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Curriculum 
vitae 

Europass 
 

 

Activitatea 

profesională: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florentina Camelia MEDEI 
 
 

Numele şi adresa 

angajatorului. 

Perioada 

Funcţia 

 

Activităţi şi                                       

responsabilităţi  

principale 

 

  

 
PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI. 

Direcția Juridic, Legislație, Contencios administrativ. 

 01.03.2018-în prezent. 

 Consilier juridic superior. 

 

 Reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești și a celorlalte 

organe jurisdicționale. 

 Acordare asistență juridică compartimentelor instituției și persoanelor fizice 

și juridice prezente la audiențele în timpul programului de relații cu publicul. 

 Întocmire proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, precum și orice alte  

acte normative elaborate de Consiliu Local al Sectorului 2 sau de către Primar. 

 
Numele şi adresa 

angajatorului 

 
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT „Medei Florentina Camelia”. 

Perioada   01.09.2009 –01.03.2018 

Funcţia   Avocat  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 
 

 Reprezentare în instanţă şi consultanţă-dreptul sportului, dreptul muncii  şi 
dreptul securităţii sociale, drept administrativ, drept civil. 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului. 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sector 3 

Perioada  15.09.2008 - 15.09.2009 

Funcţia.   Consilier Juridic 
  Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale. 

 Participare la elaborarea legislaţiei naţionale emise pentru aplicarea 
Regulamentelor europene-instrucţiuni privind utilizarea formularelor europene, 
amendamente la Normele de rambursare a cheltuielilor cu serviciile medicale.  
 Îndrumare metodologică pentru casele de asigurări de sănătate în domeniul 
aplicării legislaţiei comunitare şi a acordurilor internaţionale încheiate cu state 
terţe. 
 Coordonarea derulării relațiilor bilaterale cu instituțiile cu atribuții în 
domeniul asigurărilor sociale de sănătate din alte state. 
 Întocmirea acordurilor internaționale în domeniul asigurărilor sociale de 
sănătate. 

  



 

2 
 

Numele şi adresa 
angajatorului. 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sector 3 

Perioada     19.01.2007-15.09.2008 

Funcţia      Consilier juridic 
     Direcţia Juridic şi Contencios 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Reprezentarea în instanţă a C.N.A.S.: drept civil, dreptul muncii, contencios 
administrativ, asigurări sociale de sănătate. 
 Consultanţă de specialitate şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de 
sănătate pentru persoane asigurate, angajatori şi furnizori de servicii medicale, 
dispozitive şi medicamente. 
 Îndrumare metodologică pentru casele de asigurări de sănătate, în domeniul 
noutăţilor legislative. 

 
Numele şi 

adresa 
angajatorului 

       Perioada 
Funcţia 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale. 

 
    UNIUNEA COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLOGILOR DIN 
ROMANIA-ASOCIAŢIA PENTRU   DREPTURI DE AUTOR-Calea Victoriei 
nr.141, sect.1, Bucureşti. 
    01.11.2004-01.05.2005 
    Consilier juridic 
 
 Reprezentare în instanţă: drept civil, legislaţia muncii, drepturi de autor. 

 
Numele şi 

adresa 
angajatorului. 

Perioada 
Funcţia 

Activităţi şi   
responsabilităţi 

principale 
 

 
CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE 

PERSOANE CU HANDICAP-Str. Balotului nr. 42, sector 2, Bucureşti. 
  07.04.2003-01.11.2004 
    Consilier juridic 
 
 Reprezentarea intereselor persoanelor cu handicap în faţa autorităţilor 
competente. 
 Întocmire contracte. 
 Reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti: drept civil, dreptul 
muncii, legislaţia pentru persoanele cu handicap, contencios administrativ. 
 

Colaborări 
Numele şi adresa 

unității. 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
unității. 

 
 
 

Numele si adresa 
unității. 

 

BAROUL BUCUREȘTI-PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A 
AVOCAŢILOR: 2010-Activităţi didactice-Lector 

           Elaborarea şi susţinerea cursurilor: 
 „Contribuţia pentru asigurările sociale de   sănătate”. 
 „Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate”. 
 „Formulare europene”. 
 

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT „Cătălina Vidrighin”. 
    01.05.2005-31.12.2006;1999-2003 
 Consilier juridic-drept civil, dreptul muncii, contencios administrativ, drept 
penal. 
 

INSTITUTUL CERVANTES BUCUREŞTI. 
 2006-participare la târgul de cărţi „Bookfest” ca reprezentant al Institutului 
Cervantes. 
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Studii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014-2020: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept-doctorand 

Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale (9.83/10.00). 

