendarea contractului  individual de muncă din iniţiativa salariatului  la intrarea în 
concediul  de acomodare, o premieră în legislaţia muncii din România - Volum aniversar                                       
dl. Profesor Vida Ioan, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-27-0735-4. 
2. Nicolae Roş, Rolul şi locul bisericii ca partener al statului în implementarea măsurilor de protecţie socială. 
Studii şi cercetări din domeniul dreptului, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie 
„George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Universitatea Creştină „Dimitrei Cantermir” 
Bucureşti, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 165-177,                             
ISBN 978-973-109-279-9. 
3. Nicolae Roş, Protecţia socială a romilor din ţara noastră. Societate, cultură, valoare, volumul 1, Academia 
Română Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 403-416, ISBN 978-973-109-272-0. 
4. Nicolae Roş, Organizaţiile neguvernamentale – partenere ale statului în implementarea măsurilor de 
protecţie socială în România. Societate, cultură, valoare, volumul 1, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, 
Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca,                             
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 466-478, ISBN 978-973-109-272-0. 
 
 
IV. Publicaţii in extenso apărute în lucrări ale conferinţelor naţionale şi internaţionale de specialitate  
 
1. Nicolae Roş, Atypical candidatures at local elections from Romania, Revista Fiat Justitia nr. 1/2020, 
București, Editura Pro Universitaria, pp. 176-180, ISSN 1224-4015.  
 2. Nicolae Roş, General and eligibility conditions for choosing autonomous local public authorities in 
Romania, Revista Fiat Justitia nr. 2/2019, București, Editura Pro Universitaria, pp. 138-143, ISSN 1224-4015.  
3. Nicolae Roş, Political parties. Purpose, organization, registration and functioning, Revista Fiat Justitia nr. 
1/2019, București, Editura Pro Universitaria, pp. 275-283, ISSN 1224-4015. 
4.  Nicolae Roş, Funding political parties, Revista Fiat Justitia nr. 2/2018, București, Editura Pro Universitaria, 
pp. 228-237, ISSN 1224-4015. 
5. Nicolae Roş, Finanțarea campaniilor electorale, Revista Fiat Justitia nr. 1/2018, București, Editura Pro 
Universitaria, pp. 261-268,  ISSN-1224-4015. 
6. Nicolae Roş, Citizen's candidatures at the election of local public authorities , Revista Fiat Justitia nr. 
2/2017, București, Editura Pro Universitaria , pp. 197-204, ISSN-1224-4015. 
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7. Nicolae Roş, Right to vote and to be elected in autonomous local government authorities from Romania, 
Revista Fiat Justitia nr. 1/2017, București, Editura Pro Universitaria , pp. 256-262, ISSN-1224-4015. 
8. Nicolae Roş, Crimes and electoral offenses committed during elections of the local public administration 
authorities, Revista Fiat Justitia nr. 2/2016, București, Editura Pro Universitaria, pp. 245-250, ISSN-1224-4015. 
9. Nicolae Roş, Principles of Local Public Administration, Revista Fiat Justitia nr. 1/2016, București, Editura 
Pro Universitaria,  pp. 178-188, ISSN-1224-4015. 
10. Nicolae Roş, Commentary on the amendment of unemployment Law, Revista Fiat Justitia nr. 2/2015, 
București, Editura Pro Universitaria,  pp. 120-125, ISSN-1224-4015. 
11. Nicolae Roş, Protecţia socială acordată persoanelor vârstnice din România, , în Fiat Iustitia Review of 
Juridical Studies no. 2/2012, „Dimitrie Cantemir” Christian University – Bucharest, Faculty of Law,                    
Cluj-Napoca, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, pp. 62-78, ISSN 1224-4015. 
12. Nicolae Roş, The Romanian child rights in international context. International Conference „Efficiency of 
Legal Norms”, Cluj-Napoca, Editura Hamangiu, 2012, pp. 311-319, ISBN 978-606-522-873-3. 
13. Nicolae Roş, Constitutionalization of the right to social security. The social character of the Romanian 
