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ANEXA nr. 24:COMISIA DE ŞTIINŢE JURIDICE - STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR 

DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

 

 

Standarde minimale 

 

Criteriul 
Denumirea 

criteriului 
Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I 

Situație 

C1 Performanţă de 

fond 

- teză de doctorat publicată la o editură din ţară cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice: 

1. Garanțiile reale mobiliare. O abordare funcțională, editura Universul juridic, București, 2011, 771 p.; 

 

- două comunicări într-o limbă străină de largă circulaţie internaţională, susţinute la congrese/conferinţe organizate de o 

societate ştiinţifică internaţională din specializarea candidatului şi publicate în volumul ori pe situl congresului/în revista 

societăţii/în secţiunea specială a unei reviste internaţionale de prestigiu (numai comunicări acceptate ca urmare a selecţiei 

operate/invitaţiei adresate de un comitet ştiinţific şi susţinute efectiv, nu în regim de poster): 

1. Representation of secured creditors by a specialized agent, publicat în Current issues in banking law, editura 

WoltersKluwer, București, 2008, p. 744-817 (74 p.); 

2. Competing Claims: The Security Interest in Movable Assets and the Real Estate Mortgage under the New (Romanian) Civil 

Code, publicat în A. Rusu (ed.), National, European and International legal developments in financial and banking field, 

editura Hamangiu, București, 2014, p. 169-201 (33 p.); 

3. 20 ans après : L’unification du droit des sûretés réelles en Roumanie, în C.-L. Popescu (ed.) Colloque Franco-Roumain : 

«20 ans et le temps du droit». Actes du colloque, editura Hamangiu, București, 2019, p. 144-157 (14 p.); 

 

- Director/Responsabil al unui grant de cercetare sau contract direct de cercetare* 

*Rute alternative: 

1. membru în echipele a două granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare 

 

1. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, "Comparaison du projet de réforme du droit français des 

contrats et du régime de l’obligation, avec le nouveau code civil roumain" (2015-2016) 

2. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, "Comparaison de l'avant-projet de réforme du droit 

français de la responsabilité civile avec le nouveau Code civil roumain" (2017-2018) 

3. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, "Garanties" (2019-2020) 

4. „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, 

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/133255 (2014-2015) 

5. „Viziune, Adaptabilitate, Performanță în Programele de Masterat în Științe Juridice”, Cod Contract: 

POSDRU/156/1.2/G/139077 (expert invitat) 

6. Proiectul de cercetare Aplicarea legii în timp în materia contractelor de credit, desfășurat sub egida Institutului pentru 

Îndeplinit 

 

 

Îndeplinit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinit 
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Criteriul 
Denumirea 

criteriului 
Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I 

Situație 

Politici Publice (2016) 

 

2. participarea în calitate de expert la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative şi în cadrul comisiilor, 

agenţiilor, comitetelor sau grupurilor de lucru ale organizaţiilor sau asociaţiilor profesionale internaţionale 

 

1. Legea nr. 71/2011 

2. Legea nr. 85/2014 

3. Legea nr. 297/2018 

4. Regulamentul ASF nr. 6/2016 

 

- pentru profesor universitar: un curs universitar pentru fiecare dintre obiectele de studiu aflate în structura postului, publicat 

după obţinerea titlului de doctor, în calitate de autor unic sau de prim autor 

 

1. Curs de garanții civile, editura Hamangiu, București, 2020, 664 + XVIII p. 

 

- o monografie publicată, după obţinerea titlului de doctor, la edituri internaţionale de prestigiu, la edituri de prestigiu din 

străinătate sau la edituri din tară cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice; 

 

1. Contractul de ipotecă în noul Cod civil, editura Universul juridic, București, 2015, 543 p.; 

 

 

 

Îndeplinit 

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinit 

 

 

 

 

Îndeplinit 

 

C2 Numărul de 

articole/studii 

publicate în 

reviste de 

prestigiu în 

domeniul 

ştiinţelor juridice 

78 > =  15 îndeplinit 

C3 Numărul de 

articole/studii 

publicate în 

reviste, de 

prestigiu în 

domeniul 

ştiinţelor juridice, 

48 > =  10 îndeplinit 
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Criteriul 
Denumirea 

criteriului 
Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I 

Situație 

publicate după 

abţinerea titlului 

de doctor 

C4 Suma punctajului 

pentru indicatorii 

I1-I8 

142 > =  65 îndeplinit 

C5 Suma punctajului 

pentru indicatorii 

I9-I11 

75,8 > =  10 îndeplinit 

C6 Suma punctajului 

pentru indicatorii 

I12-I28 

79,8 > =  25 îndeplinit 

C7 Punctajul total 

(suma punctajului 

pentru indicatorii 

I1-I28) 

297,6 > =  150 îndeplinit 

C8 Punctajul total 

(suma punctajului 

pentru indicatorii 

I1-I28), realizat 

după obţinerea 

titlului de doctor 

258,6 > =  100 îndeplinit 

 

Indicatori de performanță academică 

 

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

I1   Cărţi publicate la edituri 

internaţionale de 

prestigiu, la edituri de 

prestigiu din străinătate 

sau la edituri din ţară cu 

Punctajul de mai jos se dublează dacă lucrarea a apărut într-o limbă de largă circulaţie la o editură internaţională de 

prestigiu şi se găseşte în minimum zece biblioteci din catalogul desemnat de autoritatea naţională de cercetare pentru 

criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de cercetare 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

prestigiu recunoscut în 

domeniul ştiinţelor 

juridice, după cum 

urmează*: 

- Tratate - 

- Monografii 

1. Garanțiile reale mobiliare. Legislație comentată și adnotată, editura 

Universul juridic, București, 2006, 756 p.; 

2. Garanțiile reale mobiliare. O abordare funcțională, editura Universul 

juridic, București, 2011, 771 p.; 

3. Contractul de ipotecă în noul Cod civil, editura Universul juridic, 

București, 2015, 543 p.; 

3x8=24 p. 

