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PUBLICAȚII 

 Despre unele acte ce poartă asupra drepturilor materiale la acțiune consecutive neexecutării obligațiilor 

contractuale – articol în curs de publicare, RRDP 4/2018; 

 Brief considerations regarding fraudulent choices of law; a Romanian perspective – articol în curs de 

publicare, AUBD; 

 Despre libertatea de a (nu) contracta: prejudiciul reparabil în caz de rupere în manieră ilicită a 

negocierilor – articol în curs de publicare; 

 Teste-Grila. Drept civil - Succesiuni si liberalități (coautor) – Goldberg Publishing, Călărași, 2018; 

 Teste-grilă. Minispețe pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil, ed. V (coautor) – 

Universul Juridic, București, 2018; 

 Admiterea în magistratură și în avocatură. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns 

(coautor) – Universul Juridic, București, 2018; 

 Executarea silită în natură a obligațiilor contractuale în sistemul Codului civil Român. Noțiunea și 

condițiile de drept comun – Universul Juridic, București, 2017; 

 Teste-grilă. Minispețe pentru examenele de admitere în profesiile juridice. Drept civil, ed. IV (coautor) 

– Universul Juridic, București, 2017; 

 Limitele posibilității creditorului de a obține, în instanță, executarea silită în natură a obligațiilor 

contractuale de a face – RRDP 1/2017; 

 Limitele autonomiei de voință în dreptul internațional privat român – European Union’s history, culture 

and citizeship, 9th edition, CH Beck, București, 2016; 

 Considerații despre ordinea publică de drept internațional privat român în materie contractuală – Studii 

și cercetări juridice europene, Conferința internațională a doctoranzilor în drept din Timișoara, ed. 2016, 

Universul Juridic, Timișoara, 2016; 

 Minispețe. Vol. I. Drept civil (coautor) – Solomon, București, 2016.  

 Neexecutarea fără justificare și neexecutarea culpabilă. Scurt exercițiu de corelare – RRDP 1/2015; 

 Condițiile substanțiale ale rezoluțiunii în noul Cod civil – RRDP 6/2012; 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 

 L'exécution forcée en nature et la réparation en nature du dommage, Conferința franco-română  

„Rencontres Paris 1 (IRJS) – Bucarest : Comparaison de l'avant-projet de réforme du droit français de la 

responsabilité civile avec le nouveau Code civil roumain”, București, 2018; 

 Considerații despre dreptul de folosire personală ulterioară, Conferinţa internațională de proprietate 

intelectuală (ed. 1) organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și Facultatea 

de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, București, 2017; 

 Responsabilité du fait des choses, Conferința franco-română  „Comparaison de l'avant-projet de réforme 

du Droit français de la responsabilité civile avec le nouveau Code civil roumain”, Paris, 2017; 

 Limitele autonomiei de voință în dreptul internațional privat român, Conferința Internațională European 

Union’s history, culture and citizeship, 9th edition, Pitești, 2016; 

 Considerații despre ordinea publică de drept internațional privat român în materie contractuală, 

Conferința internațională a doctoranzilor în drept din Timișoara, ed. 2016, Timișoara, 2016, 

 Erori în procesarea instrucțiunilor de plată – Conferința  „Probleme de drept actuale legate de practica 

bancară”, București, 2013; 

 Despre ordinea publică în dreptul internațional privat și în arbitrajul internațional – Conferința „Probleme 

dificile de drept civil”, București, 2012; 


