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REZUMAT 

 
Pe parcursul acestei teze sunt prezentate, pe de o parte, temele și producțiile științifice 

majore ale cercetării mele - în domeniul dreptului civil și al dreptului procesual civil cu aplecări 

specifice locului de unde provin și unde îmi desfășor cea mai mare parte a activității – dreptul 

maritim și, pe de altă parte, obiectivele urmărite în activitatea viitoare. 

Prezenta teză rezumă punctele forte ale cercetării mele care a fost diseminată în 

aproximativ 60 de lucrări științifice susținute la conferințe sau ateliere de cercetare în mai multe 

țări, articole publicate în reviste academice sau capitole de cărți care au văzut lumina tiparului la 

edituri de prestigiu din domeniul juridic. 

Sunt incluse atât realizările științifice și cele profesionale cât și evoluția și planul de 

dezvoltare a carierei, urmărind diversele etape ale parcursului meu științific.  

La finalul tezei prezint proiectele de viitor și o bibliografie ce se dorește a fi mărturia 

surselor de inspirație la care am făcut trimitere pe parcursul cercetărilor mele, și aici am avut în 

vedere lucrările majore pe care le-am publicat dar și o serie de titluri aflate în lucru și avute în 

vedere pentru perioada următoare. 

Toate acestea cu scopul declarat de a demonstra existența abilităților mele de a însoți 

tineri cercetători într-un parcurs doctoral de un înalt nivel calitativ. 

 
A. Realizări științifice, profesionale și academice 

 

 1. Realizări științifice 

Această teză de abilitare își propune o prezentare documentată a realizărilor mele 

profesionale și a contribuțiilor științifice de-a lungul carierei academice și a direcțiilor de 

dezvoltare a cercetării științifice în domeniul dreptului civil și dreptului proecsual civil din două 

perspective: cea de teoretician și cea de practician. 



Demersul este întreprins cu scopul de a demonstra competențele mele de a conduce 

cercetare de excelență în domeniile drept civil, drept procesual civil și drept maritim. 

Prezenta teză include atât realizările științifice și cele profesionale cât și evoluția și planul 

de dezvoltare a carierei, urmărind diversele etape ale activității mele științifice.  

Prima parte a tezei este dedicată realizărilor științifice și profesionale urmate perioadei de 

debut în cariera universitară, la Facultatea de Drept și Ștințe Administrative din cadrul 

universității Ovidius din Constanța, în anul 2001. 

 

a. Teza de doctorat 

Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu 

mi-a acordat, în anul 2009, titlul de doctor în drept pentru lucrarea Executarea silită imobiliară, 

realizată sub coordonarea Domnului profesor universitar doctor Ioan Leș. 

Lucrarea a fost apreciată în mod deosebit de comisia de examen datorită abordării 

speciale a temei și datorită elementelor de noutate pe care le conține. Aceste aprecieri s-au 

concretizat în invitația comisiei la publicarea tezei, ceea ce s-a întâmplat în anul 2009, sub 

tiparul Editurii Universul Juridic. 

 

b. Publicarea de cursuri, monografii și articole de specialitate 

După obținerea titlului de doctor în drept, am continuat activitatea științifică prin 

publicarea, în țară și în străinătate, a numeroase lucrări științifice în limba română, engleză și 

franceză. 

Activitatea de cercetare desfășurată până în prezent în domeniul juridic poate fi 

sintetizată astfel: publicarea a 12 cărți dintre care 6 în calitate de unic autor, 2 în calitate de 

coordonator și 4 în calitate de coautor, peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate din 

domeniul științelor juridice în țară și în străinătate, indexate în baze de date internaționale și 

peste 20 de participări la conferințe naționale și internaționale. 

 

2.  Realizări profesionale 

a. membru în diferite centre sau institute de cercetare 

Din 2008 sunt membru în Centrul de Studii și Cercetări privind Drepturile Omului și 

Discriminare, organizat al Universității Ovidius Constanța, în cadrul căruia am desfășurat o serie 

de activități cu un impact deosebit la nivel universitar și comunitar. 

b. membru în cadrul unor structuri instituționale 

In anul 2006, am fost ales Trezorier adjunct al Uniunii Internaționale a Executorilor 