- Cursuri universitare 

1. Persoana juridică, în M. Nicolae (coord.), V. Bîcu, G.-A. Ilie, R. Rizoiu, 

Drept civil. Persoanele, editura Universul juridic, București, 2016, p. 

257-433 (177 p. din 485 p.); 

2. Curs de garanții civile, editura Hamangiu, București, 2020, 664+XVIII 

p. 

2,5+7=9,5 p. 

- Practică şi/sau Legislaţie comentată 

1. Ipoteci mobiliare, vol. I, Preferința fiscului, editura Universul juridic, 

București, 2012, 254 p.; 

2. Ipoteci mobiliare, vol. II, Caracterele juridice ale ipotecii, editura 

Universul juridic, București, 2012, 520 p.; 

3. Ipoteci mobiliare, vol. III, Contractul de ipotecă și operațiunile 

asimilate, editura Universul juridic, București, 2013, 351 p.; 

4. Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice și Patrimoniul, în 

M. Șcheaua (coord.) et alii, Codul civil comentat și adnotat. Despre 

legea civilă. Despre persoane (Art. 1-257), editura Rosetti, București, 

2018, p. 64-90 și p. 106-124 (56 p. din 614 p.); 

3x5+0,5=15,5 p. 

- Traduceri de cărţi - 

- Îndrumare practice - 

*Cărţi din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din 
1
/2 din punctajele Pe carte 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

străinătate cu peer review internaţional sau la edituri din România 

acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B) 

de mai sus 

I1  Total 24+9,5+15,5=49 

I2 Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste 

ştiinţifice de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice* 

1. Unele considerații asupra condiției juridice a domeniului public 

și criteriilor de domenialitate, publicat în “Dreptul” nr. 9/2001, 

p. 58-82 (25 p.); 

2. Unele aspecte privind incidența titlului VI al Legii nr. 99/1999 

asupra regimului juridic al cesiunii de creanță (în colaborare cu 

Răzvan Dincă), publicat în “Pandectele române” nr. 3/2002, p. 

243-256 (14 p.); 

3. Garanțiile reale mobiliare asupra drepturilor de creanță (în 

colaborare cu Răzvan Dincă), publicat în “Pandectele române” 

nr. 5/2002, p. 198-220 (23 p.); 

4. Aspecte juridice privind garantarea guvernamentală a unei 

emisiuni de obligațiuni (în colaborare cu Valeriu Stoica), 

publicat în “Dreptul” nr. 10/2002, p. 17-38 (22 p.); 

5. Scurte considerații asupra regimului juridic al bunurilor folosite 

în cadrul operațiunilor de utilizare a bunurilor domeniale, 

publicat în “Pandectele române” nr. 5/2003, p. 172-180 (9 p.); 

6. Asupra unei abordări funcționale a scrisorii de garanție 

bancară cu privire specială asupra garanției independente. 

Noțiune, publicat în „Curierul judiciar” nr. 5/2004, p. 66-87 (22 

p.); 

7. Asupra unei abordări funcționale a scrisorii de garanție 

bancară cu privire specială asupra garanției independente. 

Efecte, publicat în „Curierul judiciar” nr. 10/2004, p. 109-127 

(19 p.); 

8. Scurte considerații asupra garanției reale mobiliare constituite 

asupra polițelor de asigurare, publicat în “Revista română de 

dreptul afacerilor” nr. 5-6/2004, p. 51-66 (16 p.); 

9. Încercare de (re)definire a garanției reale mobiliare, publicat în 

“Pandectele române” nr. 4/2004, p. 150-186 (37 p.); 

10. Garanția reală mobiliară asupra universalităților de bunuri, 

1 49x1+6x0,5=52 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

publicat în “Pandectele române”, nr. 2/2005, p. 137-170 (34 p.); 

11. Unele aspecte particulare ale garanțiilor reale mobiliare 

constituite asupra depozitelor bancare, publicat în “Revista 

română de dreptul afacerilor” nr. 2/2005, p. 7-49 (43 p.); 

12. Dreptul debitorului de a dispune de bunul afectat unei garanții 

reale mobiliare. Scurte note, publicat în “Revista română de 

dreptul afacerilor” nr. 5/2005, p. 7-24 (18 p.); 

13. Dreptul tranzitoriu în materia garanțiilor reale mobiliare. 

Studiu critic al jurisprudenței române actuale, publicat în 

“Revista română de dreptul afacerilor” nr. 6/2005, p. 7-35 (29 

p.); 

14. Scurte considerații istorico-teleologice asupra modalității de 

executare a garanțiilor reale mobiliare, publicat în “Pandectele 

române”, Supliment nr. 1/2006, p. 308-349 (42 p.); 

15. Aspecte introductive privind obiectul garanției reale mobiliare, 

publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 1/2006, p. 

9-42 (34 p.); 

16. Unele aspecte particulare ale garanțiilor reale mobiliare 

constituite asupra conturilor curente deschise la instituții 

bancare, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 

2/2007, p. 198-222 (25 p.); 

17. Caracterul executoriu al cesiunii de creanță (I), publicat în 

„Revista de drept bancar și financiar” nr. 4/2007, p. 15-23 (9 p.); 

18. Locul și rolul Directivei 2002/47/CE privind contractele de 

garanție financiară în consolidarea Uniunii Monetare 

Europene, publicat în „Analele Universității București. Seria 

Drept” nr. 2007.III, p. 92-125 (34 p.); 

19. Caracterul executoriu al cesiunii de creanță (II), publicat în 

„Revista de drept bancar și financiar” nr. 1/2008, p. 1-12 (12 p.); 

20. Transpunerea Directivei 2002/47/CE privind contractele de 

garanție financiară în dreptul român, publicat în „Revista 

română de drept privat” nr. 3/2008, p. 138-192 (55 p.); 

21. Competența jurisdicțională de drept internațional privat în 

materia garanțiilor reale mobiliare, publicat în „Revista română 

de drept privat” nr. 4/2008, p. 214-250 (37 p.); 

22. Aplicabilitatea Convenției Europene a Drepturilor Omului în 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

materia garanțiilor reale mobiliare, publicat în „Revista română 

de drept privat” nr. 5/2008, p. 214-249 (36 p.); 