 Ianuarie-mai 2016: Doctorand bursier în cadrul proiectului „Erasmus 

+” în cadrul Școlii Doctorale, „Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 

Travail, Etudes Sociale, Administration economique”-Droit du sport, Paris, 

Franța. 

 2016-Studii postuniversitare „Program de pregătire psihopedagogică”, 

Nivelul I și II, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 

 Iulie-decembrie 2015: doctorand bursier în cadrul proiectului 

POSDRU: „Susținerea excelenței în cercetarea ştiinţifică doctorală 

interdisciplinară în domeniile economic, medical și al științelor sociale”, 

POSDRU/187/1.5/S/155463. 

 28.09-11.11.2015-Bursă doctorală în cadrul proiectului POSDRU-

mobilitate internațională în cadrul Università di Roma-LUMSA, Università 

degli Studi di Roma „Foro Italico”, „Scuola dello Sport”-Comitato Olimpico 

Nationale Italiano, Centro Olimpico F.I.J.L.K.A.M., Biblioteca  Apostolică 

Vatican, Roma, Italia.  

 2013-2014:Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept-Master 

„Dreptul Uniunii Europene”, absolvit cu media 9.22/10.00 (lucrare de 

disertaţie „Asigurările sociale de sănătate”). 

 2007-2010: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative-

Facultatea de „Comunicare şi Relaţii  Publice”, absolvită în anul 2010 cu 

media 10.00/10.00 (lucrare de disertaţie „Răspunderea civilă delictuală a 

agentului media în comunicarea audiovizuală”). 

 2006-2007:Universitatea din București, Facultatea de Drept-Master 

„Carieră judiciară-Criminalistică”, absolvit cu media 9.32/10.00 (lucrare de 

disertaţie „Metodologia cercetării infracţiunilor de luare şi dare de mită’’). 

 2003-2004:Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept-Studii 

postuniversitare-„Drept Privat”, absolvite în anul 2004 . 

 2001-2002:Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept-Studii 

postuniversitare-„Ştiinţe Penale-Criminalistică”, absolvite în anul 2002 . 

 1997-2001:Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, 

Examen de licență la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”-absolvit în 

2001 cu nota 9.00/10.00 (lucrare de licenţă „Poziția României faţă de  

Comunitatea Europeană”).  

 1992-1996: Liceul Teoretic „Ion Neculce” (Secția real: biologie-chimie): 
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Alte diplome si 
certificări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Limbi straine 

absolvit cu nota 8.80/10. 

 2020-Cursuri „Legalitatea actelor administrative”, „Administrație 

publică în context european”, „Urbanism și construcții”-organizate de Centrul 

de formare APSAP. 

 2018-Cursuri „Comunicare și Relații publice”, „Managementul 

timpului”, „ECDL”. 

 2017-3, 4 Aprilie-Curs „Norme și proceduri de tehnică legislativă”, 

organizat de Institutul European din România. 

 2016- „First Aid in Rugby Course”, organizat de World Rugby. 

 2015-Atestat „Limba şi cultură italiană pentru străini”-Nivel A2-

Universitatea LUMSA, Roma, Italia. 

 2013, 2015-Curs limba franceză-Institutul francez din Bucureşti. 

 2013-Diplomă de absolvire-Curs FORMATOR-MMFPS, CNAP, MECTS. 

 1996/1997, 2013, 2017-Diplomă de absolvire-Şcoala Naţională de 

Antrenori-antrenor Arte Marţiale-Karate-Do. 

 2012-Diplomă de absolvire-Curs de limbă spaniolă-nivel B3-Institutul 

Cervantes Bucuresti. 

 2009-Examen de admitere-consilier în proprietate industrială- „Mărci şi 

indicaţii geografice”, „Desene şi modele industriale”- Oficiul de Stat pentru 

Invenţii şi Marci, absolvit în anul 2009. 

 2008-Curs Proprietate industrială-„Mărci și indicații geografice”-Oficiul 

de Stat pentru Invenţii şi Mărci, absolvit în anul 2008. 

 2007-Examen de  admitere în Baroul Bucureşti. 

 2006-Diplomă internaţională de limba spaniolă-D.E.L.E. 

 2004-2006, Curs de limbă spaniolă-nivel B2-Institutul Cervantes 

Bucureşti. Bursă de studii. 

 2002-Diplomă de absolvire, Curs word, excel, acces, power point, internet, 

corel draw-Centrul de Pregătire în Informatică (absolvit cu nota 10/10) 

 1996-1997-Diplomă de absolvire-Curs de limba engleză-Scoala LEXIS. 

