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Lista de lucrări științifice
a) Teza de doctorat
1. „Conflictele de interese între angajator şi salariaţi. Privire comparată asupra dreptului la
grevă”, susţinută în 31 ianuarie 2008.
b) Cărţi şi capitole din cărţi
Cărţi
1. „Relaţii de muncă în Uniunea Europeană”, Ed. C.H. Beck, 2012, 244 pag., ISBN 978 – 606
– 18 – 0031 – 5;
2. „Dreptul securităţii sociale: sinteze şi grile”, Ed. C.H. Beck, 2012, 191 pag., ISBN 978 –
606 – 18 – 0072 – 8;
3. „Dreptul muncii”, Colecţia „Curs universitar”, Ed. All BECK, Bucureşti, 2005 (în
colaborare cu Alexandru Athanasiu), 365 pag., ISBN 973 – 655 – 737 – 5;
4. „Culegere de speţe. Dreptul muncii. Caiet de seminar”, Ed. OSCAR PRINT, Bucureşti,
1999 (în colaborare cu Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcăş, Traian Tunsoiu), 258
pag.;
Capitole din cărţi în limba română
5. „Codul muncii. Comentariu pe articole”, Vol. II. Articolele 108-298, Colecţia Comentarii
Beck, Editura CH Beck, 2011, (în colaborare cu Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu,
Oana Cazan), 464 pag., ISBN 978 – 973 – 115 – 667 – 5 (titlul VI, 63 pag.);
6. „Codul muncii. Comentariu pe articole”, Vol. I. Articolele 1-107, Colecţia Comentarii Beck,
Editura CH Beck, 2007, (în colaborare cu Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Oana
Cazan), 543 pag., ISBN 978 – 973 – 115 – 049 – 9 (titlul II, capitolele III-V, 208 pag.);
Capitole din cărţi în limbi străine
7. „Non-Compete Covenants”, capitolul despre România, Ius Laboris, 2017;
8. „Collective Redundancies Guide”, capitolul despre România, Ius Laboris, 2009;
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9. „Employee representatives in an enlarged Europe – chapter on Romania”, în volumul II al
lucrării „Employee representatives in an enlarged Europe”, Editura Publicaţiilor Oficiale ale
Comunităţilor Europene, Belgia, 2008, 15 pag., ISBN 978 – 92 – 79 – 08929 – 9;
10. „2009 Individual Dismissals Across Europe”, capitolul despre România, Ius Laboris, 2008;
11. Chapter on Romania în lucrarea „Hiring the best qualified and most talented employees”,
Editura Kluwer Law International, Olanda, 2008 (în colaborare), 24 pag., ISBN 978 – 90 –
41 – 12630 – 6;
c) Articole şi studii
Articole şi studii în limba română
1. „Inadmisibilitatea constatării pe care judiciară a prestării muncii în condiții deosebite sau
speciale”, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2016, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, pag. 106-128;
2. „Contractul de muncă pe durată determinată – excepția poate deveni regulă?”, în volumul
In Honorem Corneliu Bîrsan, Supliment al revistei Dreptul, Editura Hamangiu, Revista
Dreptul, Bucureşti, 2013, pag. 557-572;
3. „Noi provocări şi direcţii în legislaţia muncii din Statele Membre ale Uniunii Europene din
Europa Centrală şi de Est – Principalele modificări ale legislaţiei muncii din România.
Aspecte practice”, în Curierul Judiciar nr. 4/2012, Editura C. H. Beck, Bucureşti, pag. 204208;
4. „Noutăţi aduse instituţiilor modificării şi suspendării contractului individual de muncă prin
Legea nr. 40/2011”, în Curierul Judiciar nr. 3/2012, Editura C. H. Beck, Bucureşti, pag. 153158;
5. „Codul muncii – între flexibilizarea şi rigidizarea relaţiei de muncă”, în Curierul Judiciar nr.
2/2012, Editura C. H. Beck, Bucureşti, pag. 67-68;
6. „Aspecte de noutate privind conţinutul contractului individual de muncă în urma modificării
Codului muncii prin Legea nr. 40/2011”, în Curierul Judiciar nr. 2/2012, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, pag. 86-93;
7. „Forma scrisă a contractului individual de muncă în urma modificării Codului muncii prin
Legea nr. 40/2011”, în Curierul Judiciar nr. 1/2012, Editura C. H. Beck, Bucureşti, pag. 2531;
8. „Modificarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate anterior intrării
în vigoare a Legii Dialogului Social nr. 62/2011 - Reprezentarea părţilor la negocierea şi
încheierea actelor adiţionale de modificare”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr.
1/2012, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, pag. 26-32;
9. Comentariu (Notă) la Decizia nr. 7 din 21 ianuarie 2008 a ÎCCJ, Secţiile Unite, în “Curierul
judiciar” nr. 12/2008, Ed. C.H.BECK, Bucureşti, pag. 20-22;
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10. „Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici prin prisma
modificărilor aduse Legii nr. 188/1999 prin O.U.G. nr. 39/2005”, în “Curierul judiciar” nr.
5/2005, Ed. AllBECK, Bucureşti, pag. 1-4;
