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Realizările ştiin ţifice, profesionale şi academice 
 
Sunt cadru didactic universitar al Facultăţii de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, din 1994. Am parcurs toate etapele carierei didactice, în prezent fiind profesor 
universitar. Am desfășurat seminarii și am predat cursuri la mai multe discipline din sfera 
dreptului privat (la nivel de licență, la Drept civil. Partea generală,  Drept internaţional privat, 
Drept civil: Contracte și Succesiuni, Dreptul familiei, Dreptul comunitar al afacerilor, Dreptul 
comerțului internațional, iar la nivel de master, la Contracte comerciale internaționale, 
Dreptul internațional privat european), care mi-au asigurat o bogată experiență în materie, 
facilitând dobândirea unui viziuni de ansamblu asupra dreptului privat.  

Realizările mele științifice, în ordine invers cronologică, se structurează pe patru 
direcții, trei dintre acestea având o legătură directă cu Dreptul comerțului internațional. 
Temele de cercetare abordate și materializate în cărți și articole publicate la edituri de 
prestigiu, respectiv în reviste de specialitate recunoscute pe plan național, privesc: 

1. Dreptul comerțului internațional; 
2. Dreptul internațional privat, cu două direcții: Protecția consumatorilor în dreptul 

internațional privat și Dreptul internațional privat european; 
3. Baza dreptului privat: Dreptul civil. Contribuții care influențează abordarea și 

aprofundarea dreptului comerțului internațional. 
În ceea ce privește Dreptul comerțului internațional, am elaborat și publicat cursul 

Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț internaţional, Editura Hamangiu, 
București, 2014, în care am depășit abordarea clasică, tratând și contracte noi, folosite în 
comerțul internațional, dar puțin sau deloc analizate în literatura juridică românească. Astfel, 
am explicat contracte „de ultimă generație”, precum contractul de offshore outsourcing, cu 
specială referire la contractul cloud computing, contractul de finanțare a procesului (third 
party litigation funding) sau contractul joint venture.  

De asemenea, am aprofundat anumite probleme de dreptul comerțului internațional, cu 
un grad mare de noutate, în articole de specialitate, care au fost publicate în reviste cotate în 
baze de date internaționale. Astfel am analizat: 

- probleme referitoare la comerțul electronic internațional; 
- clauze specifice contractelor de comerț internațional: clauza cu privire la transferul 

de date cu caracter personal; clauza penală, clauza de impreviziune (hardship); clauza cu 
privire la autoritatea competentă pentru soluționarea litigiilor în contractul cloud computing; 

- finanțarea litigiilor de comerț internațional prin procedeul „third party litigation 
funding”; 

- punerea în executare a acordului rezultat din mediere în litigiile de comerț 
internațional. 

Dreptul comerțului internațional include o mare parte a dreptului internațional privat, 
mai precis partea care interesează autoritatea competentă și legea aplicabilă, în special, în 
materia contractelor; de asemenea, dreptul comerțului internațional interferează în prezent, 
într-o manieră din ce în ce mai accentuată, cu dreptul protecției consumatorilor.  



De la dreptul protecției consumatorilor am început, de altfel, și cercetarea acestui 
domeniu, mai precis cu elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat, cu titlul 
„Reglementarea protecţiei juridice a consumatorilor şi răspunderea pentru produsele nocive în 
dreptul internaţional privat”. Teza de doctorat a reprezentat cercetarea unui domeniu 
neexplorat în literatura juridică românească de la vremea respectivă.  

Ulterior publicării tezei în 1999, la editura C. H. Beck, București, această monografie 
a fost utilizată de juriști ca referință, fiind citată în multe lucrări de specialitate și recomandată 
ca bibliografie în mai multe universități din țară, mai ales pentru studenții de la master; de 
asemenea, și în prezent, face parte din bibliografia pentru materia Protecția consumatorului la 
Institutul Național al Justiției din Republica Moldova. De asemenea, a fost recomandată mai 
mulți ani la rând ca bibliografie la materia Protecția consumatorilor la Institutul de 
Magistratură București. 

Pe aceeași linie de cercetare am elaborat articole în materia protecției consumatorilor 
în dreptul român și în dreptul internațional privat român, care reprezintă, și în prezent, 
materiale de referință în multe lucrări de specialitate. 

În materia dreptului internațional privat european, care reprezintă o parte importantă 
a dreptului comerțului internațional, am elaborat și publicat cursul Dreptul european privat al 
afacerilor (în 2002) în care am analizat, pentru prima oară în România, Regulamentul CE nr. 
44/2001 (supranumit, Bruxelles I) privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor în materie civilă şi comercială; această lucrare a fost recomandata pentru studenții 
de la master de la mai multe universități și este citată în multe studii.  De asemenea, am 
publicat articole în reviste de specialitate și în volume ale unor conferințe internaționale, în 
materia dreptului internațional privat european. 

În ceea ce privește a treia direcție de cercetare, Contribuții care influențează 
abordarea și aprofundarea dreptului comerțului internațional, acestea se referă la probleme 
din materia contractelor, fără de care nu pot fi înțelese contractele în contextul comerțului 
internațional, materializate în articole publicate în reviste de specialitate recunoscute pe plan 
național. 

