IONUŢ - FLORIN POPA
STR. NAPOCA, NR. 25, AP.5, CLUJ-NAPOCA, 400088, ROMANIA
OFFICE@IONUT-POPA.RO

DATE PERSONALE:
Născut la 17 iulie 1975 în Cluj-Napoca;
Căsătorit, doi copii
Str. Napoca nr. 25/5, 400088 Cluj-Napoca, Romania, Tel. 0723397073 ; 0264439010.
PREGĂTIRE:
2009 – Doctor în drept; Subiectul tezei: « Conformitatea lucrului vândut »; Conducător
doctorat: Prof. univ. dr. Liviu Pop;
2001-2002 – Studii aprofundate, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
« Instituţii de drept privat »;
Mai 2002 – Stagiu de formare profesională organizat de Ministerul Justiţiei şi Academia de
Presă, « Libertatea de exprimare în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului », ClujNapoca;
Iunie 2001 – Stagiu de pregătire profesională organizat de Ministerul Justiţiei şi Curtea de Apel
Cluj – « Noua publicitate imobiliară »;
1997-2000 – Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
1997 – Absolvent şi licenţiat al Facultății de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
1989-1993 – Liceul « Nicolae Grigorescu » din Câmpina, jud. Prahova;
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
2021– director adjunct al Revistei române de drept privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti;
2020 – membru în Consiliul Științific al Revistei de Dreptul Familiei, Editura Universul Juridic,
București;
2020 – consilier în cadrul Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România,
reprezentantul Camerei Notarilor Publici Cluj;
2018 – membru al Revistei de Științe Juridice, Editura Universul Juridic, București;
2017 – Profesor universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept; Discipline:
Vânzarea internațională; Drept civil. Obligații; International Benchmarks in Contractual
Obligations (în lb. engleză);
2014-2015 – Titular al cursului International Benchmarks In Contractual Obligations, în cadrul
masterului Interantional and Comparative Business Law, contract POSDRU/156/1.2/G/139077Viziune. Adaptabilitate. Performanță în programele de masterat în științe juridice; Beneficiar:
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
2013 – Conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept; Discipline:
drept civil (teoria generală a obligaţiilor), dreptul comerţului internaţional (teoria generală –
nivel licenţă, vânzarea internaţională – nivel studii aprofundate);

2010 – formator în cadrul Institutului Notarial Român; Disciplina: drept civil;
2008 – Lector universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept; Discipline: drept
civil (teoria generală a obligaţiilor), dreptul comerţului internaţional (teoria generală – nivel
licenţă; vânzarea internaţională – nivel studii aprofundate);
2003-2005 – Asistent universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept; Discipline:
drept civil (teoria generală a obligaţiilor, drepturi reale);
2001-2003 – Cadru asociat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept; Discipline: drept
civil (teoria generală a obligaţiilor, drepturi reale);
Din 2005 – Notar Public, Cluj-Napoca (circumscripţia Judecătoriei Cluj-Napoca), jud. Cluj;
2003-2005 – Notar Public, Câmpia-Turzii (circumscripţia Judecătoriei Turda), jud. Cluj;
2000-2003 – Judecător, Judecătoria Turda, Tribunalul Cluj; Specializare: drept civil;
1998-2000 – Judecător stagiar, Judecătoria Năsăud, Tribunalul Bistriţa-Năsăud;
1997 – Consilier juridic.
LUCRĂRI PUBLICATE:
Cărţi publicate la edituri româneşti de prestigiu şi recunoscute CNCS :








« Drept civil. Obligațiile » (coautor alături de: Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu), ediția a 2a, Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
« Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale
românești » (coautor și editor coordonator alături de Marian Nicolae), Ed. Solomon,
București, 2017;
« Legea notarilor publici. Comentariu pe articole » (coautor și editor coordonator), Ed.
Solomon, Bucureşti, 2016;
« Curs de drept civil. Obligațiile » (coautor alături de: Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu),
Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
« Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil », Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
« Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile » (coautor alături de: Liviu Pop, Stelian
Ioan Vidu), Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
« Conformitatea lucrului vândut », Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Studii şi articole publicate în volume colective sau în reviste româneşti de prestigiu:








« Soluţii jurisdicţionale cu efecte substanţiale. Un comentariu pe marginea unor hotărâri
„radiante” ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene », în Revista română de drept privat
nr. 1/2021;
« Despre scrisul juridic », în Revista română de drept al afacerilor nr. 3/2020;
« Buna-credință în dreptul contractelor. Genealogia, sursele și funcțiile bunei-credințe în
dreptul contractelor », în volumul « Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu
implicații practice », (editor coordonator Marian Nicolae), Editura Solomon, Bucureşti,
2020;
« Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului », în
Revista română de drept privat nr. 4/2020;
« Statutul actual al acțiunilor directe», în Revista română de drept privat nr. 1/2020;
« Implicațiile substanțiale ale „aplicării de penalități” (art. 906 din Codul de procedură
civilă) », în Revista română de drept privat nr. 1/2020;


























« Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului », în
Revista Studia Iurisprudentia, v. 65, nr. 4/2020;
« Evaziunea normelor răspunderii contractuale », în volumul « Probleme controversate
în dreptul obligațiilor », (editor coordonator conf. dr. Florin I. Mangu), Universul
Juridic, Bucureşti, 2019;
« Ipoteza falsus procurator », în Revista română de drept privat nr. 2/2019;
« „Viciile” garanției ediliciene contra viciilor ascunse », în volumul « In honorem Dan
Chirică. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică », (editor principal - Dan
Andrei Popescu; coeditori - Ionuț-Florin Popa, Sergiu Golub, Liviu-Marius Harosa),
Hamangiu, Bucureşti, 2018;
« „Opozabilitatea” drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi efectul lor asupra dreptului
privat », în volumul « In honorem Valeriu Stoica. Drepturi, libertăți și puteri la începutul
mileniului al III-lea », (editori coord.: Marian Nicolae, Radu Rizoiu, Ioana Laura TomaDauceanu), Universul Juridic, Bucureşti, 2018;
« Limitele reprezentării voluntare și opozabilitatea », în Revista română de drept privat
nr. 2/2018;
« Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra
răspunderii civile », în Revista română de drept privat nr. 1/2018;
« Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță », în Revista română de
drept privat nr. 3/2017;
« Factoringul – un transplant juridic acceptat de dreptul comun? », în Revista română de
drept privat nr. 2/2017;
« Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării
clauzelor abuzive (art. 12-13 din Legea nr. 193/2000) », în volumul « Credite oferite
consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești » (editori coordonatori Marian Nicolae și Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
« Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia
valutară remedii ale impreviziunii ? », în volumul « Credite oferite consumatorilor.
Provocări legislative și tensiuni constituționale românești » (editori - coordonatori
Marian Nicolae și Ionuț-Florin Popa), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
« Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia
valutară remedii ale impreviziunii ? », în Revista română de drept privat nr. 1/2017;
« Remediile abuzului de drept contractual », în volumul « Abuzul de drept. In honorem
Ion Lulă », Universul Juridic, București, 2016;
« Aplicarea în timp a normelor privind clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării
clauzelor abuzive (art. 12-13 din Legea nr. 193/2000), în Revista română de drept privat
nr. 5/2016;
« „Tirania” clauzelor neuzuale », în Revista română de drept privat nr. 1/2016;
« Forma autentică în contracte – abordarea Codului civil », în volumul « 5 ani de Cod
civil. Perspectiva notarială », Editură și Tipografie Monitorul Oficial, 2016;
« Drepturile și îndatoririle notarilor publici », în volumul « Legea notarilor publici.
Comentariu pe articole », Ed. Solomon, București, 2016 ;
« Autentificarea înscrisurilor », în volumul « Legea notarilor publici. Comentariu pe
articole », Ed. Solomon, București, 2016;
« Limitele răspunderii contractuale (fundamentele răspunderii contractuale) », în Revista
română de drept privat nr. 5/2015 (partea I);
« Perspectiva dreptului comun european al vânzării », în volumul Liber Amicorum Liviu
Pop, Ed. Universul Juridic, București, 2015;

























