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Lucrări publicate
I. Cărţi şi capitole din cărţi
1. „Relaţii de muncă în Uniunea Europeană”, Ed. C.H. Beck, 2012;
2. „Dreptul securităţii sociale: sinteze şi grile”, Ed. C.H. Beck, 2012;
3. „Codul muncii. Comentariu pe articole”, Vol. II. Articolele 108-298, Colecţia Comentarii
Beck, Editura CH Beck, 2011, (în colaborare cu Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu,
Oana Cazan, titlul VI;
4. „Collective Redundancies Guide”, capitolul despre România, Ius Laboris, 2009;
5. „Employee representatives in an enlarged Europe – chapter on Romania”, în volumul II al
lucrării „Employee representatives in an enlarged Europe”, Editura Publicaţiilor Oficiale ale
Comunităţilor Europene, Belgia, 2008;
6. „2009 Individual Dismissals Across Europe”, capitolul despre România, Ius Laboris, 2008;
7. „Hiring the best qualified and most talented employees”, capitolul despre România, Editura
Kluwer Law International, Olanda, 2008 (în colaborare);
8. „Codul muncii. Comentariu pe articole”, Vol. I. Articolele 1-107, Colecţia Comentarii Beck,
Editura CH Beck, 2007, (în colaborare cu Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Oana
Cazan), titlul II, capitolele III-V;
9. „Dreptul muncii”, Colecţia „Curs universitar”, Ed. All BECK, Bucureşti, 2005 (în
colaborare cu Alexandru Athanasiu);
10. „Culegere de speţe. Dreptul muncii. Caiet de seminar”, Ed. OSCAR PRINT, Bucureşti,
1999 (în colaborare cu Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcăş, Traian Tunsoiu).
II. Teza de doctorat
1. „Conflictele de interese între angajator şi salariaţi. Privire comparată asupra dreptului la
grevă”, susţinută în 31 ianuarie 2008.
III. Articole şi studii
1.

„Noi provocări şi direcţii în legislaţia muncii din Statele Membre ale Uniunii Europene din
Europa Centrală şi de Est – Principalele modificări ale legislaţiei muncii din România.
Aspecte practice”, în Curierul Judiciar nr. 4/2012, Editura C.H.Beck, Bucureşti;

2. „Noutăţi aduse instituţiilor modificării şi suspendării contractului individual de muncă prin
Legea nr. 40/2011”, în Curierul Judiciar nr. 3/2012, Editura C.H.Beck, Bucureşti;
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3. „Codul muncii – între flexibilizarea şi rigidizarea relaţiei de muncă”, în Curierul Judiciar nr.
2/2012, Editura C.H.Beck, Bucureşti;
4. „Aspecte de noutate privind conţinutul contractului individual de muncă în urma modificării
Codului muncii prin Legea nr. 40/2011”, în Curierul Judiciar nr. 2/2012, Editura C.H.Beck,
Bucureşti;
5. „Forma scrisă a contractului individual de muncă în urma modificării Codului muncii prin
Legea nr. 40/2011”, în Curierul Judiciar nr. 1/2012, Editura C.H.Beck, Bucureşti;
6. „Modificarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate anterior intrării
în vigoare a Legii Dialogului Social nr. 62/2011 - Reprezentarea părţilor la negocierea şi
încheierea actelor adiţionale de modificare”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr.
1/2012, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti;
7. „Part-time employment contracts – the transposition and implementation of the Directive
1994/33/EC into the Romanian legislation”, în Analele Universităţii din Bucureşti, seria
Drept, nr. 1/2012, Editura C.H.Beck, Bucureşti;
8. „The protection of young people at work – the transposition and implementation of the
Directive 1994/33/EC into the Romanian legislation”, în Analele Universităţii din Bucureşti,
seria Drept, nr. 4/2011, Editura C.H.Beck, Bucureşti;
9. „La protection des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’etablissement ou
de leurs parties – quelques problemes poses par la transposition et l’implementation de la
legislation europeene (Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii,
al unităţii sau al unor părţi ale acestora – câteva probleme apărute în transpunerea şi
implementarea legislaţiei europene)”, în Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept, nr.