Judecătorești, in anul 2009, Secretar, iar actualmente, Consultant permanent al Biroului Executiv 



al acestei organizatii, poziție din care coordonez activități de cercetare a sistemelor naționale de 

organizare și funcționare în domeniul executării silite și de promovare a unor norme eficiente de 

organizare și funcționare a sistemelor judiciare naționale. 

c. membru în cadrul Consiliilor Editoriale ale unor reviste Științifice de prestigiu 

recunoscute sau indexate în baze de date internaționale 

Am ocupat și ocup funcții importante în cadrul comitetelor de redacție ale unor reviste de 

prestigiu la nivel național din domeniul științelor juridice ale acestora, astfel: sunt membru în 

Comitetul Stiintific al Revistei Romane de Drept Maritim și în Comitetul Stiintific al Revistei Ars 

et Aequi a Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din cadrul Universitatii Ovidius din 

Constanta. 

d. granturi și burse obținute 

Din decembrie 2018 sunt membru în Comitetul de Management al Acțiunii COST AC 

18114 – ENTAN, proiect în care participă 21 de țări și care se desfășoară în intrvalul 2019-2023; 

 

3. Realizări academice 

a. activitatea didactică  

Parcursul universitar a fost unul firesc: în anul 2001 am obținut licența în științe juridice, 

specializarea drept, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității 

Ovidius Constanța.  

Ulterior studiilor de liecnță, am absolvit masteratul de Legislație Maritimă oragnizat de 

Universitatea Maritimă din Constanța, iar în anul 2009, ca urmare a susținerii tezei: Executarea 

silită imobiliară, realizată sub coordonarea profesorului universitar doctor Ioan Leș, mi-a fost 

conferit titlul de doctor în drept de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. 

Activitatea mea didactică s-a desfășurat în cadrul Universității Ovidius din Constanța, 

parcurgând aici, pe rând, aproape toată ierarhia pozițiilor didactice: lector, conferențiar și 

profesor.  

Din anul 2016 sunt profesor universitar, titular al cursurilor de Drept executional civil, 

Drept civil. Teoria generala a obligațiilor și Organizarea profesiilor juridice. 

În tot acest parcurs, mi-am desfășurat activitatea didactică cu profesionalism, într-o 

manieră mereu interactivă, adaptând permanent modul de predare la nevoile identificate în 

rândul studenților. Am coordonat lucrări de licență și de masterat în domeniile mele de expertiză 

și am fost permanent preocupat de feedback-ul primit din partea studenților. 

În cuprinsul tezei de abilitare este prezentată modalitatea de abordare a activităților 

didactice, cu referire la rolul pozitiv pe care experiența practică îndelungată ca executor 

judecătoresc îl are asupra modului în care informația ajunge la studenți. 



Disciplinele predate sunt acoperite de materiale didactice – cursuri universitare care 

conțin atât elemente teroretice cât și situații practice, ambele abordări putând fi măurate prin 

elemente de evaluare. 

Cea mai recentă lucrare, Manual de Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Note de 

curs. Teste grilă, cuprinde, pe lângă prezentarea teoretică a materiei, un consistent și extrem de 

util set de teste grilă, grupate pe principalele instituții ale obligațiilor care permit o autoevaluare 

directă și rapidă. 

Mai menționez faptul că am susținut prelegeri la activități organizate de diferite asociații 

profesionale – menționez aici Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești, Uniunea 

Națională a Barourilor din România etc 

La acestea se pot adăuga colaborări punctuale concretizate în soluții și răspunsuri la 

solicitările unor colegi din alte instituții din țară și din străinătate. 

În plan extern, am participat la colocvii și conferințe internaționale oragnizate de 

universități din străinătate. Dintre acestea aș aminti: Congresul de la Washington al Uniunii 

Internaționale a Executorilor Judecătorești, Conferința internațională «A X-a aniversare a 

Apelului de la Dakar», Dakar, Senegal, A doua zi de pregătire profesională a executorilor 

judecătorești», Paris, Franța, A treia zi de pregătire profesională a executorilor 

judecătorești», Bruxelles, Belgia, Statutul executorului judecatoresc in exercitarea 

atributiilor sale. Evolutii ale procedurii de executare», Chisinau, Republica Moldova etc 

De asemenea am fost membru în comitetele științifice și comitetele de organizare a 

multor evenimente – conferințe, simpozioane, congrese – organizate atât în țară cât și în 

străinătate de instituții academice sau profesionale. 