« Remediile abuzului de drept contractual », în Revista română de drept privat nr.
6/2014;
« Conformité et vices cachés dans le nouveau Code civil roumain – une reforme? », în
volumul 2, « Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur », Ed.
Universității din București, 2014;
« Geometria grupului de contracte: Testul Codului civil », Curierul judiciar nr. 6/2013;
« Promisiunile unilaterale și bilaterale de contract. Promisiunile unilaterale și
sinalagmatice de înstrăinare imobiliară », în Revista română de drept privat nr. 5/2013;
« Ierarhia surselor dreptului în noul Cod civil: rolul uzanţelor », Revista română de drept
privat nr. 3/2013;
« Cesiunea de contract în reglementarea noului Cod civil », în Revista română de dreptul
afacerilor nr. 2/2013;
« Promisiunile de contract. Privire specială asupra promisiunilor de înstrăinare
imobiliară », în Revista română de drept privat nr. 5/2012;
« Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (Noul Cod civil) », în Revista română de
drept privat nr. 6/2010 (partea a II-a);
« Rezoluţiunea şi rezilierea în Noul Cod Civil (dreptul comparat şi vechiul Cod civil) », în
Revista română de drept privat nr. 5/2010 (partea I);
« Eroare asupra substanţei. Nulitatea clauzei de nerăspundere (...) », Comentariu la
sentința arbitrală nr. 2 din 10 ianuarie 2008 a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional
de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în Revista română de drept
privat nr. 2/2010;
« Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (dreptul
pozitiv) » în Revista română de drept privat nr. 2/2009 (II);
« Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (tezele
conformităţii) », în Revista română de drept privat nr. 1/2009 (I);
« Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei
de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (sinteza remediilor) », în Revista
română de drept privat nr. 3/2008;
« Remediile neexecutării contractului de vânzare-cumpărare din perspectiva Convenţiei
de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (principii generale) », Revista
română de drept privat nr. 2/2008;
« Regimul general al termenelor în materia garanţiei de conformitate a lucrului vândut »,
în Revista română de drept privat nr. 4/2007;
« Efectele acceptării executării obligaţiilor. Agrearea conformităţii în cadrul vânzării »,
în Revista română de drept privat nr. 2/2007;
« Inalienabilităţile voluntare », în volumul « In honorem Corneliu Bîrsan, Liviu Pop »,
Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006;
« Comentariu pe marginea Deciziei civile nr. 548/R/2004 a Tribunalului Cluj », în
Revista Pandectele Române nr. 6/2005;
« Obligaţia de conformitate. Privire specială asupra vânzărilor de consum », în Revista
« Pandectele Române » nr. 5/2005;
« Dreptul persoanei expropriate de a solicita retrocedarea imobilului expropriat», în
Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai nr. 1-2/2004;
« Reprimarea clauzelor abuzive », în Revista «Pandectele Române » nr. 2/2004;
« Comentarii pe marginea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor », în Revista
Dreptul nr. 8/2003 (coautor : asist. univ. Marius-Liviu Harosa);








« Obligaţia de securitate – mijloc de protecţie a consumatorului », în Revista Dreptul nr.
3/2003;
« Răspunderea civilă medicală », în Revista Dreptul nr. 1/2003;
« Dolul şi obligaţia de informare în contractele sinalagmatice », în Revista Dreptul nr.
7/2002;
« L’indemnisation du préjudice corporel », în volumul « L'indemnisation. Journées
québécoises 2004 », tome 54, Ed. Société de législation comparée, Collection des
Travaux de l`Association Henri Capitant, Paris, 2008;
« Discuţii privind cauza imorală şi ilicită în raporturile contractuale dintre concubini »,
în Revista Dreptul , nr. 10/2001;
« Măsura de siguranţă a confiscării speciale prevăzută de art.118 lit.b Cod penal, cu
referire specială la confiscarea vehiculelor » (conotaţii civile) în Revista Dreptul nr.
6/2000;

