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Lista completă a lucrărilor publicate

Lista celor maximum 10 lucrări considerate a fi cele mai relevante

1. Izvoarele obligațiilor civile, Ed. Universul Juridic, București 2018, ISBN 978-606-673-451-6, 409 pag.
2. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor, Ed. Universul juridic, București 2013,ISBN 978-606-673-100-3, 287 pag.;
3. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor, ed. a II-a revăzută și adăugită, Ed.Universul juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-888-0, 334 pag.;
4. Dreptul familiei, Editura Sinteze, Galaţi, 2005, ISBN 973-7772-17-2, V. Daghie,N. Daghie, 188 pag.;
5. „Aspecte teoretice şi practice privind condiţiile cerute pentru admisibilitatearezoluţiunii judiciare” articol publicat în Revista română de drept privat nr.6/2009, ISSN 1843-2646;
6. „Amenda civilă – instrument de constrângere indirectă pentru obligațiile de aface intuitu personae referitoare la minori” comentariu explicativ în Revistaromână de jurisprudență nr. 4/2012, ISSN 1844-6450;
7. „Considerații teoretice și practice referitoare la excepția de neexecutare acontractului” articol publicat în revista Dreptul nr. 1/2013, ISSN 1018-04-35;
8. „Condițiile de admisibilitate a acțiunii revocatorii în reglementarea noului Codcivil” articol publicat în revista Dreptul nr. 2/2014, ISSN 1018-04-35;
9. „Unele reflecții privind reglementarea exercitării autorității părintești în noulCod civil” articol publicat în revista Dreptul nr. 3/2014, ISSN 1018-04-35;
10. „Accident de muncă. Acordarea daunelor morale. Condiții” articol publicat înRevista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2014, ISSN 1582-75-34;
Teza de doctoratSancțiunile civile fundamentate pe neexecutarea culpabilă a contractelorsinalagmatice, susținută pe data de 01.11.2011, sub îndrumarea Prof.univ.dr.Gabriel Boroi – Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportuluinr. 3818/26.04.2012
Cărţi şi capitole în cărţi
1. Dreptul familiei, Editura Sinteze, Galaţi, 2005, ISBN 973-7772-17-2, V. Daghie,N. Daghie, 188 pag.;
2. Dreptul familiei, Editura Europlus, Galaţi, 2006, ISBN (10) 973-7845-17-X,ISBN (13) 978-973-7845-17-7, V. Daghie, N. Daghie, 129 pag.;
3. Elemente de procedură civilă şi administrativă, vol. II, Editura Universităţii„Dunărea de Jos” Galaţi 2006, V. Daghie, D. Daghie, N. Ivan, B. Fuică, 143 pag.Curs, Ştiinţe Administrative, Administraţie publică, Facultatea de Drept,Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, I.D. şi Curs, Ştiinţe Juridice, Drept,Facultatea de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, I.F.R.;
4. Elemente de procedură civilă şi administrativă, vol. I, Editura Universităţii„Dunărea de Jos” Galaţi, 2006, V. Daghie, D. Daghie, N. Ivan, B. Fuică, 117 pag.Curs, Ştiinţe Administrative, Administraţie publică, Facultatea de Drept,Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, I.D. şi Curs, Ştiinţe Juridice, Drept,Facultatea de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, I.F.R.;
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5. Dreptul familiei, Editura Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi 2006, V. Daghie,N. Daghie, 130 pag. Curs, Ştiinţe Administrative, Administraţie publică,Facultatea de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, I.D. şi Curs, ŞtiinţeJuridice, Drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi,I.F.R.;
6. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor, Ed. Universul juridic, București, 2013,ISBN 978-606-673-100-3, 287 pag.;
7. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor, ed. a II-a revăzută și adăugită, Ed.Universul juridic, București, 2016, ISBN 978-606-673-888-0, 334 pag.;
8. Izvoarele obligațiilor civile, Ed. Universul Juridic, București 2018, ISBN 978-606-673-451-6, 409 pag.
Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
principal
1. Drept, economie şi informatică, ISSN 1810-8725, nr. 2/10.2006, revistăeditată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a RepubliciiMoldova şi Facultatea de Studii Economice şi Administrative Galaţi,„Împrumutul cu dobândă”;
2. Drept, economie şi informatică, ISSN 1810-8725, nr. 2/10.2006, revistăeditată prin colaborarea dintre Academia de Studii Economice a RepubliciiMoldova şi Facultatea de Studii Economice şi Administrative Galaţi, „Vânzarealucrului altuia”;
3. „Aspecte teoretice şi practice privind condiţiile cerute pentru admisibilitatearezoluţiunii judiciare” articol publicat în Revista română de drept privat nr.6/2009, ISSN 1843-2646;
4. „Excepţia de neexecutare a contractului” articol publicat în PandecteleRomâne nr. 1/2010, ISSN 1582-4756;
5. „Procrearea asistată medical - actualităţi şi perspective” articol publicat înrevista Dreptul nr. 3/2010, ISSN 1018-04-35;
6. „Asigurări şi reasigurări în România” studiu publicat în revista Getting thedeal through 2010, ISSN 1748-3085;
7. „Asigurări şi reasigurări în România” studiu publicat în revista Getting thedeal through 2011, ISSN 1748-3085;
8. „Asigurări şi reasigurări în România” studiu publicat în revista Getting thedeal through 2012, ISSN 1757-7195;
9. „Părinți aflați în procedură de divorț. Copil minor încredințat mamei. Programde vizitare nerespectat de mamă. Hotărâre judecătorească de prezentare aminorei la consiliere psihologică (decizia civilă nr. 122/2011 a TribunaluluiGalați, secția civilă) – notă jurisprudențială în Revista Dreptul nr. 2/2012;
10. „Amenda civilă – instrument de constrângere indirectă pentru obligațiile dea face intuitu personae referitoare la minori” comentariu explicativ în Revistaromână de jurisprudență nr. 4/2012, ISSN 1844-6450;
11. „Considerații teoretice și practice referitoare la excepția de neexecutare acontractului” articol publicat în revista Dreptul nr. 1/2013, ISSN 1018-04-35;
12. „Asigurări şi reasigurări în România” studiu publicat în revista Getting thedeal through 2013, ISSN 1757-7195;
13. „Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autoritățiipărintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani”, articolpublicat în Revista română de jurisprudență nr. 4/2013, ISSN 1844-6450;
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14. „Câteva considerații cu privire la acțiunea pauliană. Privire specială asupradomeniului de aplicare în reglementarea Codului civil (Legea nr. 287/2009)”articol publicat în Revista română de drept al afacerilor nr. 11/2013 ISSN1583-493X;
15. „Condițiile de admisibilitate a acțiunii revocatorii în reglementarea nouluiCod civil” articol publicat în revista Dreptul nr. 2/2014, ISSN 1018-04-35;
16. „Unele reflecții privind reglementarea exercitării autorității părintești înnoul Cod civil” articol publicat în revista Dreptul nr. 3/2014, ISSN 1018-04-35;
17. „Accident de muncă. Acordarea daunelor morale. Condiții” articol publicat înRevista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2014, ISSN 1582-75-34;
18. „Calitatea procesuală a unității administrativ-teritoriale. Lipsa de calitateprocesuală a consiliului local decurgând din lipsa personalității juridice”articol publicat în Revista română de jurisprudență nr. 2/2014, ISSN 1844-6450;
19. „Forma ad validitatem atribut exclusiv al legiuitorului în Codul civil din2009” articol publicat în Revista română de jurisprudență nr. 5/2014, ISSN1844-6450;
20. „Consiliul local nu are capacitate procesuală de folosință în litigiile având caobiect calculul și plata drepturilor salariale” articol publicat în revistaPandectele române nr. 7/2014, ISSN 1582-4756;
21. „Punerea în executare a unei hotărâri judecătorești irevocabile în contradictoriu