11. Comentariu (II) la Decizia nr. 277 din 25 februarie 2003 a Curţii de Apel Cluj, secţia
comercială şi de contencios administrativ, în “Curierul judiciar” nr. 4/2004, Ed. AllBECK,
Bucureşti, pag. 14-18;
12. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (V)”, în
Pandectele Române nr. 1/2004, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu), pag. 268 – 286;
13. „Profesionalizarea funcţiei publice din perspectivă legislativă", comentariu publicat în cartea
"Barometrul Funcţiei publice în România", editată de Institutul pentru Politici Publice şi
Organizaţia Gallup din România, în cadrul proiectului "Noul management public – politici
eficiente de resurse umane în administraţia publică locală" desfăşurat de Institutul pentru
Politici Publice şi finanţat de GRASP (USAID), 2004, pag. 103 – 106;
14. „Procedura de desfăşurare şi încetare a grevei în legislaţia română şi în legislaţia altor
ţări”, în Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004, Ed. AllBeck, Bucureşti,
pag. 37 – 69;
15. „Conflictele de interese – conflicte colective de muncă (II). Condiţii de exercitare a dreptului
la grevă în legislaţia română şi în legislaţia altor ţări”, în Analele Universităţii din
Bucureşti, seria Drept, nr. 3-4/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti, pag. 45 – 80;
16. „Conflictele de interese – conflicte colective de muncă (I). Studiu comparat al
reglementărilor din legislaţia română şi din legislaţia altor state”, în Analele Universităţii
din Bucureşti, seria Drept, nr. 2/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti, pag. 75 – 122;
17. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (IV)”, în
Pandectele Române nr. 6/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu), pag. 203 - 241;
18. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (III)”, în
Pandectele Române nr. 5/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu), pag. 228 – 247;
19. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (II)”, în
Pandectele Române nr. 4/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu), pag. 255 – 282;
20. „Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (I)”, în
Pandectele Române nr. 2/2003, Ed. Rosetti, Bucureşti (în colaborare cu Alexandru
Athanasiu), pag. 240 – 259;
21. Comentariu (Notă) la Sentinţa civilă nr. 2710 din 21 martie 2000 a Judecătoriei Sectorului 5
Bucureşti, în Pandectele Române” nr. 3/2001, Ed. Rosetti, Bucureşti, pag. 143-146;
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Articole în limbi străine
22. „The working time – various developments of the meaning of working time at the European
Union level from a Romanian labour relations perspective”, prezentată la conferința
internațională „Perspective ale Dreptului Afacerilor în Mileniul al Treilea”, București,
România, 25-26 noiembrie 2016, și publicată în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică,
vol 6, issue 2, din 12.2016, Editura ASE București, revistă indexată ISI Thomson Reuters,
EBSCO, ProQuest, Heinonline, Ceeol, SSRN, RePEc, Doaj, pag. 141 – 155;
23. „Part-time employment contracts – the transposition and implementation of the Directive
1994/33/EC into the Romanian legislation”, în Analele Universităţii din Bucureşti, seria
Drept, nr. 1/2012, Editura C. H. Beck, Bucureşti, pag. 31-45;
24. „The protection of young people at work – the transposition and implementation of the
Directive 1994/33/EC into the Romanian legislation”, în Analele Universităţii din Bucureşti,
seria Drept, nr. 4/2011, Editura C. H. Beck, Bucureşti, pag. 452-464;
25. „La protection des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’etablissement ou
de leurs parties – quelques problemes poses par la transposition et l’implementation de la
legislation europeene (Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii,
al unităţii sau al unor părţi ale acestora – câteva probleme apărute în transpunerea şi
implementarea legislaţiei europene)”, în Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept, nr.
1/2010, Editura C. H. Beck, Bucureşti, pag. 1-11;
26. „The Guide to Optimize the Human Resources Management Practice at the Level of District
Councils in Romania”, editată de Institutul pentru Politici Publice, în cadrul proiectului "The
New Public Management - Effective Human Resources Policies in the Local Public
Administration", 2005 (în colaborare);
27. „Collective Bargaining in Romania”, în Collective Bargaining, Discrimination, Social
Security and European Integration, Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer Law
International, 2003, pag. 297 – 325;