23. Reprezentarea creditorilor garantați printr-un agent specializat, 

publicat în „Pandectele române” nr. 8/2008, p. 29-66 (38 p.); 

24. Mecanismele executării private în cazul luării pașnice în posesie 

a bunului afectat unei garanții reale mobiliare, publicat în 

„Revista română de drept privat” nr. 2/2009, p. 99-178 (80 p.); 

25. Mandatul irevocabil ca tehnică de garantare a obligațiilor, 

publicat în „Revista română de drept privat” nr. 4/2009, p. 180-

234 (55 p.);  

26. Securitizarea creanțelor sau Utopia garanției perfecte, publicat 

în „Revista română de drept privat” nr. 6/2009, p. 183-284 (102 

p.); 

27. Garanțiile reale mobiliare: un rău necesar sau un instrument 

util?, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 3/2010, p. 

161-257 (97 p.); 

28. Costul creditului și garanțiile reale mobiliare: o analiză 

empirică, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 

4/2010, p. 210-273 (64 p.); 

29. Ce este ipoteca mobiliară (I). Despre dreptul real de garanție, 

publicat în „Revista română de drept privat” nr. 5/2011, p. 185-

263 (79 p.); 

30. Garanția comună a creditorilor în Noul Cod civil, publicat în 

„Revista română de drept privat” nr. 1/2012, p. 170-222 (53 p.); 

31. Facilitatea de credit în Noul Cod civil român (în colaborare cu 

Andra-Roxana Ilie), publicat în „Revista română de drept 

privat” nr. 3/2012, p. 164-193 (30 p.); 

32. Ce este ipoteca mobiliară (II). Despre contractul de ipotecă, 

publicat în „Revista română de drept privat” nr. 5/2012, p. 186-

250 (67 p.); 

33.  (Din nou) despre cesiunea de creanță în scop de garanție, 

publicat în „Revista de drept bancar și financiar” nr. 4/2012, p. 

38-46 (9 p.);  

34. Operațiunile asimilate ipotecii – unitate în diversitate, publicat 

în „Revista română de drept privat” nr. 1/2013, p. 181-220 (40 

p.); 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

35. Garanțiile reale și piața de capital: între nevoia de celeritate și 

obsesia supravegherii totale, publicat în „Curierul judiciar” nr. 

5/2013, p. 258-270 (13 p.); 

36. Dificultăți practice în executarea silită a ipotecii mobiliare și a 

operațiunilor asimilate, publicat în „Revista de drept bancar și 

financiar” nr. 3/2013, p. 18-24 (7 p.);  

37. Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții 

Reale Mobiliare, publicat în „Revista română de drept privat” 

nr. 6/2013, p. 114-175 (62 p.);  

38. Caracterul oneros al contractului de ipotecă, publicat în L. 

Bercea (ed.) Contractul de credit bancar. Principiile, legea, 

uzanțele, editura Universul juridic, București, 2014, p. 82-101 

(20 p.); 

39. Credit risk and value of collateral – how can CRD IV be used to 

mitigate adverse caselaw, publicat în „Central Bank Journal of 

Law and Finance” nr. 1/2014, p. 115-135 (21 p.); 

40. Accesoriul poate transforma principalul? Despre natura bunului 

ipotecat, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 

3/2015, p. 131-190 (60 p.); 

41. Ipoteca asupra bunurilor incorporale: Cum urmărești ceea ce 

nu vezi?, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 

4/2015, p. 128-196 (69 p.); 

42. I se spunea „Buldozerul”: Despre concursul dintre sechestru și 

ipotecă, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 2/2016, 

p. 129-161 (33 p.); 

43. Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil 

ipotecat în contul creanței, publicat în „Revista română de 

dreptul afacerilor” nr. 5/2016, p. 52-65 (14 p.); 

44. Lumina vine de la Apus? Aplicarea în timp a Ordonanței de 

urgență nr. 52/2016, publicat în „Revista română de drept 

privat” nr. 6/2016, p. 160-186 (27 p.); 

45. Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile 

(constituționale ale) dării în plată, publicat în „Revista română 

de drept privat” nr. 1/2017, p. 138-157 (20 p.); 

46. Banca te creditează și când te garantează? Scrisoarea de 

garanție ca instrument de creditare, publicat în „Revista română 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

de drept privat” nr. 2/2017, p. 127-143 (17 p.); 

47. Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor 

incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale, publicat 

în „Revista română de drept privat” nr. 3/2017, p. 285-298 (14 

p.); 

48. Computing sentiments: An empirical view on credit scoring, 

publicat în „Central Bank Journal of Law and Finance” nr. 

2/2017, p. 51-76 (26 p.); 

49. Avem o clauză abuzivă: cum procedăm? (în colaborare cu 

Mihaela Gherghe), publicat în „Revista română de drept 

privat” nr. 1/2018, p. 242-272 (31 p.); 

50. Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de 

publicitate (i)mobiliară, publicat în „Revista română de drept 

privat” nr. 2/2018, p. 106-122 (17 p.); 

51. O fantomă bântuie Noul Cod civil: Acțiunea ipotecară, publicat 

în „Revista română de drept privat” nr. 4/2018, p. 244-286 (43 

p.); 

52. Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la 

limita legii și dincolo de ea (în colaborare cu Mihaela 

Gherghe), publicat în „Revista română de drept privat” nr. 