cu un organ deliberativ, care nu are patrimoniu propriu. O simplă hârtie, fără vreo
valoare economică, în absența dispozițiilor art. 6 din Convenția Europeană a
Drepturilor Omului” articol publicat în Pandectele Române nr. 9/2015, ISSN1582-4756;

22. „Contract privind nașterea – clauză de limitare a răspunderii spitalului”articol publicat în Pandectele Române nr. 10/2015, ISSN 1582-4756;
23. „Pronunțarea unei decizii de neconstituționalitate pe parcursul derulăriiunei proceduri speciale de înstrăinare a unor bunuri imobile din proprietateaprivată a unităților administrativ-teritoriale. Efecte (Tribunalul Galați, secția Icivilă, decizia civilă nr. 726 din 17 octombrie 2014)” articol publicat înPandectele Române nr. 3/2016, ISSN 1582-4756;
24. „Aspecte din doctrină și jurisprudență pe marginea răspunderii pentruprejudiciile cauzate prin ruina edificiului” articol publicat în PandecteleRomâne nr. 9/2016, ISSN 1582-4756;
25. „Reglementarea stipulației pentru altul în Noul Cod civil. Analiză prinraportare la principiul relativității efectelor contractului” articol publicat înPandectele Române nr. 10/2016, ISSN 1582-4756;
26. „Câteva considerații asupra dispozițiilor art. 1534 din noul Cod civil,aplicație particulară a principiului bunei-credințe”, articol publicat în revistaDreptul nr. 11/2016, ISSN 1018-04-35;
27. „Modificarea titularului contractului de închiriere pe cale judecătorească.Irelevanța existenței unui debit la plata chiriei” articol publicat în Revistaromână de jurisprudență nr. 4/2016, ISSN 1844-6450;
28. „Câteva considerații referitoare la reglementarea actului juridic unilateral înnoul Cod civil” articol publicat în Revista română de jurisprudență nr. 5/2016,ISSN 1844-6450;
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29. „Repararea prejudiciului. Condiții și principii în noul Cod civil”, articolpublicat în revista Dreptul nr. 11/2017, ISSN 1018-04-35;
30. „Principiul publicității materiale – instrument de garanție pentru securitateadinamică a circuitului civil”, articol publicat în revista Dreptul nr. 4/2018,ISSN 1018-04-35;
31. „Rezoluțiunea unilaterală – un remediu prețuit de creditorul universal”,articol publicat în Pandectele Române nr. 5/2018, ISSN 1582-4756;
32. „Reflecții pe marginea reglementării de lege lata a consilierii psihologice aminorului în faza executării silite”, articol publicat în revista Dreptul nr.12/2018, ISSN 1018-04-35;
33. „Inadmisibilitate. Recurs în cazul cererilor evaluabile în bani. Despreincidența Deciziei Curții Constituționale a României nr. 369 din 30 mai 2017”,articol publicat în revista Dreptul nr. 1/2019, ISSN 1018-04-35;
34. „Garanția contra evicțiunii. Vânzări succesive ale unui bun furat.Rezoluțiune contract și efecte specifice”, articol publicat în revista Dreptul nr.4/2019, ISSN 1018-04-35.
Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe
internaţionale de specialitate
1. Participare la Conferinţa internaţională „Role of ICT in Local and RegionalSustainable Development” cu articolul „The Evidence in the Context of theCurrent Modern Means of Communication and their Impact upon theSustainable Commercial Development of the Companies – the remote enteringof contracts, the electronic signature, the electronic trade, the modernpayment means” 24-25 august 2007 Galaţi;
2. 16-17.05.2008 – Participare la Conferinţa internaţională „Integrare europeană– Realităţi şi Perspective” organizată de Universitatea „Danubius” Galaţi cuarticolul „Dreptul de proprietate în lumina recentelor modificări legislative”;
3. 29-30.08.2008 – Participare la Conferinţa internaţională „Politici şi strategiide dezvoltare locală şi regională – implicaţii socio-economice şi educaţionale”organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi cu articolul „Publicitateaprin Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - metodă eficientă deprotecţie a creditorilor”;
4. „O reevaluare a principiului pacta sunt servanda sub imperiul instabilităţiimediului economic şi social” articol prezentat la Conferinţa internaţională„Exploration, education and progres in the third millenium” organizată deUniversitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2009, vol 2 nr. 1 ISSN 2066-7019;
5. 14.05.2009-16.05.2009 – „Consideraţii privind clauza penală, expresie aprincipiului libertăţii contractuale, şi abuzul de drept” articol prezentat laConferinţa internaţională „EUROPEAN INTEGRATION – REALITIES AND

PERSPECTIVES” organizată de către Universitatea Danubius Galaţi, ISBN 978-606-533-013-9;
6. 14.05.2010-15.05.2010 – „Considerations on the debtor’s fault – structural,distinct and absolutely necessary condition for employing the contractual civilliability” articol prezentat la Conferinţa internaţională „EUROPEAN

INTEGRATION – REALITIES AND PERSPECTIVES” organizată de UniversitateaDanubius Galaţi, ISSN 2067-9211;
7. 23-24.04.2010 – „Les aspects actuels sur l’évaluation judiciaire des dommagesen matière de la responsabilité civile contractuelle ” articol prezentat la
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Conferinţa internaţională „Exploration, education and progres in the thirdmillenium” organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2010, vol 2 nr.1 ISSN 2066-7019;
8. 29-30.04.2011 – „Le Concept d’Action Illicite – Condition pour laResponsabilité Civile Contractuelle” articol prezentat la Conferinţainternaţională „Exploration, education and progres in the third millenium”organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2011, vol 2 nr. 1 ISSN2066-7019;
9. 13-14.05.2011 – „La force obligatoire du contrat dans les rapports avec lestiers. Consécration positive dans le droit comparé et dans le Nouveau CodeCivil Roumain” articol prezentat la Conferinţa internaţională „EUROPEAN