e) publicaţii în lucrări ale conferinţelor de specialitate
Conferinţe internaţionale
1. „Diversity of education and professional development – important factors for increasing the
chances of employment and reducing the risks of dismissal”, în volumul conferinței
internaționale „2nd Central & Eastern European LUMEN International Conference.
Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values”, Târgoviște,
România, 17-19 noiembrie 2016, volum indexat ISI Thompson Reuters;
2. „Protection of the employees’ rights in case of transfer of undertaking, business or parts of
undertaking or business – few issues occured when transposing and implementing the
European legislation (Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii,
al unităţii sau al unor părţi ale întreprinderii sau unităţii – câteva probleme apărute în
transpunerea şi implementarea legislaţiei europene –”, în volumul conferinţei cu tema: „The
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role of the European legislation in the development of the social law in Romania (Rolul
legislaţiei europene la dezvoltarea dreptului social în România)” 21 septembrie 2009, Ed.
C.H. Beck, 2010, ISBN 978 – 973 – 115 – 760 – 3, pag. 153-169;
3.

„Collective bargaining as a type of social dialogue in Romania – Statutory or other
institutions for the resolution of collective disputes (Negocierea colectivă ca modalitate a
dialogului social în România – Instituţii pentru soluţionarea conflictelor colective)” în
volumul primei Conferinţe balcanice cu tema: „Collective bargaining as a type of social
dialogue – Statutory or other instruments to overcome collective bargaining deadlock
(Negocierea colectivă ca modalitate de dialog social – Instrumente pentru a depăşi blocarea
negocierii colective), Thessaloniki, Grecia, 11-13 noiembrie 2005; pag. 52 – 63;