 1990-în prezent: Karate-Do, centură neagră 2 DAN-participare la 

numeroase concursuri, stagii de pregătire în România şi străinătate- 

C.S.Dinamo Bucureşti. 

 2013-în prezent: activitate de voluntariat-antrenor Karate-(copii şi 

adulţi):Federația Română de Arte Marțiale-Şcoala Ferdinand I, Facultatea de 

Drept-Universitatea din Bucureşti. 

 Engleză, spaniolă, franceză, italiană. 
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Permis de 
conducere 

Hobby 

 Categoria B- din anul 2002. 
 Literatură: Cărţi de comunicare, strategie, retorică, chimie, biologie, drept, 
Budo, filozofie Zen, Arte Martiale, sport, proză. 

 

 Am participat la: 

1) Curs de „Drept spaniol” (în limba spaniolă): 7-21 martie 2014-drept public- prof.Reyes 

Marzal Raga-Universitatea din Valencia; 24-28 martie 2014-drept privat- prof.Jaime Bonet Navarro - 

Universitatea din Valencia, Facultatea de Drept, Universitatea din București. 

2) Conferinţa „Reglementări fundamentale în noul Cod Penal şi în noul Cod de Procedură 

Penală”, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din București, 3-4.04.2014 

3) Colocviu internaţional privind „Criminalitatea infractională”, organizată de Facultatea de 

Drept, Universitatea din București, 24 aprilie 2014; 

4) Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din 

BUcurești, unde am susţinut tema „Asistenţa medicală transfrontalieră”, aprilie 2014. 

5) Conferinţa internaţională „Medierea în sport”, organizată de Tribunalul Arbitral din Sport, 

Laussane, Elvetia, 16.05.2014. 

6) Conventia  internaţională  „Education seminar”, organizată de Federaţia Internaţională de 

Ju Jitsu, 21-29 August 2014, Tunis, Tunisia, unde am sustinut dezbaterea publică „Sportul, prioritate 

în politica Uniunii Europene”. 

7) Atelier științific „Periodizare și pregătire psihologică”, organizat de  Institutul National 

de Cercetare pentru Sport. octombrie-decembrie 2014. 

8) Conferința națională de Dreptul muncii, Ed. a-IV-a, organizată de Facultatea de Drept 

„Lucian Blaga”, Sibiu, 10 Octombrie 2014, „Propuneri de lege ferenda privind perfecționarea 

legislației muncii din Romania”. 

9) Dezbaterea cu tema „Dialogul dintre C.J.U.E. şi instanţele naţionale în cadrul 

procedurii prevăzute de art. 267 T.F.U.E.”, prezentată de prof.univ.dr.Camelia TOADER, judecator 

la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. 

10) Conferinţe în cadrul  Facultății de Drept, Universitatea din București : 

a. „Droit international et droit interne: problèmes posés par l'introduction du droit 

international en droit interne”- susţinută de domnul Jean-Marc Sorel, Profesor la Universitatea Paris 

1 Panteon-Sorbona, 08 octombrie 2014.  

b. „La cohérence dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne: 

précédents et revirements”- susţinută de domnul Denys Simon, Profesor la Universitatea Paris 1 

Panteon-Sorbona, 15 octombrie 2014. 

c. „La constitutionnalisation des branches du droit”, susţinută de domnul Michel Verpeaux, 

Profesor la Universitatea Paris 1 Panteon-Sorbona, 16 octombrie 2014. 
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d. „La méthodologie de la recherche doctorale et postdoctorale en France”, susţinută de 

către domnul Yves Jégouzo, Profesor la Universitatea Paris 1 Panteon-Sorbona, 19 noiembrie 2014. 

11) Conferinţa Internaţională de Dreptul Concurenţei „Aplicarea la nivel naţional a 

articolelor 101 și 102 din T.F.U.E.”,  24-25 octombrie 2014. 

12) „Sport Forum” organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român-Cheile Gradiștei, 

Februarie 2015. 

13)  Conferinţa organizată de Asociaţia Student Sport-„Diplomaţie sportivă”, 2015. 

14) Conferinţa „Probleme actuale de drept european instituţional şi privat – Ediţia a 2-a”, 

2015. 

15) Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, ediția a 7-a, „The International 

Conference of PhD students in law and law students”, Timisoara, 14-15 Mai 2015, unde am 

prezentat lucrarea „Libera circulaţie a sportivilor profesionişti”. 

16) Conferința „Răspunderea civilă și penală pentru malpraxisul medical”, organizată de 

Wolters Kluwers, 23.06.2015, București. 