Coordonator volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut
în domeniul ştiinţelor juridice:
 « Reprezentarea în dreptul privat », Revista Romana de Drept Privat nr. 2/2019, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
 « In honorem Dan Chirică. Între Dogmatica Dreptului și Rațiunea Practică », (editor
principal - Dan Andrei Popescu; coeditori - Ionuț-Florin Popa, Sergiu Golub, Liviu-Marius
Harosa), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018;
 « Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni constituționale
românești » (editor coordonator alături de Marian Nicolae), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
 « Legea notarilor publici. Comentariu pe articole » (editor coordonator alături de AlinAdrian Moise), Ed. Solomon, Bucureşti, 2016;
 « Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului
juridic European » (editor coord. alături de conf. dr. Dan Andrei Popescu), Universul
Juridic, Bucureşti, 2015.
PARTICIPĂRI LA CONGRESE / CONFERINȚE:
- 2021 – Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă, Universitatea din
București, Facultatea de Drept, susținerea prelegerii « O dezbatere despre validitatea dreptului
național socialist. Kelsen vs. Radbruch »;
- 2021 – Conferința on-line Gheorghe Beleiu (ed. a 2-a), București, participant cu lucrarea «
Culpa in contrahendo. Regimul juridic al răspunderii precontractuale »;
- 2020 – Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 9) Ce știm și ce vrem: interferențe și
delimitări conceptuale în Codul civil. Conferința Valeriu Stoica », participant cu lucrarea «
Rolul vinovăției în funcționarea remediilor pentru neexecutarea contractului »;
- 2020 – Centrul pentru Studii de Drept Natural și Analiză Normativă, Universitatea din
București, Facultatea de Drept, participant cu lucrarea « Știința pură a dreptului după Hans
Kelsen »;
- 2020 – Conferința Națională de Drept Comercial 2020 (ed. 10) « Substance over form. Ipostaze
în dreptul afacerilor», participant cu lucrarea « Efectele substanțiale ale unor reguli de
jurisdicție în practica CJUE »;

- 2019 – Simpozion științific organizat de Camera Notarilor București, București, Centrul de
Conferințe AUDITORIUM PALLADY, prelegere despre « Reprezentarea convențională »;
- 2019 – Conferința « 100 de ani de drept în Oradea », Oradea, participant cu lucrarea «
„Relativitatea” neexecutării contractuale »;
- 2019 – Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 8). Codul civil. În căutarea terților.
Conferința Valeriu Stoica », București, participant cu lucrarea « Statutul actual al acțiunilor
directe »;
- 2019 – SMART LAW CONFERENCES « Jurisprudența Curții de Apel Cluj. Dezbateri și soluții
practice », Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, participant cu lucrarea « Implicațiile
substanțiale ale procedurii aplicării de penalități (art. 906 C. pr. civ.) »;
- 2019 – Conferința Gheorghe Beleiu (ed. 1) – „Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme
teoretice cu implicații practice”, București, Palatul Facultății de Drept, participant cu lucrarea
« Cât de concretă poate fi buna-credință contractuală ?»;
- 2018 – Conferința internațională « In honorem Dan Chirică. Între Dogmatica Dreptului și
Rațiunea Practică », Cluj-Napoca, participant cu lucrarea « The ”Defects” of the Aedilitian
Warranty against Latent Defects » și organizator;
- 2018 – Conferinţa « Conferința „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire »,
București, participant cu lucrarea « Constituționalizarea dreptului privat » și moderator;
- 2018 – Conferinţa « Probleme dificile de drept civil (ed. 7). Reprezentarea în dreptul privat
român. Conferința Valeriu Stoica », București, participant cu lucrarea « Ipoteza falsus
procurator » și organizator;
- 2018 – Conferinţa „Publicitate și opozabilitate în dreptul privat român″, Cluj-Napoca,
participant cu lucrarea « Limitele reprezentării convenționale și opozabilitatea »;
- 2017 – Conferinţa de drept civil. Bunurile incorporale, Universitatea de Vest din Timişoara,
participant cu lucrarea « Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță »;
- 2017 – Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 6) », București, participant cu lucrarea
« Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii
civile » și organizator;
- 2017 – Colocviile juridice ale Băncii Naţionale a României. Conferinţa de drept bancar.
Formele speciale ale creditului bancar, Timișoara, participant cu lucrarea « Factoringul – un
transplant juridic acceptat de dreptul comun? »;
- 2017 – Red Business Conference: « Să înțelegem impreviziunea. soluții și remedii. Dare în
plată, conversie. Curtea Constituțională dixit », București, participant cu lucrarea «
Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor » și organizator;
- 2016 – Conferința « Aplicarea legii în timp în materia contractelor de credit », București,
participant cu lucrarea « Aplicarea în timp a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesioniști și consumatori »;
- 2016 – Conferința interactivă de drept civil și procedură civilă « Sfaturi practice de la un
judecător bătrân către un avocat tânăr/Simulația și acțiunea pauliană », Cluj-Napoca;
- 2016 – Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 5) », București, participant cu lucrarea
« Relativitatea criteriului răspunderii contractuale » și organizator;
- 2015 – Conferința « Reforma răspunderii civile în România – de la deziderat la realitate »,
Timișoara, participant cu lucrarea « Evaziunea normelor răspunderii contractuale »;
- 2015 – Conferința « Probleme dificile de drept civil (ed. 4) », București, participant cu lucrarea
« Cine trebuie să se teamă de clauzele neuzuale? » și organizator;
- 2015 – Conferința « Confluențe actuale în dreptul comercial », Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca, participant cu lucrarea « Evaziunea normelor răspunderii contractuale »;
- 2015 – Conferința « Conferința de drept civil. Reforma răspunderii civile – de la deziderat la
realitate », Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest, Timișoara, participant cu
lucrarea « Evaziunea normelor răspunderii contractuale »;

