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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE

Consider ca activitățile profesionale pe care le-am realizat mă recomandă în
egală măsură cu previziunile pe care le pot creiona privind dezvoltarea carierei mele
profesionale.
Sunt conferențiar universitar doctor în drept, titular la Departamentul de
Finanțe, Moneda și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Sunt
membru în cadrul Asociației Europene de Drept Financiar și Bancar, vice-președinte
al Sucursalei Iași a acestei asociații, formator pe teme de drept comercial în cadrul
Institutului Notarial Roman și membru în Uniunea Națională a Barourilor din
România, Baroul Iași.
Dețin titlul de profesor Jean Monnet, membru al Centrului de Excelenţă în
Studii Europene al Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi şi membru în cadrul
University Association for Contemporary European Studies (UACES, University
College of London, United Kingdom). Totodată, sunt editor pentru 3 publicații de
specialitate și m-am implicat în calitate de membru în comitetul de organizare pentru
10 conferințe universitare internaționale.
Fiind interesată de colaborările profesionale cu cadre didactice din alte țări,
am căutat să îmi actualizez pregătirea profesională prin stagiile de documentare şi
perfecţionare desfăşurate în străinătate (Universitatea La Sapienza, Roma - mai 2001,
Britannia School of Business, Londra – decembrie 2008, Universitat Catalunya,
Barcelona – octombrie 2009, University of Economics Warsaw, Poland – mai 2010,
Center for European Studies University of Economics Prague – noiembrie 2011,
Universite Paris II Sorbonne – mai 2011, University of Thesaloniki, Grecia – mai
2012, Arel University Istanbul, Turcia – iunie 2012, National Academy of KievMohyla, Ucraina – octombrie 2012, Universitatea La Sapienza, Roma, Italia - iunie
2013).
Universitatea Alexandru Ioan Cuza este cea care mi-a deschis orizontul și
interesul asupra domeniul știintelor juridice și apetitul pentru munca de cercetare și de
cadru didactic, în egală măsură. Universitatea București mi-a consolidat cunoștiintele

în domeniul știintelor juridice, prin acordarea titlului de doctor cum laude în științe
juridice. Universitățile din străinătate cu care am avut ocazia să colaborez mi-au
demonstrat că suntem, în domeniul de cercetare și practică a știintelor juridice din
România, în egală măsură perseverenți și dinamici, datori să contribuim, fiecare dintre
noi, funcție de propriile competențe și abilități, pentru actualizarea și eficientizarea
cadrului reglementativ în vigoare.
Rezultatele activității de cercetare au fost diseminate prin susţinerea a 39 de
lucrări la conferinte de specialitate, din care 24 lucrări de unic autor şi 15 în
colaborare. Dintre lucrările de unic autor, 5 au fost susţinute în calitate de lucrari
invitate la conferințe internationale organizate in străinătate. Rezultatele cercetărilor
s-au concretizat inclusiv în publicarea a mai mult de 50 articole în reviste şi volume
de specialitate, dintre care 15 sunt publicate în reviste indexate în baza de date
internaționale, 2 sunt indexate ISI Thompson Web of Knowledge (din care unul în
revista cu factor de impact 1.67 în anul publicării, respectiv 2010), 3 sunt în reviste
publicate la edituri internaționale cu prestigiu recunoscut iar 3 în volumele
conferințelor de specialitate din străinătate. Din totalul lucrărilor publicate, 5 articole
de unic autor au fost publicate în străinătate.
De asemenea am publicat 8 volume de specialitate, din care 2 ca unic autor și
6 în colaborare, și am pus la dispoziția studenților prin intermediului modalităților de
comunicare electronică (portal și intranet) note de curs și materiale didactice pentru
toate disciplinele la care am desfășurat activitate. În cei aproape 15 ani de activitate
didactică universitară, am realizat și diseminat suporturi de curs si materiale didactice
pentru 8 discipline juridice, 4 pentru licență – Dreptul afacerilor, Drept comercial,
Dreptul muncii, Drept financiar si 4 pentru master – Dreptul comercial europene,
Drept financiar european, Legislație fiscală, Drept financiar si fiscal european.
În planul activității de cercetare prin proiecte, sunt directorul unui proiect de
cercetare cu finațare internațională directă, membru al echipei de cercetare în cadrul a
4 proiecte de cercetare cu finanțare europeană, și membru în echipa de proiect pentru
4 proiecte de cercetare dezvoltare cu finanțare POSDRU.
Apreciez că activitatea viitoare de teoretician în domeniu științelor juridice
va presupune, în egală măsură, preocupări specifice cadrului didactic universitar, dar
și cercetătorului cu experiență și profunzime, specific domeniului de investigare postuniversitar. Cariera universitară presupune, în primul rând, transmiterea de cunoștințe
către studenți, situați la diferite niveluri ale pregătirii lor profesionale (licență, master