17)  Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU: „Susţinerea excelenţei în cercetarea 

ştiinţifică doctorală interdisciplinară în domeniile economic, medical şi al ştiinţelor sociale”, 

POSDRU/187/1.5/S/155463. 

18) Conferința „Lo sport in rosa-L'emancipazione femminile vista attraverso i Giochi 

Olimpici”, organizată de Universitatea LUMSA, Roma, Italia, 27.10.2015 

19) Conferința  „Città Europea dello Sport 2015”, organizată de Comitetul Olimpic Național 

Italian (CONI), Roma, Italia. 

20) Conferinţa internaţională „Future of Europe”, organizată de Academia de Studii 

Economice, Bucureşti, 12-13.11.2015, unde am prezentat lucrarea: «The impact of the „Agreement 

regarding the minimum requirements for standard player contracts in the proffesional footbal 

sector in the European Union, and the rest of the UEFA territory”, on national legislation in the 

field of physical education and sport». 

21) Conferința interdisciplinară destinată doctoranzilor, în vederea dezvoltării cercetărilor din 

prospectiva dezvoltării durabile și a unui mediu sănătos,  organizată de Academia de Studii Economice 

din București, 20 – 21 noiembrie 2015. 

22) Colocviul Andrei Rădulescu (1880-1959) „Maeștrii dreptului românesc” București, 3 

Decembrie 2015, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. 

23) Forumul „Caesar România” în 3D-60 de soluții pentru România democratică, 

dezvoltată, demnă 17-18 decembrie 2015, București, participare la Grupul de lucru  „Educație, 

Tineret și Sport”. 

24) Conferința internațională a proiectului POSDRU „Susținerea excelenței în cercetarea 

științifică doctorală interdisciplinară în domeniile economic, medical și al științelor sociale, 
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POSDRU/187/1.5/S/155463”-București, 15 Decembrie 2015, unde am prezentat lucrarea „Statutul 

juridic al sportivului în dreptul italian”. 

25) Conferință internațională, „Copyright in Europe”, UNESCO, Paris, Franța, 21 aprilie 

2016. 

26) Conferința „Le renouveau de l'articulation de normes en Droit du travail”, 

Universitatea Paris 1 Pantheone-Sorbonne, Paris, Franța, 12 Mai 2016. 

27) Conferință națională „Drept societar, drept fiscal și insolvența”, organizată de Facultatea 

de Drept din București, 20-21 Mai 2016. 

28) Conferința „Batere, sbatere și dezbatere a educației fizice și sportului”, organizată de 

Asociația Student Sport, Academia de poliției „A. I. Cuza”, București, 24 Mai 2016.  

29) „Internațional Congres of phisical education, sports and kinetoterapy”,organizat de  

UNEFS, București,  16-18 Iunie 2016, unde am prezentat lucrarea „The future of sports law in 

Romania”. 

30) Dezbaterea publică „Sportul în România. Abordare participativă în modificarea și 

completarea Legii nr.69/2000-Legea educației fizice și sportului”, organizată de Ministerul 

Tineretului și Sportului, București, 28.07.2016, 

31) „International multidisciplinary scientific conferences on social science and 

arts”,Albena, Bulgaria, 21-31 August 2016, unde am prezentat lucrarea „Sport and the EU treaties”. 

32) Conferința „Libera circulație a  lucrătorilor și coordonarea securității sociale”-

Rețeaua lucrătorilor independenți privind mobilitatea în interiorul UE, finanțată de Comisia 

Europeană-Fressco, 13 Octombrie 2016, București. 

33)  Conferința regională de securitate și sănătate în muncă: „Locuri de muncă sănătoase 

pentru toate vârstele”,  organizată de de ITM Maramureș și Universitatea tehnică Cluj Napoca-

Facultatea de Inginerie-Baia Mare, 17-19 Octombrie 2016. 

34) „Dubla carieră a sportivilor: provocare și perspective”-conferința organizată de Institutul 

Național de Cercetare în Sport sub înaltul patronaj al Ministerului Tineretului și Sportului, în cadrul 

proiectului european: Centrul Regional de Politici și Suport pentru Dubla carieră a sportivilor, 

cofinanțat de Comisia Europeană, prin programul ERASMUS+Sport, București, 20 Octombrie 2016. 

35) Conferința Națională „O Românie accesibilă într-o Europa fără bariere”, organizată de 

Consiliul Național al Dizabilității din România, București, 26.10.2016. 

36) Workshop „Antrenorul la început de ciclu olimpic”, 27-28.10.2016 organizat de  

Institutul National de Cercetare pentru Sport. 

