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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)
- Discuţii în legătură cu unele clasificări ale obligaţiilor după obiectul lor, în “Dreptul”

nr. 8/ 2005, p. 54 – 76;
- Acţiunea oblică, în “Pandectele Române” nr. 1/2006, p. 144 – 161;
- Cesiunea de creanţă în dreptul civil român , în “Dreptul” nr. 3/2006, p. 9 – 34;
- Acţiunile directe în dreptul privat , în “Dreptul” nr. 5/2006, p. 9 – 32;
- Novaţia - mijloc juridic de transformare a obligaţiilor civile, în “Dreptul” nr. 6/2006, p.
33 – 53;
- Delegaţia în dreptul civil român, cale de realizare a dinamicii obligaţiilor, în “Dreptul”
nr. 7/2006, p. 28 – 47;
- Reglementarea răspunderii subsidiare în proiectul noului Cod civil, în “Dreptul” nr.
10/2007, p. 22 – 42;
- Scurte consideraţii referitoare la analiza economică a contractului. Teoria "Efficient
Breach of Contract", în “Dreptul” nr. 11/2007, p. 78 – 92;

- Echilibrul contractual şi leziunea în contracte, în “Dreptul” nr. 11/2008, p. 19 – 39;
- Reglementarea răspunderii civile delictuale pentru fapta altuia în textele noului Cod
civil, în “Dreptul” nr. 5/2010, 30 pagini;
- Reglementările noului Cod civil cu privire la repararea prejudiciului în cazul
răspunderii civile delictuale, în “Dreptul” nr. 6/2010, 28 pagini.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

- Acţiunea pauliană (I), în “Curierul Judiciar”, nr. 3/2006, p. 68 - 93;
- Acţiunea pauliană (II), în “Curierul Judiciar”, nr. 4/ 2006, p. 41 – 50;
- Încercare de sinteză a principalelor teorii referitoare la fundamentele contractului, cu
privire specială asupra teoriei autonomiei de voinţă şi teoriei solidarismului contractual,
în “Revista Română de Drept Privat”, nr. 5/2007, p. 75 – 118;
- Despre negocierile precontractuale şi contractele preparatorii, în “Revista Romană de
Drept Privat”, nr. 4/2008, p. 12 – 43;
- Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod civil, în “Revista Romană de
Drept Privat”, nr. 1/2010, 80 pagini.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale

- Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. I, Regimul juridic general sau Fiinţa obligaţiilor
civile, Editura C.H. BECK, Bucureşti, 2006, 587 pagini.
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
- Drept civil. Drepturile reale principale (în colaborare cu M. L. Harosa), Editura

“Universul Juridic”, Bucureşti, 2006, 392 pagini;
- Tratat de drept civil. Obligaţiile. vol. 2. Contractul, Editura “Universul Juridic”,
Bucureşti, 2009, 790 pagini;
- Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 2010,
420 pagini.
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

= citate de peste 300 de ori în cca 25 lucrări publicate în ţară şi în străinătate.
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005

= peste 3000 de citări.
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
- Decorat de preşedintele României cu Ordinul Naţional „Steaua Romaniei” în grad de

Cavaler;
- Doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara, 2003;
- Diploma de merit a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, pe anul 2005;
- Diploma de excelenţă ştiinţifică a Universităţii „Babeş-Bolyai”, pe anul 2006;
- Diploma pentru inovaţie instituţională a Universităţii „Babeş-Bolyai” pe anul 2007;
- Premiul reprezentativităţii al Universităţii „Babeş-Bolyai” pe anul 2008;
- Premiul cercetării ştiinţifice pe anul 2009 al Universităţii „Babeş-Bolyai”;
- Diploma de excelenţă şi medalia jubiliară de aur a Universităţii de Vest din Timişoara,
2007,
- Premiul „VICTOR DAN ZLĂTESCU” al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2006,
pentru lucrarea „Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. I, Regimul juridic general”, apărută
la Editura C.H. BECK, Bucureşti, 2006;
- Premiul „MIHAIL ELIESCU” al Uniunii Juriştilor din România pe anul 2009, pentru
lucrarea „Contractul” publicată în Editura “Universul Juridic”, Bucureşti, 2009.
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)

