
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitați speciali:  
 
1. Academician prof. dr. Liviu POP – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai  
 Despre deontologia negocierilor pentru formarea contractelor 
2. Prof. dr. Lucian BERCEA, Decan – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest 

Timișoara  
 Acordul suficient ca formă contractuală intermediară 
3. Prof. dr. Dan CHIRICĂ – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai  

Considerații teoretice și practice pe marginea dispozițiilor art. 1279 alin. (3) și 1.669 C. 
civ. 

4. Prof. dr. Ionuț-Florin POPA – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai  
Culpa in contrahendo. Regimul juridic al răspunderii precontractuale 

5. Conf. dr. Dan-Andrei POPESCU – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai 
Interferențe și delimitări între materia contractelor și cea delictuală privite din 
perspectiva legii aplicabile 

 

Intervenții: 
 
1. Prof. dr. Flavius A. BAIAS, drd. Silviu-Marian MUNTEANU  
 Antecontractul de vânzare-cumpărare 
2. Prof. dr. Traian-Corneliu BRICIU  

Aspecte de drept procesual în cererea privind pronunțarea unei hotărâri care să țină loc 
de contract 

3. Asist. dr. Vladimir DIACONIȚĂ  
Considerații despre executarea silită în natură a obligaţiei caracteristice promisiunilor 
de contract 



 

 

4. Prof. dr. Răzvan DINCĂ  
 Ratificarea vânzării de către proprietarul lucrului vândut 
5. Bogdan DUMITRACHE  
 Unele aspecte privind executarea silită a antecontractelor 
6. Drd. Mihaela GHERGHE  

Adaptarea metodologiei de interpretare a contractului la procesul de încheiere a 
acestuia 

7. Prof. dr. Simona GHERGHINA  
Bugetul ca limita a libertatii de a contracta a persoanelor juridice de drept public 

8. Conf. dr. George-Alexandru ILIE 
Unele discuții privind potestativitatea în materia contractelor preliminare 

9. Prof. dr. Claudia-Ana MOARCĂȘ, drd. Isabela Delia POPA  
Obligația de a negocia in dreptul muncii - realitate, deziderat sau utopie 

10. Prof. dr. Marian NICOLAE  
Publicitatea pactelor de opțiune și a promisiunilor de a contracta 

11.  Asist. dr. Cristian PAZIUC  
Comutativ sau aleatoriu în contractele preliminare 

12. Prof. dr. Valeriu STOICA  
Intenția de negociere, solicitarea de oferte și oferta: trepte de formare a voinței juridice 
în procesul de încheiere a contractului 

13.  Conf. dr. Radu RIZOIU  
A fi sau a nu fi: Scrisoarea de intenție ca act (pre)contractual 

14.  Conf. dr. Liviu ZIDARU  
Problema calificării juridice a manifestărilor de voință ale părților ca reprezentând 
oferte, respectiv acte de acceptare, cu privire specială asupra fazei recursului 

 
 
Notă: 
Toate contribuțiile in extenso trimise până la 1 septembrie 2021 vor fi publicate în volumul 
Conferinței prin grija Editurii Solomon. 

 
 

 

 

 