37) Workshop „Pregătirea sportivilor de performanță”, București,  4–5 noiembrie 2016, 

organizat de către Asociația Junior Sport și susținut de către Asociația România Modernă, Asociația 

Politici Noi în Sport,  Federația Sportului Școlar și Universitar și Trima Events. 
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38)  Atelier științific „Oportunități de finanțare europeana în sport” organizată de Institutul 

Național de Cercetare în Sport, în colaborare cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

domeniul educației și Formării, București, 7 Noiembrie 2016. 

39) A-10-a Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice: „Rolul Educaţiei fizice şi sportive 

în promovarea unui stil de viaţă sănătos”, organizată de Universitatea din București-Departamentul 

Educație Fizică, la 24 Martie 2017, unde am prezentat lucrarea „Pledoarie pentru integrarea socială 

prin sport a persoanelor cu nevoi speciale” și  am obținut DIPLOMA SCIENTIFIC AWARD for 

participation  at the 10th International session of scientific communications „The role of physical 

education and sport in promoting a heathy lifestyle”. 

40) „Jurisprudența C.J.U.E. în domeniul liberei circulații a lucrătorilor și coordonarea 

sistemelor de securitate socială”. Rețeaua lucrătorilor independenți privind mobilitatea în interiorul 

UE, finanțată de Comisia Europeană-Fressco, 18 mai 2017 . 

41) „Conferinţa naţională de dreptul sportului: Probleme actuale de dreptul sportului în 

România”, organizată de Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport si Federația Română de Arte 

Marțiale, cu sprijinul Comitetul Olimpic Român și al Ministerului Tineretului și Sportului, pe 25 mai 

2017, unde am participat în calitate de co-organizator și moderator al evenimentului. 

42) Conferința internațională a doctoranzilor, ediția a IX-a, Universitatea de Vest Timișoara, 9 

iunie 2017, unde am prezentat lucrarea „Asigurările de sănătate în domeniul sportului. Realități și 

perspective”. 

43) Workshop „Education and training in Sport Science and Physical Education Field”-

International Congress of Physical education, sport and kynetoterapy-National University of Physical 

Education and Sports, București, 15 iunie 2017.  

44) Stagiu Randori & Kata organizat de C.S.Pantheon 3-7.09.2017, Constanța, prezentare 

seminar „Contractele sportivilor”. 

45) Workshop: ,,Contemporary trends in sport performance”, 10th Annual International 

Conference: ”Physical education sport & health”, 23rd- 24th of november 2017, Pitești, Romania, 

unde am prezentat „The Importance of Regulating the Athlets' Rights, Priority or Challenge?”   

46) Conferința „XPRIMM Time for Business-GDPR-Impact asupra sportului românesc”, 

12.02.2018, București.   

47) Seminar „Sport Egal -Utilizarea sportului pentru combaterea inegalităților de gen” 

organizat de Institutul Național de Cercetare pentru Sport în colaborare cu Federația Română de 

Fotbal, 06.03.2018. 

48)  Seminarul „Integritatea în sport”, organizat la Casa Olimpică din București (COSR) de 

către Comitetul International Olimpic (CIO) si INTERPOL (Organizația Internațională de Poliție 

Criminală), 13.03.2018. 
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49) Conferinţă ştiinţifică internaţională „Educaţie, Sport şi Sănătate-o sută de ani de 

performanţă”, organizată de Universitatea din Bucureşti-Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, 

23.03.2018, am prezentat articolul  „Sănătatea, condiție sine qua non a peroformanței sportive". 

50) Dezbaterea „De ce abandonează tinerii sportul”  în cadrul proiectului european Co-

funded by Erasmus+Programme of the European Union KEEP YOUNGSTERS INVOLVED 

27.03.2018, MTS și INCS. 

51) Dezbaterea „Pledoarie pentru integrarea socială prin sport a persoanelor cu 

dizabilităţi”, organizată de Federaţia Română de Arte Marţiale, în data de 22 Mai 2018, unde am 

participat în calitate de organizator al evenimentului. 

52) Dezbaterea „Rolul sportului în societate”, organizată de Ministerul Tineretului şi 

Sportului sub egida „Centenarului Marii Uniri”, în data de 06.06.2018, la Complexul Sportiv Naţional. 

53) Seminarul  naţional dedicat „Observatorului Guvernanţei Sportive la Nivel 

Naţional”, organizat de Facultatea de Jurnalism şi Ştiintele Comunicării, Universitatea Bucureşti şi 

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, în data de 22 iunie 2018. 

54) The 24th IASL International Sports Law Congress „Professional Sports law: Law 

and Justice in Football and Basketball”, 2-3.11.2018, Atena, Grecia, unde am prezentat articolul 
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