Conferinţe naţionale
4. „Soluții jurisprudențiale în domeniul clauzelor de neconcurență”, în volumul conferinței cu
tema „Soluții normative sau jurisprudențiale criticabile prin prisma specificului raporturilor
juridice de muncă, Sibiu, Romania, 28 octombrie 2016”, Editura Universul Juridic,
București, 2017, ISBN 978 – 606 – 39 – 0057 – 0, pag. 113-120;
5. „Dreptul la remunerație al salariaților detașați în cadrul prestării de servicii
transnaționale”, în volumul conferinței cu tema „Actualități și perspective în legislația
muncii, Sibiu, Romania, 30 octombrie 2015”, Editura Universul Juridic, București, 2016,
ISBN 978 – 606 – 673 – 831 – 8, pag. 113-120;
6. „Aspecte teoretice şi practice privind timpul de muncă şi timpul de odihnă”, în volumul
conferinţei cu tema: „Modificările Codului Muncii şi ale Legii Dialogului Social, Bucureşti
14-15 iunie 2011”, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011, ISBN 978 – 973 – 127 – 562 –
8, pag. 125-141;
7. „Reglementări în noul Cod al muncii în perspectiva integrării României în Uniunea
Europeană”, în volumul conferinţei cu tema: “A XIII-a Sesiune de comunicări JURIDICA,
Bucureşti 30 mai 2003”, Ed. ERA, Bucureşti, 2003, ISBN 973 – 8153 – 39 – 5, pag. 85 –
112;
f) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice – rapoarte de cercetare ştiinţifică (marea majoritate
în limba engleză)
2013-2014
1. „Evaluation of the EU Occupational Safety and Health Directives - Country Summary
Report for Romania”, (Raport naţional de implementare în România a celor 24 de Directive
din domeniul securitatății și sănătății în muncă a lucrătorilor), lucrare elaborată în calitate de
expert național și coordonator al unei echipe de cercetare în baza contractului cadru încheiat
în acest sens între Milieu Ltd. și Comisia Europeană (VC/2013/0049) în urma unei selecții de
oferte și publicată în 2015 pe website-ul Comisiei Europene la adresa
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17123&langId=en;
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2010
2. „National implementation report for Romania of Directive 2008/94/EC of 22 October 2008
on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer” (Raport
naţional de implementare în România a Directivei 2008/94/CE din 22 octombrie 2008
privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului), 47 pag., şi „Table of
concordance of transposition in Romania of Directive 2008/94/EC” (Tabel de concordanţă
privind transpunerea în România a Directivei 2008/94/CE), lucrări elaborate în 2010 în
calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza
contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
3. „National implementation report for Romania of Directive 1999/70/EC of 28 June 1999
concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and
CEEP” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 1999/70/CE a Consiliului
din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat
între CES, UNICE și CEEP), 61 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania
of Directive 1999/70/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a
Directivei 1999/70/CE), lucrări elaborate în 2010 în calitate de expert naţional în cadrul
consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de
Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
4. „National implementation report for Romania of Directive 91/533/EEC of 14 October 1991
on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract
or employment relationship” (Raport naţional de implementare în România a Directivei
91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii
asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă), 53 pag., şi „Table of
concordance of transposition in Romania of Directive 91/533/EEC” (Tabel de concordanţă
privind transpunerea în România a Directivei 91/533/CEE), lucrări elaborate în 2010 în
calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza
contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
5. „National implementation report for Romania of Directive 2001/86/EC of 8 October 2001
supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of
employees” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 2001/86/CE din
8 octombrie 2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea
lucrătorilor), 57 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive
2001/86/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
2001/86/CE), lucrări elaborate în 2010 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului
coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în
urma unei selecţii de oferte;
6. „National implementation report for Romania of Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on
the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of
employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of
undertakings or businesses” (Raport naţional de implementare în România a Directivei
2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la
menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de
întreprinderi sau unităţi), 61 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of
Directive 2001/23/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
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2001/23/CE), lucrări elaborate în 2010 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului
coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în
urma unei selecţii de oferte;
7. „National implementation report for Romania of Directive 1999/63/EC concerning the
Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European
Community Ship-owners Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union (FST)” (Raport naţional de implementare în România a
Directivei 1999/63/CE din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al
navigatorilor, încheiat între Asociaţia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană
(ECSA) şi Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană
(FST)), 45 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive
1999/63/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
1999/63/CE), lucrări elaborate în 2010 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului
coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în
urma unei selecţii de oferte;
2009
8. „National implementation report for Romania of Directive 91/383/EC of 25 June 1991
supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of
workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment
relationship” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 91/383/CE din
25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi
sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată
determinată sau un raport de muncă temporară), 47 pag., şi „Table of concordance of
transposition in Romania of Directive 91/383/EC” (Tabel de concordanţă privind
transpunerea în România a Directivei 91/383/CE), lucrări elaborate în 2009 în calitate de
expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului
VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
9. „National implementation report for Romania of Directive 1994/33/EC of 22 June 1994 on
the protection of young people at work” (Raport naţional de implementare în România a
Directivei 94/33/CE din 22 iunie 1994 privind protecţia tinerilor la locul de muncă), 57 pag.,
şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive 1994/33/EC” (Tabel de
concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 1994/33/CE), lucrări elaborate în
2009 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza
contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
10. „National implementation report for Romania of Directive 96/71/EC of the European
Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the
framework of the provision of service” (Raport naţional de implementare în România a
Directivei 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării
de servicii), 49 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive
96/71/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 96/71/CE),
lucrări elaborate în 2009 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de
Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în urma unei
selecţii de oferte;
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11. „National implementation report for Romania of Directive 1997/81/EC of 15 December
1997 concerning the framework agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP
and the ETUC” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 97/81/CE din
15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat
de UCIPE, CEIP și CES), 51 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of
Directive 1997/81/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
1997/81/CE), lucrări elaborate în 2009 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului
coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în
urma unei selecţii de oferte;
12. „National implementation report for Romania of Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the
approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies” (Raport
naţional de implementare în România a Directivei 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind
apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la concedierile colective), 57 pag., şi
„Table of concordance of transposition in Romania of Directive 98/59/EC” (Tabel de
concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 98/59/CE), lucrări elaborate în
2009 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza
contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
13. „National implementation report for Romania of Directive 2002/14/EC of 11 March 2002
establishing a general framework for informing and consulting employees in the European
Community” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 2002/14/CE din
11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din
Comunitatea Europeană), 59 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of
Directive 2002/14/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
2002/14/CE), lucrări elaborate în 2009 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului
coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în
urma unei selecţii de oferte;
14. „National implementation report for Romania of Directive 2003/88/EC of 4 November 2003
concerning certain aspects of the organisation of working time” (Raport naţional de
implementare în România a Directivei 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite
aspecte ale organizării timpului de lucru), 71 pag., şi „Table of concordance of transposition
in Romania of Directive 2003/88/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în
România a Directivei 2003/88/CE), lucrări elaborate în 2009 în calitate de expert naţional în
cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de
Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
15. „National implementation report for Romania of Directive 2000/79/EC concerning the
European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil
Aviation concluded by the Association of European Airlines (AEA), the European Transport
Workers' Federation (ETF), the European Cockpit Association (ECA), the European
Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier Association (IACA)”
(Raport naţional de implementare în România a Directivei 2000/79/CE din
27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea
timpului de lucru al personalului mobil din aviaţia civilă, încheiat de Asociaţia companiilor
europene de navigaţie aeriană (AEA), Federaţia europeană a lucrătorilor din transporturi
(ETF), Asociaţia europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociaţia europeană a
companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) şi Asociaţia internaţională a liniilor aeriene
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rezervate în sistem charter (AICA)), 41 pag., şi „Table of concordance of transposition in
Romania of Directive 2000/79/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România
a Directivei 2000/79/CE), lucrări elaborate în 2009 în calitate de expert naţional în cadrul
consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia
Europeană în urma unei selecţii de oferte;
16. „National implementation report for Romania of Directive 2005/47/EC of 18 July 2005 on
the Agreement between the Community of European Railways (CER) and the European
Transport Workers’ Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile
workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector” (Raport
naţional de implementare în România a Directivei 2005/47/CE din 18 iulie 2005 privind
acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) și Federaţia Europeană a
Lucrătorilor în Transporturi (ETF) asupra anumitor aspecte legate de condiţiile de muncă ale
lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul
feroviar), 43 pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive
2005/47/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei
2005/47/CE), lucrări elaborate în 2009 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului
coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în
urma unei selecţii de oferte;
17. „National implementation report for Romania of Directive 94/45/EC of 22 September 1994
on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community-scale
undertakings and Community-scale groups undertakings for the purposes of informing and
consulting employees” (Raport naţional de implementare în România a Directivei 94/45/CE
din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet European de întreprindere sau a unei
proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de
întreprinderi de dimensiune comunitară), 55 pag., şi „Table of concordance of transposition
in Romania of Directive 94/45/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România
a Directivei 94/45/CE), lucrări elaborate în 2009 în calitate de expert naţional în cadrul
consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia
Europeană în urma unei selecţii de oferte;
18. „National implementation report for Romania of Directive 2003/72/EC of 22 July 2003
supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the
involvement of employees” (Raport naţional de implementare în România a Directivei
2003/72/CE din 22 iulie 2003 de completare a statutului societăţii cooperative europene), 45
pag., şi „Table of concordance of transposition in Romania of Directive 2003/72/EC” (Tabel
de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 2003/72/CE), lucrări elaborate
în 2009 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza
contractului VC/2008/0919 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte,
publicat
pe
site-ul
Comisiei
Europene
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4806&langId=en;
2008
19. „Study on Child Labour and Protection of Young Workers in Romania” (Raport naţional
privind munca copiilor şi protecţia tinerilor lucrători în România) în vederea elaborării
lucrării “Study on Child Labour and Protection of Young Workers in the European Union”,
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17 pag., studiu elaborat în 2008 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat
de Labour Asociados, Consultoría Social, Laboral e Internacional, consorţiu desemnat de
Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte, lucrare publicată pe site-ul Comisiei