- 2014 – Conferința « Probleme dificile de drept civil cu impact asupra mediului de afaceri (ed.
3)», București, participant cu lucrarea « Remediile abuzului de drept contractual » și
organizator;
- 2014 – Conferința Internațională Bienală, Timișoara, participant cu lucrarea « Abuzul de drept
în contracte »;
- 2013 – Conferinţa internaţională « Le nouveau code civil roumain: vu del'intérieur, vu de
l'extérieur », București, participant cu lucrarea « Garantie contre les vices cachés et nonconformité dans le nouveau Code civil - une réforme? »;
- 2013 – Conferința « Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii,
actualitate şi perspective », Chişinau, Republica Moldova, participant cu lucrarea « Dreptul
comun european al vânzării »;
- 2013 – Conferinţa « Principiile dreptului civil », Cluj-Napoca, participant cu lucrarea
« Ierarhia surselor dreptului: Rolul uzanţelor »;
- 2013 – Conferinţa Română de Dreptul Afacerilor « Complexitate și haos în contracte. Acorduri
preparatorii, grupuri de contracte și insolvență », Bucureşti, participant cu lucrarea
« Geometria grupului de contracte. Testul Codului civil »;
- 2012 – Conferinţa « Zilele academice », participant cu lucrarea « Repere pentru o definiţie a
clauzelor abuzive în contractele de consum »;
- 2012 – Conferinţa « 2 ani de la aplicarea Codului civil », Arad, participant cu lucrarea «
Promisiunile de contract – privire specială a promisiunilor de înstrăinare imobiliară »;
- 2012 – Conferinţa « Noul Cod civil şi activitatea notarială »; participant cu lucrarea « Noua
reglementare a promisiunilor de contract »;
- 2011 – Conferinţa « Noul Cod civil. Teze şi antiteze », Cluj-Napoca, participant cu lucrarea «
Remediile neexecutării obligaţiilor în reglementarea noului Cod civil »;
- 2011 – Conferinţa română de dreptul afacerilor « Abuzul de putere economică în criză.
Răspunsurile dreptului », București, participant cu lucrarea « Clauzele abuzive astăzi - poziţia
consumatorului »;
- 2007 – Lucrări notariale, Bistriţa, participant cu lucrarea « Reprezentarea societăţilor
comerciale în cadrul actelor de dispoziţie »;
- 2004 – Journées québecoises, Asociaţia Henri Capitant, Quebec, Canada, Raport de ţară
pentru România « L’indemnisation du préjudice corporel » (coraportor - conf. dr. Paul-Dinu
Vasilescu).