1/2019, p. 288-323 (36 p.); 

53. Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă 

putere?, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 2/2019, 

p. 69-134 (66 p.); 

54. Standardele: între dorința de flexibilizare a dreptului și rigorile 

statului de drept, publicat în „Revista română de drept privat” 

nr. 3/2019, p. 19-56 (38 p.); 

55. Unde se înscriu terții în RNPM? Despre reforma nevăzută a 

publicității mobiliare, publicat în „Revista română de drept 

privat” nr. 1/2020, p. 92-117 (26 p.); 

 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulaţie 

internaţională 

1. Sailing in a Stormy Sea: Recent Romanian High Court 

Decisions Affecting Secured Transactions, publicat în 

3 1x3=3 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

„Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” nr. 3/2019, p. 554-

570 (17 p.); 

 

I2  Total 52+3=55 

I3 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale 

conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu 

prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice* 

1. Concursul între ipoteca mobiliară și ipoteca imobiliară în 

Noul Cod civil/Competing Claims: The Security Interest in 

Movable Assets and the Real Estate Mortgage under the New 

(Romanian) Civil Code, publicat în A. Rusu (ed.), Tendințe 

actuale în domeniul financiar, bancar în legislația națională, 

europeană și internațională, editura Hamangiu, București, 

2014, p. 169-201 (33 p.); 

2. Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale, 

publicat în M.D. Bob, A.-R. Trandafir (ed.), Creditori versus 

debitori – perspectiva Hexagonului, editura Universul juridic, 

București, 2015, p. 137-180 (44 p.); 

3. Cine este de vină? Despre abuzul de garanții în materie 

ipotecară, publicat în L. Bercea (ed.), „In honorem Ion Lulă. 

Abuzul de drept”, editura Universul juridic, București, 2016, 

p. 347-368 (22 p.); 

4. Ipoteca asupra părților sociale – un contract (doar) numit 

sau (chiar) nenumit?, publicat în L. Bercea (ed.), Contractele 

nenumite în afaceri, editura Universul juridic, București, 

2017, p. 188-200 (13 p.); 

5. Tipic și atipic în legea dării în plată, publicat în M. Nicolae, 

I.-F. Popa (coord.), Credite pentru consumatori. Provocări 

legislative și tensiuni constituționale românești, editura 

Solomon, București, 2017, p. 439-463 (25 p.); 

6. Chiar poate fi pus în executare un contract de ipotecă? 

Oricum? Oricând?, publicat în E. Oprina, V. Bozeșan 

(coord.), Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, vol. 

2, editura Universul juridic, București, 2017, p. 109-127 (19 

p.); 

1 11x1=11 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

7. Totul sau nimic: despre valoarea ipotecii, publicat în „In 

honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului și rațiunea 

practică”, editura Hamangiu, București, 2018, p. 810-843 (34 

p.); 

8. Conflictele dintre proprietari și creditori: Despre proprietate 

și cvasi-proprietate în economia de consum, publicat în M. 

Nicolae, R. Rizoiu, L. Toma-Dăuceanu (eds.), „In honorem 

Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul 

mileniului al III-lea”, editura Universul juridic, București, 

2018, p. 448-497 (50 p.); 

9. 20 ans après : L’unification du droit des sûretés réelles en 

Roumanie, în C.-L. Popescu (ed.) Colloque Franco-Roumain 

: «20 ans et le temps du droit». Actes du colloque, editura 

Hamangiu, București, 2019, p. 144-157 (14 p.); 

10. În spatele oglinzii: voința ca putere, publicat în P. Pop, R. 

Rizoiu (eds.), „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea 

Unire”, editura Hamangiu, București, 2020, p. 579-615 (37 

p.); 

11. Homo œconomicus versus homo juridicus: De cine îl salvăm 

pe om?, publicat în C.A. Moarcăș. L. Dima (eds.), „Hic et 

Nunc: Alexandru Athanasiu”, editura C.H. Beck, București, 

2020, p. 169-194 (26 p.); 

12. Când penalul ține loc de civil: Despre soarta ipotecii în cazul 

desființării titlului, publicat în Actul juridic în Noul Cod civil. 

Probleme teoretice cu implicații practice, editura Solomon, 

București, 2020, p. 383-437 (55 p.); 

 

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulaţie internaţională 

1. L’objet du contrat, în M. Behar-Touchais (ed.), Comparaison 

de la réforme du droit français des contrats et du régime de 

l’obligation avec le nouveau Code civil roumain, vol. 1, Droit 

des contrats, IRJS Editions, 2016, p. 131-166 (36 p.); 

2. La responsabilité du fait des mineurs et des interdits, în P. 

Jourdain, M. Bacache (eds.), Comparaison de la réforme du 

droit français de la responsabilité civile avec le nouveau 

Code civil roumain, vol. 1, IRJS Editions, Paris, 2018, p. 261-

3 4x3=12 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

276 (16 p.); 

3. Les clauses aménageant la responsabilité (y compris la 

clause pénale). Rapport roumain (în colaborare cu Marian 

Nicolae), publicat în P. Jourdain, M. Bacache (eds.), 

Comparaison de la réforme du droit français de la 

responsabilité civile avec le nouveau Code civil roumain, vol. 

2, IRJS Editions, Paris, 2019, p. 287-306 (20 p.); 

4. Security Rights in Intellectual Property in Romania (în 

colaborare cu Răzvan Dincă), publicat în E.-M. Kieninger 

(ed.), Security Rights in Intellectual Property, Springer, 2020, 

p. 555-595 (41 p.); 

I3  Total 11+12=23 

I4 Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă contribuţii 

in extenso, publicate în reviste ştiinţifice internaţionale de prestigiu în 

domeniul ştiinţelor juridice; studii în volume colective internaţionale 

sau în volume ale conferinţelor internaţionale care prezintă contribuţii 

in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul 

ştiinţelor juridice 

0,5 - 

I4  Total 0 

I5 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare internaţionale 

10 - 

I5  Total 0 

I6 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare internaţionale 

1. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, 

"Comparaison du projet de réforme du droit français des 

contrats et du régime de l’obligation, avec le nouveau code 

civil roumain" (2015-2016) 

2. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, 

"Comparaison de l'avant-projet de réforme du droit français 

de la responsabilité civile avec le nouveau Code civil 

roumain" (2017-2018) 

3 3x3=9 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

3. Groupe de recherche IRJS (Paris 1) – Université de Bucarest, 

"Garanties" (2019-2020) 

I6  Total 9 

I7 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare naţionale 

5 - 

I7  Total 0 

I8 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare naţionale 

1. „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru 

Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, 

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/133255 (2014-2015) 

2. „Viziune, Adaptabilitate, Performanță în Programele de 

Masterat în Științe Juridice”, Cod Contract: 

POSDRU/156/1.2/G/139077 (expert invitat) 

3. Proiectul de cercetare Aplicarea legii în timp în materia 

contractelor de credit, desfășurat sub egida Institutului pentru 

Politici Publice (2016) 

2 3x2=6 p. 

