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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în 
cazul celor cotate) 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Articole/studii de specialitate:  
 
Oprea, Aspecte juridice ale contractelor electronice, Pandectele române (CNCSIS D 2005), nr. 
6/2005, p. 177-192;  
 
Oprea, Convention européenne des droits de l’homme et l’application des normes étrangères en 
droit international privé/Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi aplicarea normelor străine 
în dreptul internaţional privat, Revista română de drept internaţional privat şi de drept privat 
comparat, nr. 1/2006, p. 307-340 şi 341-374;  
 
Oprea, Competenţă jurisdicţională în materie de delicte săvârşite pe Internet, Revista Română de 
Drept Privat (CNCSIS D 2007), nr. 2/2007, p. 121-159;  
 
Oprea, Noua reglementare europeană a conflictelor de legi în materia delictuală: Regulamentul 
(CE) nr. 864/2007 (Roma II), Revista română de drept privat (CNCSIS D 2008), nr. 3/2008, p. 
71-110; 
 
Oprea, Tratatul reformator de la Lisabona, etapă semnificativă în istoria construcţiei comunitare – 
repere, Pandectele române (CNCSIS D 2008), nr. 2/2008, p. 48-50;   
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Oprea, Arbitraj şi drept comunitar al consumului – câteva observaţii referitoare la concilierea 
dintre cele două domenii plecând de la decizia Curţii europene de Justiţie în cauza Centro Movil, 
Revista română de arbitraj, 3/2009 (CNCSIS D 2009), p. 24-33; 
  
Capitole în manuale:  
 
Oprea, Comerciantii persoane fizice, în A. Miff, C. Paun, A. Oprea, Dreptul afacerilor, Editura 
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, p. 111-118;  
 
Oprea, Tipuri de contracte comerciale, în A. Miff, C. Paun, A. Oprea, Dreptul afacerilor, Editura 
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, p. 450-490; 
 
Oprea, Procedura insolventei, în A. Miff, C. Paun, A. Oprea, Dreptul afacerilor, Editura 
Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, p. 565-627; 
  

Recenzii : 
 
Oprea, recenzie la „L’applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du 
droit international privé”, autor S. Francq, Revista română de drept internaţional privat şi de 
drept privat comparat, nr. 1, 2006, p. 761-763; 
 
Oprea, recenzie la „Le droit international privé et le respect de l’altérité”, autor B. Dutoit, 
Revista română de drept internaţional privat şi de drept privat comparat, nr. 1, 2006, p. 765-767; 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
 
8. Brevete internaţionale 
 
 
9. Brevete naţionale 
 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se 
menţionează şi valoarea) 
 
Afiliere la Ecole Doctorale de Droit international, droit européen, relations internationales et 
droit comparé (ED 9) a Universitătii Panthéon-Assas, Paris 2, Franta - Allocation de recherche 
oferită de Université Panthéon-Assas Paris 2 în vederea pregătirii unei teze de doctorat cu titlul 
“Influenţa dreptului comunitar asupra dreptului international privat : exemplul legilor de 
poliţie”.  Valoare aproximativă 36.000 euro, perioada 2004-2007; 
 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
Membru Grant IDEI-PCE, cod 2442, dir. conf. univ. dr. Dan A. Popescu (Facultatea de Drept, 
UBB), titlul proiectului : Specificitate si complementaritate in dreptul privat european. Conflictele 
de legi si de jurisdicții si integrarea juridica europeana. Valoare 430.100 lei, perioada 2009-2011; 
   
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi 
valoarea) 
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13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
Membru în Colectivul de redacţie al Revistei de drept international privat si drept privat 
comparat (din 2006); 
 
 
15. Conferinţe invitate internaţionale  
 
Journées juridiques franco-roumaines (XIVème édition) - L’influence du droit 
communautaire sur les droits nationaux, 26-29 juin 2008, Bucarest et Cluj-Napoca (conferinţă 
organizată sub patronajul Academiei Române – Institutul de Cercetări Juridice „Andrei 
Radulescu”, al Société de Législation Comparée, al Universităţii Babes- Bolyai si al Universităţii 
Ecologice), tema intervenţiei : „Tradition et innovation dans le Règlement Rome II relatif à la loi 
applicable aux obligations extracontractuelles ». 
 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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III. Realizare remarcabilă 

(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
In 2008 am publicat in Revista romana de drept privat, una din cele mai renumite din tara in 
domeniul dreptului, un studiu de 40 de pagini dedicat reglementarii europene a conflictelor de 
legi in materia extra-contractuală. Acesta conţine o prezentare generală detaliata a 
Regulamentului 864/2007 (Roma II), text ce s-a substituit, din decembrie 2009, regulilor 
existente în materie in statele membre ale UE. Studiul explica (si critica uneori) solutiile retinute 
de legiuitorul european cu privire la chestiuni controversate in doctrină sau care au facut obiectul 
unor pozitii contradictorii on jurisprudenta nationala, oferind in acelaşi timp interpretari ale 
regulile instituite în conformitate cu tendintele moderne ale dreptului international privat 
(exemplu, analiza economica). Lucrarea contine referinte ample la dreptul comparat si citeaza 
lucrari din 2008 ale unor autori de talie mondială cu privire la tema analizata (America, Franta, 
Marea Britanie, Spania). 
Amplitudinea si densitatea sa, cat si faptului ca reprezinta singurul comentariu dedicat in 
Romania Regulamentului Roma II, instrument comunitar esenţial in domeniul dreptului 
international privat, recomanda studiul mentionat ca un instrument bibliografic necesar tuturor 
universitarilor, studentilor si practicienilor preocupati de reglementarea delictelor transfrontaliere.  
 

 

 

Data:        Semnătura: 

12.03.2010      Asist.univ.drd. Alina OPREA 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Prof.univ.dr. Gheorghe CIOBANU 
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