PARTICIPĂRI LA PROIECTE DE CERCETARE :
- 2018 – membru în proiectul de cercetare științifică având tema « Judicial Review of B2B
Contracts », desfășurat în colaborare cu Institutul de Drept Comparat din cadrul Universității
din Heidelberg, Germania, director de proiect Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Pfeiffer;
- 2016 – director în proiectul de cercetare științifică « Aplicarea în timp a normelor privind
creditele oferite consumatorilor », desfășurat sub egida INSTITUTULUI PENTRU POLITICI
PUBLICE (IPP), finalizat prin publicarea studiului « Aplicarea în timp a normelor privind
clauzele abuzive. Acțiunea în încetarea utilizării clauzelor abuzive (art. 12-13 din Legea nr.
193/2000) », în volumul « Credite oferite consumatorilor. Provocări legislative și tensiuni
constituționale românești » (editori - coordonatori Marian Nicolae și Ionuț-Florin Popa), Ed.
Solomon, Bucureşti, 2017 și în Revista română de drept privat nr. 5/2016, alături de studiile
celorlalți autori;
- 2016 – director în proiectul de cercetare științifică « Impreviziunea în materia contractelor de
credit», desfășurat sub egida SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE JURIDICE, finalizat prin publicarea

studiului « Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și
conversia valutară remedii ale impreviziunii ? », în Revista română de drept privat nr. 1/2017,
precum și prin coordonarea și publicarea volumului « Credite oferite consumatorilor. Provocări
legislative și tensiuni constituționale românești » (editor - coordonator alături de Marian
Nicolae), Ed. Solomon, Bucureşti, 2017;
- 2016 – director în proiectul de cercetare științifică « Utilizarea fiduciei în dreptul bancar »,
desfășurat sub egida BĂNCII TRANSILVANIA S.A.
- 2014 - 2015 - membru în contractul POSDRU/156/1.2/G/139077 - Viziune. Adaptabilitate.
Performanță în programele de masterat în științe juridice; Beneficiar: Universitatea BabeșBolyai, Cluj-Napoca;
- membru în cadrului Grantului tip A nr. 2442/2008, « Specificitate şi complementaritate în
dreptul privat », director de proiect conf. univ. dr. Dan-Andrei Popescu;
- membru în cadrul Grantului tip A nr. 1353/2006, « Paradigme legale de protejare a
consumatorului la încheierea şi executarea contractelor de consum: repere pentru o teorie
generală a actelor juridice consumeriste », director de proiect conf. univ. dr. Paul-Dinu
Vasilescu.

DISTINCŢII ACORDATE:
- 2019 – Diplomă de apreciere pentru gândire juridică acordată de Societatea de Științe
Juridice;
- 2013 - Premiul « Octavian Căpăţână » al Revistei Române de Drept Privat acordat împreună
cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, pentru studiul «Promisiunile
unilaterale și bilaterale de contract. Promisiunile unilaterale și sinalagmatice de înstrăinare
imobiliară», publicat în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013;
- 2012 - Premiul « Istrate Micescu » al Uniunii Naţionale a Juriştilor din România, pentru
lucrarea « Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile » (coautor), Universul Juridic, 2012;
- 2012 - Premiul « Traian Ionaşcu » al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din
România pentru lucrarea « Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile » (coautor), Universul
Juridic, 2012;
- 2011 - Premiul « Henri Capitant » acordat de Asociaţia Henri Capitant şi Uniunea
Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, pentru lucrarea « Conformitatea
lucrului vândut », Universul Juridic, 2010;
- 2010 - Premiul « Istrate Micescu » al Uniunii Juriştilor din România, Societății Titu
Maiorescu și ale revistelor Dreptul și Palatul de Justitie, pentru lucrarea « Conformitatea
lucrului vândut », Universul Juridic, 2010;
- 2010 - Premiul « Octavian Căpăţână » al Revistei Române de Drept Privat, pentru studiile :
« Conformitatea lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (tezele
conformităţii) », publicat în Revista română de drept privat nr. 1/2009 (I) şi «Conformitatea
lucrului vândut – între rigiditate tradiţională şi funcţionalism (dreptul pozitiv)» în Revista
română de drept privat nr. 2/2009 (II).
LIMBI STRĂINE:
-

Engleză (utilizator experimentat)
Germană (utilizator experimentat)
Franceză (utilizator experimentat)
Italiană (utilizator experimentat)
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