I8  Total 6 

I1-I8  Total 49+55+23+0+0+9+0+6=142 

I9 Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau 

volume, publicate la edituri româneşti cu prestigiu recunoscut în 

domeniul ştiinţelor juridice, precum şi în reviste ştiinţifice româneşti 

de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

0,2 298x0,2=59,6 p. 

I9  Total 59,6 

I10 Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau 

volume, publicate la edituri cu prestigiu internaţional, respectiv 

articole în reviste străine de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

0,4 3x0,4=1,2 p. 

I10  Total 1,2 

I11 Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale unui 5 3x5=15 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

articol/studiu al candidatului care prezintă contribuţii in extenso, 

publicat în reviste ştiinţifice de prestigiu în domeniul ştiinţelor 

juridice* 

*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui articol/studiu al 

candidatului care prezintă contribuţii in extenso, publicat în reviste 

ştiinţifice din străinătate de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

 

1. R. Rizoiu, Contractul de ipotecă în noul Cod civil, Ed. Universul 

Juridic, București, 2015 (20 citări naționale) 

2. R. Rizoiu, Garanții reale mobiliare. Legislație comentată și 

adnotată, Ed. Universul Juridic, București, 2006 (23 citări 

naționale) 

3. R. Rizoiu, Garanțiile reale mobiliare. O abordare funcțională. 

Analiza economică a dreptului garanțiilor reale. Introducere în 

regimul juridic al garanțiilor mobiliare, Ed. Universul Juridic, 

București, 2011 (28 citări naționale) 

I11  Total 15 

I9-I11  Total 59,6+1,2+15=75,8 

I12 Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înfiinţate prin 

lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor 

1. Premiul „Istrate Micescu” acordat în cadrul PREMIILOR 

ȘTIINȚIFICE ale Uniunii Juriștilor din România, Societății 

„Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de 

Justiție” pe anul 2011 

1 1x1=1 p. 

I12  Total 1 

I13 Redactor al unei reviste editate sau în ţară, de prestigiu în domeniul 

ştiinţelor juridice* 

*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în străinătate, într-o 

limbă de largă circulaţie internaţională. Se adaugă câte un punct 

suplimentar pentru fiecare trei ani consecutivi de vechime în funcţia de 

redactor 

1. Revista română de dreptul afacerilor 

2. Revista română de drept privat 

1 3x1=3 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

3. Central Bank Journal of Law and Finance 

 

I13  Total 3 

I14 Coordonator de volume publicate la edituri naţionale cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice* 

*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la edituri din 

străinătate (din categoriile menţionate la Definiţii) 

1. In honorem VALERIU STOICA. Drepturi, libertăți și puteri la 

începutul mileniului al III-lea (în colaborare cu Marian Nicolae 

și Laura Toma Dăuceanu), editura Universul juridic, 

București, 2018, 1177 + XL p.; 

2. Dreptul și economia: Două oglinzi ale aceleiași realități, 

„Revista română de drept privat” nr. 1/2019, 524 p.; 

3. Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire (în 

colaborare cu Paul Pop), editura Hamangiu, București, 2020, 

844 + XIII p. 

 

2 1x0,3+1+1x0,5=1,8 p. 

I14  Total 1,8 

I15 Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice de prestigiu în 

domeniul ştiinţelor juridice* 

*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 - 

I15  Total 0 

I16 Organizator de conferinţe naţionale* 

*Se dublează punctajul pentru conferinţe internaţionale 

1. Conferința Gheorghe Beleiu (ed. 1), „Actul juridic în Noul 

Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice”, 

București, 23-24 mai 2019 (în colaborare cu Marian Nicolae, 

George-Alexandru Ilie și Cristian Paziuc) 

 

1 1x0,25=0,25 p. 

I16  Total 0,25 

I17 Participare la conferinţe naţionale în calitate de: *Punctajul se dublează pentru conferinţele internaţionale 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

Keynote speaker 2  - 

Speaker 

1. Reprezentarea creditorilor garantați printr-un agent 

specializat, prezentare susținută în cadrul conferinței 

internaționale Probleme actuale în domeniul juridic 

bancar, Timișoara, 13 februarie 2008 

2. Ipoteca mobiliară și raportul său cu garanția reală mobiliară, 

prezentare susținută în cadrul conferinței Intrarea în vigoare 

a noului Cod civil: realități și provocări legislative ale 

modernizării societății românești, București, 30 iunie 2011 

3. Ipoteca asupra conturilor bancare în Noul Cod civil, 

prezentare susținută în cadrul Colocviilor juridice ale BNR, 

ediția a IV-a, București, 13 septembrie 2011 

4. Ipoteca asupra conturilor bancare, prezentare susținută în 

cadrul conferinței Codul civil – teze și antiteze la Cluj, Cluj 

Napoca, 4-5 noiembrie 2011 

5. Ipoteca mobiliară în sistemul garanțiilor din noul Cod civil, 

prezentare susținută în cadrul conferinței Codul Civil – 

aspecte practice pentru mediul de afaceri, București, 24 

noiembrie 2011 

6. Teoria modernă a patrimoniului, prezentare susținută în 

cadrul conferinței Implicațiile Noului Cod civil în materie 

fiscală, București, 12 decembrie 2011 

7. Neexecutarea obligației care poate da dreptul de a trece la 

executarea ipotecii, prezentare susținută în cadrul conferinței 

Probleme dificile de drept civil, București, 28-29 septembrie 

2012 

8. De la forța obligatorie a contractului la protecția debitorului. 

Necesitatea instituirii unor garanții suplimentare. Rolul 

ipotecilor în garantarea executării obligațiilor contractuale, 

prezentare susținută în cadrul conferinței Contractul în noul 

Cod civil. Capcane și soluții, București, 15 octombrie 2012 

9. Caracterele juridice ale contractului de ipotecă. Privire 

critică asupra caracterului oneros, prezentare susținută în 

cadrul conferinței de drept bancar Contractul de credit 

bancar între teorie și practică. Principiile, legea, uzanțele, 

1  60x1=60 p. 
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Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care se acordă punctajul 