Europene http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4200&langId=en;
20. „The impact of new forms of labour on industrial relations and the evolution of labour law in
Romania” (Raport naţional privind impactul noilor forme de muncă asupra relaţiilor
industriale şi asupra evoluţiei legislaţiei din România) în vederea elaborării lucrării “ The
impact of new forms of labour on industrial relations and the evolution of labour law in the
European Union”, 36 pag., studiu elaborat în 2008 în calitate de expert naţional în cadrul
consorţiului coordonat de Labour Asociados, Consultoría Social, Laboral e Internacional,
consorţiu desemnat de Parlamentul European în urma unei selecţii de oferte, lucrare publicată
pe
site-ul
Parlamentului
European
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/dv/studynewformslabo
ur1_/studynewformslabour1_en.pdf
21. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Directive 2004/38/EC on
the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within
the territory of the Member States” (Raport naţional pentru România privind conformitatea
legislaţiei care transpune Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere
pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora), 36 pag.,
şi „Table of correspondence of transposition in Romania of Directive 2004/38/EC” (Tabel
de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 2004/38/CE), lucrări elaborate
în 2008 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza
contractului JLS/2007/C4/004-30-CE-0159638/00-31 atribuit de Comisia Europeană în urma
unei
selecţii
de
oferte,
lucrări
publicate
pe
site-ul Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/citizenship/movement/doc/romania_compliance_study
_en.pdf
şi
http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/citizenship/movement/doc/romania_table_of_correspo
ndence_en.pdf;
22. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Act concerning the election
of the members of the European Parliament by direct universal suffrage, attached to Council
Decision 76/787/ECSC, EEC, Eurat” (Raport naţional pentru România privind conformitatea
legislaţiei care transpune Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vor
universal direct, ataşată Deciziei Consiliului 76/787/ CECA, CEE, Euratom), 19 pag., şi
„Table of correspondence of transposition in Romania of the Act concerning the election of
the members of the European Parliament by direct universal suffrage” (Tabel de
concordanţă privind transpunerea în România a Actului privind alegerea membrilor
Parlamentului European prin vor universal direct), lucrări elaborate în 2008 în calitate de
expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului
JLS/2007/C4/004-30-CE-0159638/00-31 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii
de oferte;
23. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Directive 93/109/EC on
the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European
Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not
nationals” (Raport naţional pentru România privind conformitatea legislaţiei care transpune
Directiva 93/109/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales
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pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru
în care nu sunt resortisanţi), 24 pag., şi „Table of correspondence of transposition in
Romania of Directive 93/109/EC” (Tabel de concordanţă privind transpunerea în România a
Directivei 93/109/CE), lucrări elaborate în 2008 în calitate de expert naţional în cadrul
consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza contractului JLS/2007/C4/004-30-CE0159638/00-31 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de oferte;
24. „Conformity Study for Romania of the legislation transposing the Directive 94/80/EC on the
exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by citizens of
the Union residing in a Member State of which they are not nationals” (Raport naţional
pentru România privind conformitatea legislaţiei care transpune Directiva 94/80/EC de
stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile locale
pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin), 24
pag, şi „Table of correspondence of transposition in Romania of Directive 94/80/EC” (Tabel
de concordanţă privind transpunerea în România a Directivei 94/80/CE), lucrări elaborate în
2008 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd., în baza
contractului JLS/2007/C4/004-30-CE-0159638/00-31 atribuit de Comisia Europeană în urma
unei selecţii de oferte;
25. „Study concerning the report on the application and effectiveness of the EIA (Environmental
Impact Assessment) Directive (85/337/EEC) in Romania” (Raport naţional privind aplicarea
şi eficienţa Directivei EIA (85/337/EEC) în Romania), 29 pag., lucrare elaborată în 2008 în
calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd. Şi COWI, în baza
contractului 070307/2007/484953/MAR/D3 atribuit de Comisia Europeană în urma unei
selecţii de oferte;
26. „Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA (Strategic
Environmental Assessment) Directive (2001/42/EC) in Romania” (Raport naţional privind
aplicarea şi eficienţa Directivei SEA (2001/42/EC) în Romania), 38 pag., lucrare elaborată în
2008 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd. Şi COWI,
în baza contractului 070307/2007/484581/MAR/D3 atribuit de Comisia Europeană în urma
unei selecţii de oferte;
2007
27. Studiul „Conformity Analysis of Legislation transposing EU Requirements of Health and
Safety of Workers – Lot no. 2: Romania” (“Analiza conformintăţii legislaţiei care transpune
reglementările în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor”), 88 pag., studiu
elaborat în 2007 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Milieu Ltd.,
în baza contractului VC/2005/0363 atribuit de Comisia Europeană în urma unei selecţii de
oferte;
28. Raport naţional privind reprezentarea salariaţilor şi sistemele de participare şi implicare la
luarea deciziilor care afectează întreprinderile pentru a fi inclus în publicaţia Comisiei
Europene „Reprezentanţii salariaţilor în Europa şi prerogativele lor economice”, 15 pag,
elaborat în 2007 în calitate de expert naţional în cadrul consorţiului coordonat de Labour
Asociados, Consultoría Social, Laboral e Internacional, consorţiu desemnat de Comisia
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Europeană în urma unei selecţii de oferte, studiu publicat pe site-ul Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2391&langId=en;
2006
29. Studiul „Termination of Employment Relationships: The Legal situation in Romania”
(„Încetarea raporturilor de muncă: Situaţia juridică din România”), 49 pag., elaborat în
2006 în cadrul contractului de cercetare VC/2005/615 care mi-a fost atribuit de Comisia
Europeană în baza unei selecţii de oferte, studiu publicat pe site-ul Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4634&langId=en;
2003
30. Raport naţional pe tema „Protecţia socială a şomerilor” pentru Congresul Mondial de
Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale de la Montevideo, Uruguay, septembrie 2003 (în
colaborare cu Alexandru Athanasiu);
2002
31. Raport naţional pe tema „Negocierea colectivă în România” la Congresul European de
Dreptul Muncii şi Securităţii Sociale de la Stockholm, Suedia, septembrie 2002;
2001
32. Comunicarea cu titlul „Jurisdicţia muncii” în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice
organizată de Centrul de Drept Social Comparat al Facultăţii de Drept a Universităţii din
Bucureşti în colaborare cu Centrul de Drept Social Comparat al Facultăţii de Drept a
Universităţii Montesquieu Bordeaux IV, decembrie 2001;

