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Descriere personală 

Bună ziua, 

Sunt Augustin FUEREA, profesor universitar, doctor în drept al Universității din 
București, Facultatea de Drept. În prezent, sunt titular curs și conducător de doctorat, 
domeniul Drept (Dreptul Uniunii Europene), la Facultatea de Drept a Universității 
„Nicolae Titulescu” din București. 

 Am o experiență de peste 20 ani în activitatea de formare în învățământul 
universitar din România. Dintre cursurile pe care le predau, le evidențiez pe 
următoarele: Dreptul Uniunii Europene și Instituțiile Uniunii Europene. Experiența 
dobândită se întemeiază pe studiile din țară și din străinătate. 

 Pe lângă activitatea de cadru didactic, am și alte numeroase colaborări 
științifice. Astfel, sunt membru în Colegiul onorific al Revistei Române de Drept 
Internațional, membru al Consiliului științific al Revistei Române de Drept European, 
membru al Consiliului de redacție al Revistei de Drept public, membru al Consiliului 
Științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale ș.a. De asemenea, 
am susținut cursuri, în calitate de lector, în cadrul Institutului Național de 
Administrație, al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, implicându-mă, totodată, 
în pregătirea inițială și continuă a tuturor categoriilor profesiilor juridice și a 
diplomaților. 

 Distincții primite: „Mențiunea Uniunii Juriștilor din România” pentru lucrarea 
„Dreptul Uniunii Europene – principii, acțiuni, libertăți”, 2016; „Premiul pentru 
activitatea desfășurată în calitate de formator” oferit de Institutul Național de 
Administrație, 2007; Premiul „Victor Dan Zlătescu”, în domeniul dreptului comparat, 
pentru lucrarea „Drept instituțional comunitar european”, ediția a V-a, 2000, oferit de 
Uniunea Juriștilor din România și Premiul „Nicolae Titulescu”, pentru lucrarea „Drept 
instituțional comunitar european”, ediția a II-a, 1996, oferit de Academia Română. 

Sunt autor al mai multor cărți și articole de specialitate, participând la 
numeroase conferințe, în țară și în străinătate. 

Este o plăcere pentru mine să fac parte, încă din anul 2007, din echipa de 
formatori colaboratori ai Faxmedia și, întotdeauna, vin cu bucurie la întâlnirile cu 
dumneavoastră, cursanții! 