Timișoara, 9 noiembrie 2012 

10. Încuviințarea executării unor titluri executorii, prezentare 

susținută (împreună cu Bogdan Dumitrache) în cadrul 

Conferințelor INM – Noul Cod de procedură civilă, 

București, 22 martie 2013 

11. Dificultăți practice în executarea silită a ipotecii mobiliare și 

a operațiunilor asimilate, prezentare susținută în cadrul 

Colocviului Preocupări în domeniul financiar-bancar în 

contextul modificărilor survenite la nivel european, 

București, 12 aprilie 2013 

12. Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții 

Reale Mobiliare, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

Noul Cod Civil și Noul Cod de procedură civilă, Cluj-

Napoca, 17-18 mai 2013 

13. Conținutul contractului de ipotecă, prezentare susținută 

(împreună cu Bogdan Dumitrache) în cadrul Conferințelor 

INM – Noul Cod civil, București, 14 iunie 2013 

14. Caracterul executoriu al contractelor de garanție. Drept 

intertemporal, prezentare susținută în cadrul Conferinței Noul 

Cod Civil și Noul Cod de procedură civilă, Brașov, 15 iunie 

2013 

15. Ipoteca (mobiliară) asupra conturilor bancare în dreptul 

român și cel nord-american, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței Internaționale Drept civil și drept procesual 

civil, București, 5 decembrie 2013 

16. Riscul de credit și evaluarea garanțiilor, prezentare susținută 

în cadrul Colocviilor juridice ale BNR, ediția a XIII-a, 

Colocviul „Provocări pentru activitatea juridică în 

contextul noului regim prudențial pentru instituțiile de 

credit”, București, 19 martie 2014, 

http://www.bnro.ro/Colocviile-juridice-ale-BNR-10754.aspx  

17. Rezerva proprietății și tratamentul său în cadrul insolvenței, 

prezentare susținută în cadrul Colocviului european 

„Managementul crizelor bancare. Insolvența și 

falimentul”, București, 4 aprilie 2014 

18. Cesiunea de creanță ca mijloc de garanție, prezentare 

http://www.bnro.ro/Colocviile-juridice-ale-BNR-10754.aspx
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susținută în cadrul Conferinței Internaționale Impactul 

noilor coduri asupra mediului de afaceri, București, 12-13 

mai 2014 

19. Ipoteca asupra conturilor bancare – în timpul și în afara 

procedurii insolvenței, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței Internaționale Impactul noilor coduri asupra 

mediului de afaceri, București, 12-13 mai 2014 

20. Garanții asupra acțiunilor și părților sociale, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței Internaționale Impactul 

noilor coduri asupra mediului de afaceri, București, 12-13 

mai 2014 

21. Concursul între ipoteca mobiliară și ipoteca imobiliară în 

Noul Cod civil, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

Internaționale Tendințe actuale în domeniul financiar 

bancar în legislația națională, europeană și internațională, 

Sibiu, 27-30 mai 2014 

22. Accesoriul transformă principalul? Despre natura bunului 

ipotecat, prezentare susținută în cadrul conferinței 

„Probleme dificile de drept civil. Impact în afaceri”, 

București, 2-3 octombrie 2014 

23. Ipoteca asupra bunurilor incorporale la testul insolvenței, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței internaționale 

bienale, ediția a X-a, Secțiunea Dreptul afacerilor: 

„Codificarea legislației insolvenței. Rațiuni, consecințe, 

experiențe”, Timișoara, 17-18 octombrie 2014 

24. Totul sau nimic: despre valoarea ipotecii, prezentare susținută 

în cadrul Conferinței internaționale cu tema „Probleme 

juridice de actualitate in domeniul financiar bancar”, 

București, 28 mai 2015 

25. Câte ipoteci (convenționale) reglementează noul Cod civil? 

Despre contractul de ipotecă, prezentare susținută în cadrul 

conferinței privind „Aspecte de practică neunitară 

intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil și 

Noului Cod de procedură civilă”, București, 29 mai 2015 

26. De la fascie la mătură: despre caracterul translativ al 

contractului de ipotecă, prezentare susținută în cadrul 
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Conferinței Naționale de Drept Comercial 2015, cu tema 

„Confluențe actuale în dreptul comercial”, Cluj-Napoca, 12 

iunie 2015 

27. 20 ans après: L’unification du droit des sûretés réelles en 

Roumanie, prezentare susținută în cadrul Colocviului «20 ans 

et le temps du Droit», București, 6-7 noiembrie 2015 

28. Core terms revisited. Influența jurisprudenței CJUE asupra 

conținutului contractelor de credit bancar încheiate cu 

consumatorii, prezentare susținută (împreună cu Lucian 

Bercea) în cadrul Conferinței cu tema „Creditarea 

persoanelor fizice. Clauzele contractuale în contractul de 

credit”, București, 3-4 martie 2016 

29. Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil 

ipotecat în contul creanței, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței de drept bancar „Supraîndatorarea 

consumatorilor de credite bancare. Cauze, efecte, soluții 

(Insolvența persoanei fizice, soluționarea alternativă a 

litigiilor, darea în plată etc.)”, Timișoara, 8 aprilie 2016 

30. Ipoteca asupra participațiilor societare – un contract (doar) 

numit sau (chiar) nenumit?, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței naționale de drept comercial, Ediția a VI-a, 