și, în cazul de față, doctorat), ceea ce reflectă un proces continuu de pregătire și
informare din partea cadrului didactic. Îmi propun să continui pregătirea profesională
și didactică și să îmi îmbunătățesc abilitățile pedagogice și de cercetare. Urmăresc să
realizez parteneriate și colaborări cu profesori-experți în domenii compatibile/similare
cu cele pentru care am acumulat deja experiență.
Sintetizând întreaga activitate profesională în domeniul dreptului
afacerilor și organizând sumativ ceea ce îmi propun să întreprind în anii următori în
plan

profesional,

apreciez

teza

de

abilitare

cu

titlul
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PERSPECTIVELE DREPTULUI AFACERILOR ÎN SISTEMUL DE DREPT
ROMÂN drept încununarea realizărilor de cercetător și cadru didactic universitar de
până acum și motivul pentru a continua, aprofundând cercetarea în domeniul științelor
juridice și conturând idei și concepte noi în domeniul atât de complex și flexibil al
dreptului afacerilor.
Susținerea tezei de abilitare reprezintă trasarea unor noi repere ale vieții
profesionale, care mă va obliga la mai mult și mai bine, în primul rând în folosul
cercetătorilor doctoranzi în domeniul științelor juridice, principalul beneficiar al
activității didactice viitoare, dar și în vederea dezvoltării cadrului normativ al
dreptului afacerilor în dreptul românesc, prin propriile activități de cercetare.

Abstract

I believe that the professional activities that have made and the estimation of
the development of my professional career recommended me equally.
I am Associate Professor of Law, member of the Department of Finance,
Money and Business Administration, Faculty of Economics and Business
Administration, University "Alexandru Ioan Cuza" Iași . I am activ member of the
European Association for Banking and Financial Law, vice-president of Iaşi Branch
of this association, trainer on issues of commercial law in the Roman Notarial
Institute and lawyer, member of the Romanian National Bars Association – Iasi
Branch.
I am Jean Monnet professor, member of the Center of Excellence in European
Studies from Alexandru Ioan Cuza University of Iasi and member of the University
Association for Contemporary European Studies (UACES , University College
London, United Kingdom). Also, there are three specialty publications for which I am
editor and I got involved as a member of the organizing committee for 10
international academic conferences.
Being interested to work with professors from other countries, I tried to update
my training through internships documentation and teaching training undertaken
abroad (University La Sapienza, Rome - May 2001 Britannia School of Business,
London - December 2008 Universitat de Catalunya Barcelona - October 2009,
University of Economics Warsaw, Poland - May 2010, Center for European Studies
University of Economics Prague - November 2011, Université Paris Sorbonne II May 2011, University of Thessaloniki, Greece - May 2012, Arel University Istanbul,
Turkey - June 2012, National Academy of Kiev-Mohyla, Ukraine - October 2012,
University La Sapienza, Rome, Italy - June 2013).
Alexandru Ioan Cuza University is the one that opened my horizons and
interest in legal sciences field and my equal appetite for research work and teaching.
University of Bucharest strengthened my knowledge in legal sciences by granting the
cum laude PhD. title. Foreign universities with which I had the opportunity to
collaborate showed me that we are in the research and practice of legal sciences in
Romania, equally persistent and dynamic, bound to help, each of us according to their
own skills and abilities, to update and streamline the regulatory framework in force.

Research results were disseminated through the support of 39 papers at
academic conferences, of which 24 papers unique author and 15 in collaboration. As
for the papers as sole author of the work, 5 were delivered as invited papers at
international conferences held abroad. Research products have resulted inclusive in
publishing more than 50 articles in journals and specialized books, 15 of which are
published in journals indexed in international data base, 2 in Thompson ISI Web of
Knowleged (one in journal impact factor 1.67 in the year of publication, 2010), three
journals are published by international prestige publishing houses and three in
proceedings of specialized conferences abroad. Of all the works published, 5 single
author articles were published abroad.
I also published eight speciality volumes, of which 2 as sole author and six
collaborative; I put to the students disposal through electronic communication means
(portal and intranet) lecture notes and teaching materials for all law disciplines in
which I conducted activity. In almost 15 years of university teaching, I completed and
disseminated handouts and teaching materials for 4 undergraduate legal disciplines Business Law, Commercial Law, Labour Law, Financial Law and 4 master legal
disciplines - European Commercial Law, European Financial Tax Legislation,
Financial and European Tax Law) .
On the level of research acomplished through academic projects, I am the
director of one research project with international direct finance, member of the
research team in 4 European funded research projects and member of the project team
in 4 research projects funded by POSDRU.
I appreciate that the future work of theorist in the field of legal sciences will
assume equally specific academics concerns and researcher with experience and depth
investigation, for PhD. Coordinator level. Academic career involves, mainly, the
transmission of knowledge to students located at different levels of their professional
training (bachelor, master, and in this case, doctoral), reflecting a continuous process
of training and information for the coordinator professor. I plan to continue training
and teaching activities and to improve my academic and research skills. I intend to
develop partnerships and collaborations with professors and experts with
compatible/similar accumulated experience to those I have already gained.
Summarizing entire professional activity both as university teacher and
practitioner of business law, and organizing summative what I am proposing to
undertake in the coming years on professional level, I appreciate habilitation thesis

with the title EVOLUTION AND PROSPECTS IN ROMANIA Business Law the
acknoledgement of the achievements as a researcher and university teacher so far and
the argument to continue deepening legal sciences research and outlining ideas and
concepts in the field so complex and flexible of business law.
In my case, habilitation thesis means drawing new milestones for professional
life, which I will compel more and better service for the researchers during their PhD.
stage, the main beneficiary of future university activities, but also for the development
of the regulatory framework in the Romanian business law.