State, în Fiat Justitia Review of Juridical Studies No. 2/2011, „Dimitrie Cantemir” Christian University – 
Bucharest, Faculty of Law, Cluj-Napoca, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, pp. 59-67, ISSN 1224-4015. 
14. Nicolae Roş, Venitul minim garantat în România, în Fiat Iustitia Review of Juridical Studies no. 1/2011, 
„Dimitrie Cantemir” Christian University – Bucharest, Faculty of Law, Cluj-Napoca, Editura Pro Universitaria, 
Bucureşti, pp. 59-67, ISSN 1224-4015. 
15. Nicolae Roş, Rights of the Heroes-Martyrs, the survivors and the wounded as well as the fighters for 
victory of the December 1989 Revolution, în Fiat Iustitia Review of Juridical Studies no. 2/2010, „Dimitrie 
Cantemir” Christian University – Bucharest, Faculty of Law, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 
99-108, ISSN 1224-4015. 
16. Nicolae Roş, The rights granted to persons provided by Decree-law no.118/1990, în Fiat Iustitia Review of 
Juridical Studies no. 1/2010, „Dimitrie Cantemir” Christian University – Bucharest, Faculty of Law,                     
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 93-106, ISSN 1224-4015. 
17. Nicolae Roş, Forme de protecţie socială acordată familiilor sărace din România, în Fiat Iustitia Review of 
Juridical Studies no. 2/2009, „Dimitrie Cantemir” Christian University– Bucharest, Faculty of Law,                     
Cluj-Napoca, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, pp. 52-61 ISSN 1224-4015. 
18. Nicolae Roş, Forme de protecţie socială necontributivă, în Fiat Iustitia Review of JuridicalStudies no. 
1/2009, „Dimitrie Cantemir” Christian University – Bucharest, Faculty of Law, Cluj-Napoca, Editura              
Pro Universitaria, Bucureşti, pp. 66-73, ISSN 1224-4015. 
19. Nicolae Roş, Regimul juridic al fondului forestier, proprietate publică şi privată din România, în Fiat 
Iustitia Review of Juridical Studies no. 1/2008, „Dimitrie Cantemir” Christian University – Bucharest, Faculty 
of Law, Cluj-Napoca, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, pp. 73-80, ISSN 1224-4015. 
20. Nicolae Roş, Răspunderea şi sancţiunile penale prevăzute de Codul Silvic, în Fiat Iustitia Review of 
Juridical Studies no. 2/2007, „Dimitrie Cantemir” Christian University – Bucharest, Faculty of Law,                   
Editura Pro Universitaria, Bucureşti, pp. 50-57, ISSN 1224-4015. 
21. Nicolae Roş, Protecţia socială acordată şomerilor. Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice-Statul de 
drept şi economia de piaţă în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, volumul II, Universitatea                 
„Bogdan-Vodă”, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, pp. 131-133, ISBN 973-751-072-0. 
22. Nicolae Roş, Protecţia socială a persoanelor cu handicap. Lucrările sesiunii internaţionale de comunicări 
ştiinţifice-Statul de drept şi economia de piaţă în perspectiva integrării europene, Universitatea „Bogdan Vodă”, 
Cluj-Napoca, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004, pp. 546-553, ISBN 973-656-661-7. 
23. Nicolae Roş, Definiţie şi scurtă istorie a protecţiei sociale. Simpozionul Internaţional Simpozion 
Internaţional - Specializare, Integrare şi Dezvoltare, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Editura Sincron, Cluj-Napoca, 2003, pp. 380-384, ISBN 973-86547-4-2. 
24. Nicolae Roş, Protecţia socială necontributivă acordată persoanelor cu handicap, în UBV Pro Iure                  
nr. 1,2/2003, Acta Universitatis „Bogdan Vodă”, Baia Mare/Cluj-Napoca, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,                    
pp.98-103, ISSN 1582-5191. 
25. Nicolae Roş, Rolul şi locul tinerilor din România în viaţa politică locală, judeţeană şi naţională în 
perioada de tranziţie. Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice –Probleme actuale ale cercetării economice, 
juridice, politice şi sportive, Fundaţia „Universitatea Bogdan Vodă”, Cluj-Napoca, Editura Risoprint                     
Cluj-Napoca, 2003, pp. 293-301, ISBN 973-656-447-9. 
 
Data, 
29.06.2020 