„Contractele nenumite în afaceri”, Timișoara, 2-3 iunie 

2016 

31. Cine este de vină? Despre abuzul de garanții în materie 

ipotecară, prezentare susținută în cadrul conferinței 

„Probleme dificile de drept comercial – Conferința Stanciu 

Cărpenaru”,  Ediția a II-a, București, 22 septembrie 2016  

32. Lumina vine de la Apus? Aplicarea în timp a OUG 52/2016 

privind transpunerea Directivei 17/2014 privind contractele 

de credit oferite consumatorilor, prezentare susținută în cadrul 

conferinței „Aplicarea legii în timp în materia contractelor 

de credit”, București, 5 octombrie 2016 

33. Viața este complexă și are multe aspecte: Despre situații 

complexe (ne)avute în vedere de Legea dării în plată, 

prezentare susținută în cadrul Conferinței naționale de 

executare silită, Ediția a VII-a, „Executarea silită și darea în 
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plată”, București, 7-8 octombrie 2016 

34. I se spunea „Buldozerul”: Despre concursul dintre sechestru 

și ipotecă, prezentare susținută în cadrul Conferinței Naţionale 

de Insolvență, ediția a IV-a, „Incidența penalului în 

insolvență”, București, 3-4 noiembrie 2016 

35. Mai binele este dușmanul binelui? Despre locul AEGRM după 

16 ani de existență, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

„Publicitatea mobiliară. Important, urgent și accesibil”, 

București, 10 noiembrie 2016 

36. Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: 

Condițiile (constituționale ale) dării în plată, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței „Să înțelegem impreviziunea. 

Soluții și remedii. Dare în plată, conversie. Curtea 

Constituțională dixit”, București, 16 februarie 2017, 

https://conferinte.juridice.ro/sa-intelegem-impreviziunea-

solutii-si-remedii-dare-in-plata-conversie-curtea-

constitutionala-dixit  

37. Chiar poate fi pus în executare un contract de ipotecă? 

Oricum? Oricând?, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

„Probleme dificile de executare silită”, ediția a 6-a, 

București, 17 februarie 2017, 

https://conferinte.juridice.ro/executare-silita-2017  

38. Banca te creditează și când te garantează? Scrisoarea de 

garanție ca instrument de creditare, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței de drept bancar, Ediția a VI-a, „Formele 

speciale ale creditului bancar”, Timișoara, 31 martie 2017 

39. Aplicarea în timp a OUG 52/2016, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței internaționale „Contractele de credit 

pentru bunuri imobile”, București, 7 aprilie 2017 

40. Natura bunurilor incorporale și garanțiile ce se pot constitui 

asupra lor, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

„Bunurile incorporale”, Timișoara, 12 mai 2017 

41. Cine este mai presus de rege? Executarea ipotecii asupra 

numerarului în insolvență, prezentare susținută în cadrul 

Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României, ediția a 

XVIII-a, „Rolul și comportamentul instituțiilor de credit în 

https://conferinte.juridice.ro/sa-intelegem-impreviziunea-solutii-si-remedii-dare-in-plata-conversie-curtea-constitutionala-dixit
https://conferinte.juridice.ro/sa-intelegem-impreviziunea-solutii-si-remedii-dare-in-plata-conversie-curtea-constitutionala-dixit
https://conferinte.juridice.ro/sa-intelegem-impreviziunea-solutii-si-remedii-dare-in-plata-conversie-curtea-constitutionala-dixit
https://conferinte.juridice.ro/executare-silita-2017
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cazul insolvenței întreprinderilor în dificultate. Probleme 

actuale de guvernanță bancară”, Cluj-Napoca, 8 iunie 2017 

42. Dreptul comercial – un drept (exclusiv) obiectiv?, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței naționale de drept comercial, 

ediția a VII-a, „Dreptul comercial. Un drept reformator în 

căutarea reformei”, Cluj-Napoca, 9 iunie 2017 

43. Caracterul executoriu al contractului de ipotecă, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței naționale de executare silită, 

Ediția a VIII-a, „Probleme actuale de executare silită în 

dezbaterea specialiștilor. Totul despre cheltuielile de 

executare silită”, București, 21-22 septembrie 2017 

44. Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare 

la limita legii și dincolo de ea, prezentare susținută în cadrul 

Colocviilor juridice ale Băncii Naționale a României, Ediția a 

XX-a, „Alternative la banking (law)”, Timișoara, 30 martie 

2018 

45. Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de 

publicitate (i)mobiliară, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței „Publicitate și opozabilitate în dreptul privat 

român”, Cluj-Napoca, 13 aprilie 2018 

46. Obiectiv vs. Subiectiv în evaluarea bonității clientului de 

credit, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

internaționale „Aspecte cheie în activitatea financiar-

bancară”, București, 18-20 aprilie 2018 

47. Este puterea de reprezentare o veritabilă putere? Aplicații în 

materia persoanei juridice, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței „Probleme dificile de drept civil – Conferința 

Valeriu Stoica”, ediția a VII-a, „Reprezentarea în dreptul 

privat român”, București, 26 octombrie 2018 

48. Standardele: între dorința de flexibilizare a dreptului și 

rigorile statului de drept, prezentare susținută în cadrul 

Conferinței internaționale bienale a Facultății de Drept din 

Timișoara, ediția a XII-a, „Reguli vs. standarde în dreptul 

afacerilor”, Timișoara, 2-3 noiembrie 2018 

49. All or Nothing: On the value of the hypothec, prezentare 

susținută în cadrul Conferinței internaționale „In honorem 
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DAN CHIRICĂ. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea 

Practică”, Cluj-Napoca, 8-9 noiembrie 2018 

50. Statul și Piața: Dragoste cu năbădăi, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței „Probleme dificile de drept comercial”, 

ediția a IV-a, „Creșterea, descreșterea și sugrumarea 

afacerii”, București, 16 noiembrie 2018 

51. În spatele oglinzii: voința ca putere, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței „Dreptul românesc la 100 de ani de la 

Marea Unire”, București, 22-23 noiembrie 2018 

52. The unforeseeable discovery of hardship. Case law of the 

Romanian Constitutional Court and possible effects on 

international trade, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

internaționale în domeniul arbitrajului și contractelor 

comerciale internaționale, ediția a 6-a, București, 1 martie 

2019 

53. Dincolo de bine și rău: Este criptomoneda bun(ă la ceva)?, 

prezentare susținută în cadrul Colocviilor juridice ale Băncii 

Naționale a României, Ediția a XXIII-a, „Criptomoneda. O 

perspectivă juridică”, Timișoara, 29 martie 2019 

54. Când penalul ține loc de civil: despre soarta ipotecii în cazul 

desființării titlului, prezentare susținută în cadrul Conferinței 

Gheorghe Beleiu (ed. 1), „Actul juridic în Noul Cod civil. 