1/2010, Editura C.H.Beck, Bucureşti;
10. Comentariu (Notă) la Decizia nr. 7 din 21 ianuarie 2008 a ÎCCJ, Secţiile Unite, în “Curierul
judiciar” nr. 12/2008, Ed. C.H.BECK, Bucureşti;
11. „Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici prin prisma
modificărilor aduse Legii nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 39/2005”, în “Curierul judiciar” nr.
5/2005, Ed. AllBECK, Bucureşti;
12. „The Guide to Optimize the Human Resources Management Practice at the Level of District
Councils in Romania”, editată de Institutul pentru Politici Publice, în cadrul proiectului "The
New Public Management - Effective Human Resources Policies in the Local Public
Administration", 2005 (în colaborare);
13. Comentariu (II) la Decizia nr. 277 din 25 februarie 2003 a Curţii de Apel Cluj, secţia
comercială şi de contencios administrativ, în “Curierul judiciar” nr. 4/2004, Ed. AllBECK,
Bucureşti;
14. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (V)”, în
Pandectele Române nr. 1/2004, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu);
15. „Profesionalizarea funcţiei publice din perspectivă legislativă", comentariu publicat în cartea
"Barometrul Funcţiei publice în România", editată de Institutul pentru Politici Publice şi
Organizaţia Gallup din România, în cadrul proiectului "Noul management public – politici
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eficiente de resurse umane în administraţia publică locală" desfăşurat de Institutul pentru
Politici Publice şi finanţat de GRASP (USAID), 2004;
16. „Procedura de desfăşurare şi încetare a grevei în legislaţia română şi înlegislaţia altor
ţări”, în Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004, Ed. AllBeck, Bucureşti;
17. „Conflictele de interese – conflicte colective de muncă (II). Condiţii de exercitare a dreptului
la grevă în legislaţia română şi în legislaţia altor ţări”, în Analele Universităţii din
Bucureşti, seria Drept, nr. 3-4/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti;
18. „Conflictele de interese – conflicte colective de muncă (I). Studiu comparat al
reglementărilor din legislaţia română şi din legislaţia altor state”, în Analele Universităţii
din Bucureşti, seria Drept, nr. 2/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti;
19. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (IV)”, în
Pandectele Române nr. 6/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu);
20. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (III)”, în
Pandectele Române nr. 5/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu);
21. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (II)”, în
Pandectele Române nr. 4/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu);
22. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (I)”, în
Pandectele Române nr. 2/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu);
23. „Collective Bargaining in Romania”, în Collective Bargaining, Discrimination, Social
Security and European Integration, Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer Law
International, 2003, pag. 297 – 325;
24. Comentariu (Notă) la Sentinţa civilă nr. 2710 din 21 martie 2000 a Judecătoriei Sectorului 5
Bucureşti, în Pandectele Române” nr. 3/2001, Ed. Rosetti, Bucureşti.
IV. Publicaţii în lucrări ale conferinţelor de specialitate
1. „Aspecte teoretice şi practice privind timpul de muncă şi timpul de odihnă”, în volumul
conferinţei cu tema: „Modificările Codului Muncii şi ale Legii Dialogului Social, Bucureşti
14-15 iunie 2011”, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011;
2. „Protection of the employees’ rights in case of transfer of undertaking, business or parts of
undertaking or business – few issues occured when transposing and implementing the
European legislation (Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii,
al unităţii sau al unor părţi ale întreprinderii sau unităţii – câteva probleme apărute în
transpunerea şi implementarea legislaţiei europene –”, în volumul conferinţei cu tema: „The
role of the European legislation in the development of the social law in Romania (Rolul
legislaţiei europene la dezvoltarea dreptului social în România)” 21 septembrie 2009, Ed.