g) opinii emise la solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
1.

Opinie privind problemele de drept cu care a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție
în cauza înregistrată sub nr. 13/1/2014/HP/C privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1
alin. (2) lit. e) (i) şi alin. (3) şi a art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, aprobată prin Legea
nr. 48/2002 - transmisă către ÎCCJ prin adresa Facultății de Drept a Universității din
București nr. 1485/16.12.2014;

2.

Opinie privind problemele de drept cu care a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție
în cauza înregistrată sub nr. 1184/1/2015 privind modul de interpretare/aplicare a
prevederilor H.G. nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor
în locuri de muncă în condiţii speciale, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea pe
cale judiciară a prestării muncii în condiţii speciale în cazul în care la nivelul angajatorului
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s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor H.G. nr. 1025/2003, însă aceasta nu a
vizat meseria/funcţia exercitată de reclamant - transmisă către ÎCCJ prin adresa Facultății de
Drept a Universității din București nr. 424/12.05.2015;
3.

Opinie privind problemele de drept cu care a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție
în cauza înregistrată sub nr. 1186/1/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea modului de interpretare și aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii
deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, prin stabilirea dacă este admisibilă
constatarea pe cale judiciară a prestării muncii în condiţii deosebite, în cazul în care nu s-a
efectuat procedura prealabilă raportat la acel angajator/acel loc de muncă, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 261/2001, cu modificările şi completările ulterioare transmisă către ÎCCJ prin adresa Facultății de Drept a Universității din București nr.
425/16.12.2014;

4.

Opinie privind problemele de drept cu care a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție
în cauza înregistrată sub nr. 13/1/2014/HP/C privind pronunţarea unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din
Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile
de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, precum şi a dispoziţiilor art. 122
alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004, republicată, prin raportare la art. 1 alin. (2), art.
144, art. 149 şi art. 253 din Codul muncii - transmisă către ÎCCJ prin adresa Facultății de
Drept a Universității din București nr. 834/07.09.2016 (în coautorat).

h) alte opinii emise la solicitarea unor autorități, instituții publice sau corpuri profesionale
1.

Notă privind convențiile civile de prestări servicii - transmisă Universității din București
prin adresa Facultății de Drept nr. 266/18.04.2003;

2.

Notă privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor pentru remunerarea cadrelor
didactice - transmisă Universității din București prin adresa Facultății de Drept nr.
67/29.01.2004;

3.

Notă privind noțiunea de personal didactic titular în învățământul superior și angajarea pe
posturi didactice a persoanelor care au funcția de bază la un alt angajator - transmisă prin
email către Decanatul Facultății de Drept a Universității din București în data de 14.02.2009;

4.