 
Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei 
Dreptul comerțului internațional este o disciplină complexă, care oferă multe direcții 

de cercetare. Intenționez să continui activitatea mea științifică în această materie. Îmi propun: 
- publicarea unui curs de Dreptul comerțului internațional. Partea generală; 
- publicarea unei ediții noi, revizuite și aprofundate, a cursului Dreptul comerțului 

internațional. Contracte de comerț internațional; 
- publicarea cursului Drept internațional privat european. Aplicarea în România, care 

se află într-o fază apropiată de finalizare;  
- organizarea de conferințe interdisciplinare, printre care una în care vor fi dezbătute 

probleme situate la granița dintre Dreptul vamal și Dreptul comerțului internațional iar alta 
referitoare la Dreptul concurenței în comerțul internațional; 

- finalizarea lucrării referitoare la influența cloud computing asupra comerțului 
internațional și a riscurilor pe care le implică utilizarea cloud computing de către operatorii de 
comerț internațional. 

 



Abstract 

Scientific, professional and academic achievements 

I am a professor PhD, at the Faculty of Law, „Alexandru Ioan Cuza" University, from 
1994. I have completed all the stages of the academic career. I have conducted seminars and 
taught courses in several disciplines of private law (at undergraduate level, in Civil Law: 
General Part, Private International Law, Civil Law: Contracts and Successions, Family Law, 
European Business Law, International Trade Law and at Master's level, in International 
Commercial Contracts and European Private International Law), which have been provided 
me a rich experience in this field, facilitating the acquisition of an overall view of private law. 

My scientific achievements, in reverse chronological order, are divided into four 
divisions, three of which have a direct link with International Trade Law. Research topics 
addressed and embodied in books and articles published in prestigious publishing houses and 
magazines nationally recognized concern: 

1. International Trade Law; 
2. Private International Law, in two areas: Consumer Protection in Private 

International Law and European Private International Law; 
3. Basis of Private Law: Civil law. Contributions with an influence on the approach 

and the deepening of International Trade Law. 
On International Trade Law, I have elaborated and published the course International 

Trade Law. International Trade Contracts, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2014, in 
which I had overcome the classic approach, treating also new contracts used in international 
trade, very little or not at all analyzed in Romanian legal literature. Thus, I have explained 
"last generation" contracts, as offshore outsourcing contract, with special reference to cloud 
computing contract, third party litigation funding contract or joint venture contract.  

Also, I have deepened certain problems on international trade law, with a high degree 
of novelty, materialized in legal studies, which were published in journals listed in 
international databases. Thus, I have examined: 

- Issues related to international e-commerce; 
- International Trade Agreements specific clauses: clause on transfer of personal data; 

penal clause; hardship clause; competent authority clause for cloud computing contract 
disputes; 

- Financing of international trade disputes through "third party litigation funding"; 
- Enforcement of the post-mediation agreement in international trade disputes. 
International Trade Law includes a large part of Private International Law, specifically 

the part that is related to competent authority and the applicable law, in particular with regard 
to contracts; also, International Trade Law interferes currently, in a manner becoming more 
pronounced, with Consumer Law. 

In fact, I have begun from Consumer Law, my research in this area, specifically the 
development and sustaining, in public, of my doctoral thesis, entitled „Consumer Protection 
Regulation and product liability in Private International Law". My thesis was, at that time, an 
unexplored area in Romanian legal literature. 



As my thesis was published in 1999, at C.H. Beck Publishing House, it has been used 
as a reference, cited in many legal studies and recommended as bibliography in several 
national universities, especially for Master students; also, today as well, it is a part of the 
bibliography for consumer protection courses at the National Institute of Justice in Moldova 
Republic. It has also been recommended for several years in a row as a reference for 
Consumer Protection Law at the Institute for Magistrates, Bucharest. 

On the same issue of research, I have elaborated articles on consumer protection in 
Romanian Law and in Romanian Private International Law, which are still reference materials 
in many legal papers. 

In European Private International Law, which is an important part of International 
Trade Law, I have developed and published the European Private Business Law (in 2002), in 
which I have analyzed, for the first time in Romania, the EC Regulation no. 44/2001 
(surnamed Brussels I) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 
civil and commercial matters; this course has been recommended for Master students from 
several universities and it cited in many studies. I have, also, published articles in legal 
journals and international conferences’ volumes on European Private International Law. 

Concerning the third line of research, contributions influencing the approach and the 
deepening of international trade law, several issues of contract law are treated, indispensable 
to understanding the contracts in the context of international trade, embodied in articles 
published in legal journals nationally recognized. 

 
Development plans and career development 
International Trade Law is a complex discipline that provides many research 

directions. I intend to continue my scientific work in this area. I will cover the following:  
- Publication of a course on International Trade Law. General Part; 
- Publication of a new edition, revised and thorough, of International Trade Law. 
International Commercial Contracts; 
- Publication of the course on European Private International Law. Application in Romania, 
which is in the completion phase; 
- Organizing interdisciplinary conferences, including one in which there will be a debate on 
bordering issues of International Trade Law and Customs Law and another one on 
Competition in International Trade Law; 
- Completion of the work related to cloud computing influence on international trade and the 
risks involved in using cloud computing by international trade operators. 

 

 