C.H. Beck, 2010;
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3. „Collective bargaining as a type of social dialogue in Romania – Statutory or other
institutions for the resolution of collective disputes (Negocierea colectivă ca modalitate a
dialogului social în România – Instituţii pentru soluţionarea conflictelor colective)” în
volumul primei Conferinţe balcanice cu tema: „Collective bargaining as a type of social
dialogue – Statutory or other instruments to overcome collective bargaining deadlock
(Negocierea colectivă ca modalitate de dialog social – Instrumente pentru a depăşi blocarea
negocierii colective), Thessaloniki, Grecia, 11-13 noiembrie 2005;
4. „Reglementări în noul Cod al muncii în perspectiva integrării României în Uniunea
Europeană”, în volumul conferinţei cu tema: “A XIII-a Sesiune de comunicări JURIDICA,
Bucureşti 30 mai 2003”, Ed. ERA, Bucureşti, 2003;
V. Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
1. „National implementation report for Romania of Directive 2008/94/EC of 22 October 2008
on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer” (Raport
naţional de implementare în România a Directivei 2008/94/CE din 22 octombrie 2008
privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului) şi „Table of
concordance of transposition in Romania of Directive 2008/94/EC” (Tabel de concordanţă
privind transpunerea în România a Directivei 2008/94/CE), 2010;
2. „National implementation report for Romania of Directive 1999/70/EC of 28 June 1999
concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and
CEEP” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 1999/70/CE a Consiliului
din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat
între CES, UNICE și CEEP) şi „Table of concordance of transposition in Romania of
Directive 1999/70/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
1999/70/CE), 2010;
3. „National implementation report for Romania of Directive 91/533/EEC of 14 October 1991
on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract
or employment relationship” (Raport naţional de implementare în România a Directivei
91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii
asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă) şi „Table of concordance
of transposition in Romania of Directive 91/533/EEC” (Tabel de concordanţă privind
transpunerea în România a Directivei 91/533/CEE), 2010;
4. „National implementation report for Romania of Directive 2001/86/EC of 8 October 2001
supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of
employees” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 2001/86/CE din
8 octombrie 2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea
lucrătorilor) şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive 2001/86/EC”
(Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 2001/86/CE), 2010;
5. „National implementation report for Romania of Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on
the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of
employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of
undertakings or businesses” (Raport naţional de implementare în România a Directivei
2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la
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menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de
întreprinderi sau unităţi) şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive
2001/23/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
2001/23/CE), 2010;
6. „National implementation report for Romania of Directive 1999/63/EC concerning the
Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European
Community Ship-owners Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union (FST)” (Raport naţional de implementare în România a
Directivei 1999/63/CE din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al
navigatorilor, încheiat între Asociaţia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană
(ECSA) şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană
(FST)) şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive 1999/63/EC”
(Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 1999/63/CE), 2010;
7. „National implementation report for Romania of Directive 91/383/EC of 25 June 1991
supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of
workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment
relationship” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 91/383/CE din
25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi
sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată
determinată sau un raport de muncă temporară) şi „Table of concordance of transposition in
Romania of Directive 91/383/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a
Directivei 91/383/CE), 2009;
8. „National implementation report for Romania of Directive 1994/33/EC of 22 June 1994 on
the protection of young people at work” (Raport naţional de implementare în România a
Directivei 94/33/CE din 22 iunie 1994 privind protecţia tinerilor la locul de muncă) şi „Table
of concordance of transposition in Romania of Directive 1994/33/EC” (Tabel de concordanţă
privind transpunerea în România a Directivei 1994/33/CE), 2009;
9. „National implementation report for Romania of Directive 96/71/EC of the European
Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the
framework of the provision of service” (Raport naţional de implementare în România a
Directivei 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării
de servicii) şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive 96/71/EC”
(Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 96/71/CE), 2009;