Opinie privind dreptul avocaților de a beneficia de prestații de asigurări sociale în
conformitate cu dispozițiile OUG nr. 148/2005 și OUG nr. 158/2005 – transmisă prin email
către Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților în data de 19.03.2010.

i) prezentare susținută în Parlamentul European și participare activă la dezbateri
„Changes of labour legislation in Romania – the impact assessment upon labour and industrial
relations”, prezentare susținută în calitate de expert național în cadrul unei audieri publice care a
avut loc în Parlamentul European pe tema schimbărilor aduse legislaţiei muncii şi a provocărilor
pe care le implică aceste modificări în ţările din Estul Europei – România, Cehia şi Ungaria;
prezentarea a fost urmată de o sesiune de dezbateri în cadrul cărora au fost analizate modificările
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legislative din perspectiva flexicurităţii şi a competitivizării pieţei muncii în România, în baza
unor întrebări formulate de participanți.
j) alte prezentari în cadrul unor conferinţe, seminarii, dezbateri, școli de vară
1. „Prestații familiale: Cazul C-394/13 (b)”, în cadrul seminarului „Cazuri recente ale Curții de
Justiție a Uniunii Europene relevante pentru lucrătorii migranți români”, organizat de rețeaua
de experți independenți FreSsco (Free Movement of Workers and Social Security
Coordination) București, 29 septembrie 2015;
2. „Concedierile colective în lumina ultimelor tendințe jurisprudențiale”, în cadrul dezbaterilor
organizate conform planului tematic privind învăţământul profesional pentru judecători în
anul 2015: „Concedierea colectivă. Aspecte teoretice şi practice”, Curtea de Apel București,
25 mai 2015;
3. „Angajat, angajator – o relație *supravegheată*?” în cadrul conferinței „Tu câte știi din ce
se știe despre tine?”, organizată de The European Law Students Association, București, 4-5
septembrie 2013;
4. „Contractul colectiv de muncă”, în cadrul seminarului de pregătire profesională a
magistraților în domeniul dreptului muncii, Curtea de Apel Ploiești, 2 noiembrie 2012;
5. „Discriminarea la concediere. Distincţie între evaluarea obiectivelor de performanţă
individuală, evaluarea profesională a salariaţilor şi criteriile pentru stabilirea ordinii de
prioritate la concediere”, în cadrul seminarului organizat conform planului tematic privind
învăţământul profesional pentru judecători în anul 2012: „Formele de concediere. Plata
salariului în cazul insolvenţei angajatorului. Impactul noului Cod de procedură civilă asupra
jurisdicţiei muncii şi asigurărilor sociale”, Curtea de apel București, 22 octombrie 2012;
6. „Încetarea contractului individual de muncă”, în cadrul seminarului de pregătire
profesională a magistraților în domeniul dreptului muncii „Doctrina și practica judiciară în
materia încetării contractului individual de muncă”, Curtea de Apel Ploiești, 21 noiembrie
2011;
7. „Modificările codului muncii, între flexibilizarea relaţiilor de muncă şi protecţia
salariaţilor”, în cadrul seminarului profesional „Lex Atelier” al SCA NNDKP, Bucureşti, 2
iunie 2011;
8. „Noile provocări ale legislaţiei muncii. Cum interpretăm? Cum aplicăm? Cum acţionăm?”,
în cadrul seminariilor profesionale „Lex Atelier” al SCA NNDKP, Cluj, 9 iunie 2011,
Timişoara, 11 iunie 2011, Constanţa, 30 septembrie 2011;
9. „Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate”, în cadrul seminarului
profesional „Lex Atelier” al SCA NNDKP, Bucureşti, 9 iunie 2010;
10. „Sugestii pentru evitarea conflictelor cu salariaţii atunci când activitatea se reorganizează”
în cadrul seminarului profesional „Lex Atelier” al SCA NNDKP, Braşov, 5 iunie 2010;
11. „Concedierea din motive ce ţin de persoana salariatului” în cadrul seminarului profesional
„Lex Atelier” al SCA NNDKP, Timişoara, 6 octombrie 2009;

14

12. „Sugestii pentru evitarea conflictelor cu salariaţii atunci când activitatea se reorganizează”
în cadrul seminarului profesional „Lex Atelier” al SCA NNDKP, Bucureşti, 10 iunie 2009;
13. „The non-discrimination principle in European Law”, în cadrul programului Erasmus
Socrates „Summer school on Social Protection”, august 2004, august 2005 și august 2006.

Iulie 2017
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