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LISTA

lucrărilor științifice în domeniul disciplinelor din postul didactic

A. Teza de doctorat
L’évolution de la responsabilité civile dans la phase précontractuelle. Comparaison entre le droit civil
français et le droit civil roumain à la lumière du droit européen
B. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani
1. „Evoluția contractului ca mijloc de transmitere a proprietăți în 100 de ani de la Marea Unire", în
Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe, Editura Universul
Juridic, 2018;
2. La responsabilité civile dans la phase précontractuelle. Regard comparatif à la lumière du droit
européen, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken (Germania) 2016.
C. Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani
1.
D. Lucrări publicate în ultimii 10 anii în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi
(neindexate)
- Reviste
1. „Protecția juridica a drepturilor de autor”, Acta Universitatis Danubius, 2019.
2. „The Notions of Blockchain and Smart Contract from the Point of view of the Intellectual Property
Right”, EIRP Proceedings, vol. 13/2018;
3. „Short Legal Study on British Exit”, Acta Universitatis Danubius, vol. 13, nr. 1/2017, co-autor
conf.univ.dr. Andy Corneliu PUSCA;
4. „Noutățile aduse in legislația franceza prin reforma dreptului obligațiilor”, Studii și cercetări
juridice nr. 3/2016 ;
5. „La bonne foi précontractuelle et la responsabilité civile. Regard comparatif”, Studii și cercetări
juridice nr. 4/2015;
6. „Greva patronala în dreptul pozitiv european”, Revista romana de dreptul muncii nr. 5/2015;

7. „Formarea contractelor in dreptul european. Dreptul german”, Revista de drept comercial nr. 7 și
8/2010;
8. „Formarea contractelor in dreptul european. Dreptul francez si belgian”, Revista de drept comercial
nr. 5/2010;
9. „Natura juridica și efectele promisiunii bilaterale de a contractat sub condiția obținerii unui
împrumut”, Revista Dreptul nr. 8 și 9/2009;
10. „Practici comerciale - Tendințe actuale”, Revista de Drept Comercial, nr. 10/2008, co-autor
prof.univ.dr. Gheorghe STANCU.
- Selecţie cu maximum 20 lucrări în volume de conferințe
1. „The European Union strategy on maritime saftey and the environmenti, Conferinta”, 9th
International Conference The Danube - Axis of European Identity, Danubius University of Galati
June 29, 2019 – June 29, 2019;
2. „Proprietatea intelectuala in context juridic”, Conferinta cu tema Ziua Caritii si a Drepturilor de
autor, 23 aprilie 2019, Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi;
3. „Evoluția contractului ca mijloc de transmitere a proprietăți în 100 de ani de la Marea Unire", în
Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe, Editura Universul
Juridic, 2018;
4. „The Notions of Blockchain and Smart Contract from the Point of view of the Intellectual Property
Right”, EIRP Proceedings, vol. 13/2018;
5. „Noutățile aduse in legislația franceza prin reforma dreptului obligațiilor”, Studii și cercetări
juridice nr. 3/2016.
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Brevete obţinute în întreaga activitate
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E – Brevete (pentru întreaga activitate)
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