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Rezumat
Prima parte a tezei de abilitare a fost dedicată realizărilor ştiinţifice, profesionale şi
academice, pe direcţii tematice.
Am evocat mai întâi realizările din activitatea didactică începută în 2007 la
Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din București și care continuă și în
prezent. În procesul didactic este esențială inovația și transmiterea cunoștințelor prin metode
moderne, adecvate și adaptate la ritmul de evoluție al realităților sociale. În activitatea didactică
implicarea mea s-a realizat prin utilizarea tehnicilor moderne de predare, îndrumarea lucrărilor
studenților și masteranzilor, moderarea sesiunilor științifice studențești, precum și prin efortul
depus pentru realizarea de caiete de seminar și cursuri adaptate realităților mereu în schimbare
ale dreptului public.
Am menționat apoi experiența dobândită în calitate de practician al dreptului (avocat în
Baroul București din 2005 și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă
Camera de Comerț și Industrie a României din 2013). Experiența de practician al dreptului ma ajutat în activitatea didactică și științifică prin furnizarea unor soluții și propuneri de lege
ferenda care să corespundă cât mai bine realității sociale.
Într-un capitol distinct am subliniat realizările obținute în activitatea de cercetare
științifică pe direcții tematice. Astfel în activitatea redacțională am menționat înființarea
revistelor Juridical Tribune – Tribuna Juridica în 2011 și Perspectives of Business Law
Journal în 2012, precum și reușita indexării acestor reviste în numeroase baze de date
(ProQuest, Ebsco, SSRN, CEEOL, Heinonline etc.). O realizare deosebită a fost indexarea
revistei Juridical Tribune – Tribuna Juridica în 2015 (la 5 ani de la apariție) în Thomson
Reuters Web of Science - Emerging Sources Citation Index.
Implicarea în activitatea științifică în domeniul dreptului s-a realizat și prin evaluarea
articolelor publicate în revistele din străinătate și din țară la care dețin calitatea de membru în
Bordul editorial (International Law Research, VSRD International Journal of Business &
Management Research, Dreptul, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Reflecții
Academice).
O altă realizare în activitatea de cercetare științifică o reprezintă organizarea anuală
începând cu anul 2011 a Conferinței internaționale ”Perspective ale Dreptului Afacerilor
în Mileniul al Treilea”. În anul 2016 am indexat această conferință în Thomson Reuters Web
of Science.
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În 2013 am publicat în calitate de editor la Peter Lang International Academic
Publishers volumul ”Studies of Business Law. Recent Developments and Perspectives”
care este indexat în prezent în Thomson Reuters Web of Science.
Implicarea mea în sporirea vizibilității cercetării științifice românești și asigurarea unui
nivel competitiv pe plan internațional s-a realizat prin înființarea Societății de Științe Juridice
și Administrative și crearea în cadrul acesteia a Centrului internațional de drept public
comparat și a editurii ADJURIS – International Academic Publisher. De asemenea, în vederea
implicării în activitatea științifică națională și internațională am devenit membru activ în diverse
societăți științifice: Societatea de Legislație Comparată din Paris, Uniunea Juriștilor din
România, Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” etc.
Într-un capitol distinct am prezentat activitatea mea publicistică în cadrul științelor
juridice. Am început activitatea publicistică în domeniul dreptului administrativ în anul 2005 și
am publicat până în prezent 2 cărți în calitate de editor (Contemporary Challenges in the
Business Law și Studies of Business Law – Recent Developments and Perspectives); 8 cărți în
calitate de unic autor dintre care menționez Drept administrativ. Probleme fundamentale ale
dreptului public; Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Examen critic al Deciziilor
Curtii Constitutionale; Contractele administrative. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă;
Drept administrativ. Caiet de seminar; 2 cărți în calitate de coautor (Drept administrativ
european, Dreptul administrativ în Uniunea Europeană). Am publicat peste 80 de articole in
reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul juridic și economic: Tribuna Juridică, Perspectives
of Business Law Journal, Revista Transilvană de Științe Administrative, Acta Juridica
Hungarica, Dreptul, Curentul Juridic, Acta Universitatis Danubius. Juridica, Revista de Drept
Public, Pandectele române, Curierul Judiciar, Caiete de drept internațional, Tribuna Economică,
Economie și Administrație locală etc.
În cadrul tezei am grupat lucrările publicate de mine până în prezent pe opt direcții
tematice de cercetare științifică: contractele administrative; Spațiul administrativ european;
contenciosul administrativ; probleme fundamentale ale dreptului public - suporturi de curs și
seminar pentru discipline de drept public; proprietatea publică și serviciile publice; structuri
asociative ale unităților administrativ-teritoriale; dreptul public al afacerilor; alte cercetări în
domeniul dreptului public.
În partea a doua a tezei am descris planurile mele de evoluţie şi dezvoltare a carierei
profesionale, ştiinţifice şi academice.
În dezvoltarea carierei didactice mi-am propus îmbunătățirea metodelor de predare și
realizarea împreună cu studenții a unui dicționar on-line de drept administrativ. De asemenea,
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după obținerea atestatului de abilitare îmi doresc să contribui la formarea deprinderilor de
cercetător științific ale doctoranzilor în domeniul dreptului administrativ.
În dezvoltarea carierei științifice mi-am propus, în principal: dezvoltarea celor două
reviste pe care le coordonez în calitat de redactor-șef (Tribuna Juridică/Juridical Tribune și
Perspectives of Business Law Journal) astfel încât acestea să ajungă în primele 100 de reviste
juridice din lume, publicarea unui îndrumar pentru redactarea tezelor de doctorat in domeniul
juridic, dezvoltarea Conferinței internaționale ”Perspective ale Dreptului Afacerilor în Mileniul
al Treilea” prin realizarea sa în parteneriat cu o facultate de drept a unei universități de prestigiu
din străinătate, crearea unei noi conferințe cu o tematică extinsă la aspecte din sfera dreptului
administrativ și a administrației publice, obținerea unor granturi de cercetare și participarea ca
membru în echipe de cercetare în proiecte internaționale, publicarea unei monografii dedicate
Dreptului administrativ european și a unui Curs de contracte administrative, inițierea și
dezvoltarea unor programe de studii universitare de masterat în domeniul dreptului
administrativ.
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