- 121 de lucrări de licenţă îndrumate şi susţinute în perioada 2005-2009;
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)

- 35 de lucrări de disertaţie îndrumate şi susţinute;
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)

- a se vedea anexele 1 şi 2.
- 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)
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- Post-doctoranzi (lista nominală)
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI

- membru în Colegiul de onoare al revistelor: Curierul Judiciar; Revistei Română de
Drept Privat; Buletinul Notarilor Publici;
- membru în comitetul de redacţie al Revistei Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, ClujNapoca, Series Iurisprudentia şi al Revistei „TABOR”.
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)

- în perioada 2000 – 2003 am fost directorul unui grant cu finanţare de la Banca
Mondială, în valoare de 150 000 USD
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial

- Universitatea Edinburgh – Scoţia; Universitatea Libera din Bruxelles – Belgia;
Universitatea Pazmany Peter din Budapesta – Ungaria.
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial

- membru în Academia Privatiştilor Europeni, Pavia, Italia, alături de alţi 160 de profesori
de la cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior juridic din Europa; sunt singurul
reprezentant al şcolii juridice din România în această prestigioasă academie.
15. Conferinţe invitate internaţionale
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.)

Realizarea ştiinţifică de cea mai mare importanţă în peroada 2005-2009 constă în
definitivarea şi publicarea primelor două volume din tratatul de drept civil, consacrat teoriei
generale a obligaţiilor şi proiectat a fi alcătuit din cel puţin trei volume. Primul volum cuprinde
analiza în profunzime şi în acord cu trebuinţele actuale ale regimului juridic general care se aplică
tuturor raporturilor obligaţionale indiferent de etiologia lor, lucrare cu caracter de noutate
absolută în ştiinţa juridică din ţara noastră (587 pagini); lucrarea a apărut în editura românogermană C.H. Beck, în anul 2006; valoarea sa a fost recunoscut de lumea ştiinţifică prin
acordarea Premiului „VICTOR DAN ZLĂTESCU” pe anul 2006 al Uniunii Juriştilor din
România, cel mai prestigios for profesional. Al doilea volum are ca subiect problematica
regimului juridic specific al obligaţiilor de sorginte contractuală (826 pagini); este vorba de o
nouă construcţie a teoriei generale a contractului, realizată printr-o schimbare esenţială de
paradigmă a epistemologiei acestui izvor cel mai firesc de raporturi juridice obligaţionale;
abordarea temei cercetate, problematizările şi soluţiile propuse şi temeinic argumentate au ca
fundament teoretic şi filosofic concepţiile cele mai moderne care au fost elaborate în dreptul
statelor europene şi îndeosebi teoria solidarismului contractual; în ambianţa acestei din urmă
concepţii, a fost posibilă regândirea înţelesului şi redefinirea mai bine circumstanţiată a acţiunii
principiilor care alcătuiesc osatura esenţială a anatomiei şi fiinţei contractului: libertatea
contractuală, buna-credinţă, forţa obligatorie a contractului şi relativitatea efectelor sale
obligaţionale, opozabilitatea lui faţă de terţele persoane. Volumul al doilea a fost publicat de
Editura „Universul Juridic” în anul 2009; valoarea sa ştiinţifică este unanim recunoscută, fapt
pentru care i-a fost acordat premiul MIHAIL ELIESCU” pe anul 2009 al Uniunii Juriştilor din
România, premiu care este considerat într-o calificare oficială şi neoficială ca fiind cel mai
prestigios pentru lucrările ştiinţifice din spaţiul dreptului privat.
Ambele volume au un impact deosebit în doctrina de specialitate, fiind considerate ca
adevărate evenimente ştiinţifice cu valoare de repere esenţiale şi necesare pentru teoria şi practica
dreptului în ţara noastră; de altfel, frecvenţa cu care autorii cei mai serioşi în materie fac trimitere
la conţinutul ideatic al acestor lucrări de anvergură sunt dovezi de neînlăturat.
Data:

Semnătura:

Cluj-Napoca, 22 martie 2010
Certific validitatea datelor prezentate
Şef de catedră,
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