10. „National implementation report for Romania of Directive 1997/81/EC of 15 December
1997 concerning the framework agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP
and the ETUC” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 97/81/CE din
15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat
de UCIPE, CEIP și CES) şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive
1997/81/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
1997/81/CE), 2009;
11. „National implementation report for Romania of Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the
approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies” (Raport
naţional de implementare în România a Directivei 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind
apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective) şi „Table of
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concordance of transposition in Romania of Directive 98/59/EC” (Tabel de concordanţă
privind transpunerea în România a Directivei 98/59/CE), 2009;
12. „National implementation report for Romania of Directive 2002/14/EC of 11 March 2002
establishing a general framework for informing and consulting employees in the European
Community” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 2002/14/CE din
11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din
Comunitatea Europeană) şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive
2002/14/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
2002/14/CE), 2009;
13. „National implementation report for Romania of Directive 2003/88/EC of 4 November 2003
concerning certain aspects of the organisation of working time” (Raport naţional de
implementare în România a Directivei 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite
aspecte ale organizării timpului de lucru) şi „Table of concordance of transposition in
Romania of Directive 2003/88/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România
a Directivei 2003/88/CE), 2009;
14. „National implementation report for Romania of Directive 2000/79/EC concerning the
European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil
Aviation concluded by the Association of European Airlines (AEA), the European Transport
Workers' Federation (ETF), the European Cockpit Association (ECA), the European
Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier Association (IACA)”
(Raport naţional de implementare în România a Directivei 2000/79/CE din
27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea
timpului de lucru al personalului mobil din aviaţia civilă, încheiat de Asociaţia companiilor
europene de navigaţie aeriană (AEA), Federaţia europeană a lucrătorilor din transporturi
(ETF), Asociaţia europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociaţia europeană a
companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) şi Asociaţia internaţională a liniilor aeriene
rezervate în sistem charter (AICA)) şi „Table of concordance of transposition in Romania of
Directive 2000/79/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
2000/79/CE), 2009;
15. „National implementation report for Romania of Directive 2005/47/EC of 18 July 2005 on
the Agreement between the Community of European Railways (CER) and the European
Transport Workers’ Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile
workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector” (Raport
naţional de implementare în România a Directivei 2005/47/CE din 18 iulie 2005 privind
acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federaţia Europeană a
Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condiţiile de muncă ale
lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul
feroviar) şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive 2005/47/EC”
(Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 2005/47/CE), 2009;
16. „National implementation report for Romania of Directive 94/45/EC of 22 September 1994
on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale
undertakings and Community-scale groups undertakings for the purposes of informing and
consulting employees” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 94/45/CE
din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet European de întreprindere sau a unei
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proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de
întreprinderi de dimensiune comunitară) şi „Table of concordance of transposition in
Romania of Directive 94/45/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a
Directivei 94/45/CE), 2009;
17. „National implementation report for Romania of Directive 2003/72/EC of 22 July 2003
supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the
involvement of employees” (Raport naţional de implementare în România a Directivei
2003/72/CE din 22 iulie 2003 de completare a statutului societăţii cooperative europene) şi
„Table of concordance of transposition in Romania of Directive 2003/72/EC” (Tabel de
concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 2003/72/CE), 2009;
18. „Study on Child Labour and Protection of Young Workers in Romania” (Raport naţional
privind munca copiilor şi protecţia tinerilor lucrători în România) în vederea elaborării
lucrării “Study on Child Labour and Protection of Young Workers in the European Union”,
2008;
19. „The impact of new forms of labour on industrial relations and the evolution of labour law in
Romania” (Raport naţional privind impactul noilor forme de muncă asupra relaţiilor
industriale şi asupra evoluţiei legislaţiei din România) în vederea elaborării lucrării “ The