Am făcut, pe parcursul tezei, referire la conferințele, simpozioanele și seminariile de 

cercetare pe care le-am organizat, cu precădere în ultimii 5 ani, din poziția de Decan interimar 

(2015-2016) și Decan (2016-prezent) al Facultății de Drept și Științe Administrative, dar și din 

cea de membru în board-ul unor asociații profesionale naționale și internaționale. 

Conferințele la care am participat au fost organizate de instituții prestigioase în domeniul 

științelor juridice. Amintim dintre ele: Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Institutul National de Pregatire si 

Perfectionare a Avocatilor din Romania, Camera de Comerț a României, Editura 

Universul Juridic, Universitatea Ovidius, Universitatea de Stat din Chișinău, etc. 

 

B. Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei 

 

a. Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei profesionale 



În procesul de dezvoltare a carierei profesionale universitare îmi propun, obținerea 

calității de conducător de doctorat, dezvoltarea abilităților și tehnicilor de predare în cadrul 

domeniilor de competență, perfecționarea și extinderea permanentă a cunoștințelor de 

specialitate. 

 

b. Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei științifice și academice 

Dezvoltarea carierei științifice și academice va presupune organizarea de activități de 

cercetare științifică atât la nivel individual cât și în cadrul unor grupuri de cercetători, 

participarea la manifestări științifice internaționale, publicarea în reviste de specialitate sau la 

edituri de prestigiu. 

De asemenea avem în vedere implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în 

proiecte naționale și internaționale, convinși că numai cunoașterea aprofundată a problemelor 

diverse cu care se confruntă sistemul juridic din diferite state poate conduce la identificarea 

soluțiilor potrivite. 

 

c. Direcții de cercetare/predare și moduri de acțiune pentru punerea lor în practică  

Principalele direcții de ceretare și predare vor rămâne în continuare dreptul civil, dreptul 

procesual civil și reglemetări specifice din acecastă arie în zona dreptului maritim. 

Îmi propun finalizarea și publicarea, în următorii 2 ani a unei lucrări mai ample: “Tratat 

de drept execuțional civil” și a unor cursuri de Drept civil. Teoria generala a obligatiilor si de 

Drept maritim. 

Tot ca mijloace de acțiune, voi participa la proiecte de cercetare relevante în direcția 

menționată, în special prin colaborarea cu cercetători din cadrul altor universități din țară și din 

străinâtate și voi disemina rezultatele într-o manieră cât mai diversă. 

Intenționez inițierea proiectului interdisciplinar: “Cultura juridică în spațiul danubiano-

pontic” – care să implice persoane din diferite zone de expertiză și să se adreseze unui public cât 

mai larg. Apreciez că o asemenea deschidere va fi absolut benefică pentru întreaga comunitate. 

De asemenea îmi propun să încurajez activitatea de cercetare a studenților, masteranzilor 

și doctoranzilor. Am intenția de a continua organizarea unor manifestări specifice dar și 

participarea în proiecte internaționale.  

Pași în această direcție s-au făcut deja. Astfel pot menționa că, pentru următorii 4 ani, 

instituția pe care o conduc este implicată în proiectul ENTAN, o acțiune dezvoltată de Rețeaua 

europeană de cercetare științifică COST, care va înlesni participarea doctoranzilor la Stagii de 

Cercetare Științifică de Scurtă Durată (STSM) și va conține un program dedicat cercetătorilor 

aflați la începutul carierei (ECI). 



 

La finalul tezei prezint proiectele de viitor și o bibliografie ce se dorește a fi mărturia 

surselor de inspirație la care am făcut trimitere pe parcursul cercetărilor mele, și aici am avut în 

vedere cele două cărți majore pe care le-am redactat precum și titlurile aflate în lucru și avute în 

vedere pentru perioada următoare. 

 

Având în vedere preocupările mele curente și ariile de specializare menționate în actuala 

teză de abilitare, îmi exprim încrederea în capacitatea mea de a coordona viitoril doctoranzi și de 

a continua evoluția ascendentă a instituției pe care o servesc încă din 2002.  

Ca viitor conducător de doctorat, intenționez să valorific experiența mea didactică și 

științifică pentru a forma specialiști în ariile mele de expertiză, prin promovarea unei atitudini 

pozitive printre membrii comunității academice din care fac parte (și nu numai) și prin 

intensificarea relațiilor cu partenerii noștri din țară și din străinătate.  

 

 