Probleme teoretice cu implicații practice”, București, 23-24 

mai 2019 

55. Unde se înscriu terții în RNPM?, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței „Probleme dificile de drept civil – 

Conferința Valeriu Stoica”, ediția a VIII-a, „Codul civil. În 

căutarea terților”, București, 24 octombrie 2019 

56. Particularități ale dreptului de ipotecă, prezentare susținută în 

cadrul Conferinței „Comparație între Codul civil al 

României și Codul civil al Republicii Moldova”, București, 

21-22 noiembrie 2019 

57. (Mai) Este dreptul civil util în activitatea bancară?, 

prezentare susținută în cadrul Forumului Național de Drept 

Bancar, ediția I, „Provocări de ordin legislativ și juridic 

pentru instituțiile de credit din România”, București, 26 
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noiembrie 2019 

58. Cât de des mergem cu omnibusul? Sfera de aplicare a art. 

2316 NCC, prezentare susținută în cadrul Conferinței „Bright 

Future Banking. Cele mai importante tendințe în banking-

ul viitorului”, București, 20 februarie 2020 

59. Urgența în contractele de servicii (bancare), prezentare 

susținută în cadrul Conferinței online „Urgența în Drept”, 

www.drept.unibuc.ro, 30-31 martie 2020 

60. Cum (de)construim o instituție juridică: despre esența 

ipotecii, prezentare susținută în cadrul Conferinței Naționale 

de Drept Comercial 2020 (ed. 10) „Substance over form. 

Ipostaze în dreptul afacerilor”, online, 

https://evenimente.juridice.ro/2020/05/conferinta-nationala-

de-drept-comercial-2020-12-13-iunie-2020-online.html, 12-13 

iunie 2020 

 

Moderator 

1. Conferința „Bunurile incorporale”, Timișoara, 12 mai 2017  

 

0,5  1x0,5=0,5 p. 

I17  Total 0+60+0,5=60,5 

I18 Coordonarea unor programe de studii universitare* 

*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în limbi de largă 

circulaţie internaţională. Punctajul se triplează dacă programul este 

oferit în limbi de largă circulaţie internaţională şi timp de trei ani 

consecutivi jumătate din studenţii înscrişi în program sunt străini. 

1. Master Drept privat aprofundat, Facultatea de Drept, Universitatea 

București 

1 1x1=1 p. 

I18  Total 1 

I19 Mobilităţi de predare în cadrul programelor de cooperare 

internaţională (Erasmus, Fulbright, DAAD etc.) 

1 - 

I19  Total 0 

I20 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din 2/lună de misiune - 

http://www.drept.unibuc.ro/
https://evenimente.juridice.ro/2020/05/conferinta-nationala-de-drept-comercial-2020-12-13-iunie-2020-online.html
https://evenimente.juridice.ro/2020/05/conferinta-nationala-de-drept-comercial-2020-12-13-iunie-2020-online.html
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străinătate 

I20  Total 0 

I21 Studii şi perfecţionare în străinătate:     

- master la o universitate din străinătate 1 - 

- doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituţie din străinătate 2 - 

- efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin o lună la 

o universitate din străinătate 

1/lună de stadiu - 

I21  Total 0+0+0=0 

I22 Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea 

proiectelor unor acte normative* 

1. Legea nr. 71/2011 

2. Legea nr. 85/2014 

3 2x3=6 p. 

*Constituţie, coduri fundamentale 10 - 

*Coduri specializate sau profesionale, alte acte normative 

1. Legea nr. 297/2018 

2. Regulamentul ASF nr. 6/2016 

2 2x2=4 p. 

I22  Total 6+0+4=10 

I23 Participarea la comisiile de concursuri sau/şi examene organizate de 

profesiile juridice 

0,5 - 

I23  Total 0 

I24 Redactarea de opinii ştiinţifice solicitate de autorităţi, instituţii publice 

sau corpuri profesionale 

1. opinie științifică cu privire la competența completelor 

specializate (RIL 18/2016)(împreună cu Marieta Avram, 

Flavius Antoniu Baias, Răzvan Dincă, Marian Nicolae, 

Valeriu Stoica) 

2. opinie științifică cu privire la aplicarea prescripției extinctive 

în privința unor acțiuni în restituirea prestațiilor (HP 

1 1x0,17+1x0,25+1x0,33=0,75 p. 
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41/2017)(împreună cu Cristina Zamşa, George Ilie, Bogdan 

Vişinoiu) 

3. opinie științifică cu privire la executarea ipotecii (HP 

60/2017)(împreună cu Marieta Avram și Traian Briciu) 

I24  Total 0,75 

I25 Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice:     

- din învăţământul juridic superior 

1. post 32 (sem. I 2016-2017) 

2. post 62 (sem. I 2017-2018) 

3. post 60 (sem. II 2017-2018) 

4. post 39 (sem. I 2018-2019) 

5. post 54 (sem. I 2019-2020) 

0,2 5x0,2=1 p. 

- din învăţământul preuniversitar 0,1 - 

I25  Total 1+0=1 

I26 Membru în comisiile de bacalaureat şi în comisiile electorale 0,1 - 

I26  Total 0 

I27 Referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea publică a tezelor 

de doctorat 

1. Dan Cărămidariu (UVT, 2020) 

 

0,5 1x0,5=0,5 p. 

I27  Total 0,5 

I28 Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării 

ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

3 - 

I28  Total 0 

I12-I28  Total 1+3+1,8+0+0,25+60,5+1+0+0+0+10+0+0,75+1+0+0,5+0=79,8 

I1-I28  Total 142+75,8+79,8=297,6 
 