impact of new forms of labour on industrial relations and the evolution of labour law in the
European Union”, 2008;
20. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Directive 2004/38/EC on
the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within
the territory of the Member States” (Raport naţional pentru România privind conformitatea
legislaţiei care transpune Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere
pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora) şi
„Table of correspondence of transposition in Romania of Directive 2004/38/EC” (Tabel de
concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 2004/38/CE), 2008;
21. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Act concerning the election
of the members of the European Parliament by direct universal suffrage, attached to Council
Decision 76/787/ECSC, EEC, Eurat” (Raport naţional pentru România privind conformitatea
legislaţiei care transpune Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vor
universal direct, ataşată Deciziei Consiliului 76/787/ CECA, CEE, Euratom) şi „Table of
correspondence of transposition in Romania of the Act concerning the election of the
members of the European Parliament by direct universal suffrage” (Tabel de concordanţă
privind transpunerea în România a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului
European prin vor universal direct), 2008;
22. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Directive 93/109/EC on
the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European
Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not
nationals” (Raport naţional pentru România privind conformitatea legislaţiei care transpune
Directiva 93/109/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales
pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru
în care nu sunt resortisanţi) şi „Table of correspondence of transposition in Romania of
Directive 93/109/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
93/109/CE), 2008;
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23. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Directive 94/80/EC on the
exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by citizens of
the Union residing in a Member State of which they are not nationals” (Raport naţional
pentru România privind conformitatea legislaţiei care transpune Directiva 94/80/EC de
stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile locale
pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin) şi
„Table of correspondence of transposition in Romania of Directive 94/80/EC” (Tabel de
concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 94/80/CE), 2008;
24. „Study concerning the report on the application and effectiveness of the EIA (Environmental
Impact Assessment) Directive (85/337/EEC) in Romania” (Raport naţional privind aplicarea
şi eficienţa Directivei EIA (85/337/EEC) în Romania), 2008;
25. „Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA (Strategic
Environmental Assessment) Directive (2001/42/EC) in Romania” (Raport naţional privind
aplicarea şi eficienţa Directivei SEA (2001/42/EC) în Romania), 2008;
26. Studiul „Conformity Analysis of Legislation transposing EU Requirements of Health and
Safety of Workers – Lot no. 2: Romania” (“Analiza conformintăţii legislaţiei care transpune
reglementările în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor”), 2007;
27. Raport naţional privind reprezentarea salariaţilor şi sistemele de participare şi implicare la
luarea deciziilor care afectează întreprinderile pentru a fi inclus în publicaţia Comisiei
Europene „Reprezentanţii salariaţilor în Europa şi prerogativele lor economice”, 2007;
28. Studiul „Termination of Employment Relationships: The Legal situation in Romania”
(„Încetarea raporturilor de muncă: Situaţia juridică din România”), 2006;
29. Raport naţional pe tema „Protecţia socială a şomerilor” pentru Congresul Mondial de
Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale de la Montevideo, Uruguay, septembrie 2003 (în
colaborare cu Alexandru Athanasiu);
30. Raport naţional pe tema „Negocierea colectivă în România” la Congresul European de
Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale de la Stockholm, Suedia, septembrie 2002;
31. Comunicarea cu titlul „Jurisdicţia muncii” în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice
organizată de Centrul de Drept Social Comparat al Facultăţii de Drept a Universităţii din
Bucureşti în colaborare cu Centrul de Drept Social Comparat al Facultăţii de Drept a
Universităţii Montesquieu Bordeaux IV, decembrie 2001.
VI. Alte prezentari în cadrul unor conferinţe şi paneluri
1. „Modificările codului muncii, între flexibilizarea relaţiilor de muncă şi protecţia
salariaţilor”, în cadrul seminarului profesional „Lex Atelier” al SCA NNDKP, Bucureşti, 2
iunie 2011;
2. „Noile provocări ale legislaţiei muncii. Cum interpretăm? Cum aplicăm? Cum acţionăm?”,
în cadrul seminariilor profesionale „Lex Atelier” ale SCA NNDKP, Cluj, 9 iunie 2011,
Timişoara, 11 iunie 2011, Constanţa, 30 septembrie 2011;
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3. „Sugestii pentru evitarea conflictelor cu salariaţii atunci când activitatea se reorganizează”
în cadrul seminariilor profesionale „Lex Atelier” ale SCA NNDKP, Braşov, 5 iunie 2010,
Bucureşti, 10 iunie 2009;
4. „Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate”, în cadrul seminarului
profesional „Lex Atelier” al SCA NNDKP, Bucureşti, 9 iunie 2010;
5. „Concedierea din motive ce ţin de persoana salariatului” în cadrul seminarului profesional
„Lex Atelier” al SCA NNDKP, Timişoara, 6 octombrie 2009.
Iulie 2014

9