INTEGRATION – REALITIES AND PERSPECTIVES” organizată de UniversitateaDanubius Galaţi, ISSN 2067-9211;
10. 17-19.04.2013 – „Voința juridică și limitele acesteia în contract” articolprezentat la Conferinţa internaţională „Exploration, education and progres inthe third millenium” organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2013,ISSN 2066-7019;
11. 29 martie 2013 – „REZOLUȚIUNEA, SANCȚIUNE SAU REMEDIU ÎN NOULCOD CIVIL” articol prezentat la Conferinţa internaţională Continuitate şi

discontinuitate în dreptul român organizată de ACADEMIA ROMÂNĂ –Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”;
12. 07.06.2013 – 09.06.2013 – „RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ PENTRUFAPTA ALTUIA ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI” articol prezentat laConferinţa internaţională SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAŞTERE.Norme, valori şi repere contemporane organizată de Facultatea de Drept şiŞtiinţe Social-Politice Universitatea Valahia din Târgovişte;
13. 09 octombrie 2013 – „Conflictul părinților – motiv întemeiat pentruscindarea exercițiului autorității părintești în favoarea interesului superior alminorului” articol prezentat la Conferinţa naţională Noul Cod civil român la doi

ani de la intrarea în vigoare. Probleme teoretice şi practice organizată de cătreACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Juridice „Acad.AndreiRădulescu”, ISBN: 978-88-7587-687-6
14. 09 mai 2014 – „Echitatea – reper în reglementările noului Cod civil dinmateria contractului” articol prezentat la Conferinţa internaţională„Exploration, education and progres in the third millenium” organizată deUniversitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2014, ISSN 2066-7019;
15. 23-24 mai 2014 – „Forma ad validitatem atribut exclusiv al legiuitorului înCodul civil din 2009” articol prezentat la Conferinţa internaţională HISTORY,CULTURE, CITIZENSHIP IN THE EUROPEAN UNION organizată deUniversitatea din Pitești 2014 ISSN-L 2360 – 1841, Online – ISSN 2360- 395X,CD-ROM – ISSN 2360 – 1841;
16. 08 mai 2015 – „Exercitarea în comun a autorității părintești – prezumțielegală relativă instituită prin dispozițiile art. 397 din Codul civil” articolprezentat la Conferinţa internaţională „Exploration, education and progres inthe third millenium” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi2015, ISSN 2066-7019;
17. 17 aprilie 2015 – „Mecanismul excepției de neexecutare a contractului –mijloc eficient și natural de apărare activă a creditorului-debitor dincontractul sinalagmatic” articol prezentat la Conferinţa naţională Simplificarea
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– imperativ al modernizarii și ameliorării calității dreptului organizată de cătreACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Juridice „Acad.AndreiRădulescu”, ISBN: 978-606-673-605-3;
18. 8-9 mai 2015 – „De la excepția de neexecutare a contractului la rezoluțiuneaunilaterală anticipativă” articol prezentat la Conferinţa internaţionalăHISTORY, CULTURE, CITIZENSHIP IN THE EUROPEAN UNION organizată deUniversitatea din Pitești 2015 ISSN-L 2360 – 1841, Online – ISSN 2360- 395X,CD-ROM – ISSN 2360 – 1841;
19. 12 mai 2016 – „Actul juridic unilateral – izvor de obligații civile în Codul civildin 2009” articol prezentat la Conferinţa internaţională „Exploration,education and progres in the third millenium” organizată de cătreUniversitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2016, ISSN 2066-7019;
20. 15 aprilie 2016 – „Obligația creditorului contractual de a contribui lalimitarea prejudiciului – formă de manifestare a bunei-credințe în noul Codcivil” articol prezentat la Conferinţa naţională Intrarea în vigoare a noilor

coduri. O primă evaluare, organizată de către ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutulde Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, ISBN: 978-606-673-838-5;
21. 13-14 mai 2016 – „Stipulația pentru altul – excepție aparentă sau reală de laprincipiul relativității efectelor contractului, în Codul civil din 2009?” articolprezentat la Conferinţa internaţională HISTORY, CULTURE, CITIZENSHIP INTHE EUROPEAN UNION organizată de Universitatea din Pitești 2016 ISSN-L2360 – 1841, Online – ISSN 2360- 395X, CD-ROM – ISSN 2360 – 1841;
22. 10.06.2016 – 11.06.2016 – „Coordonatele răspunderii pentru prejudiciilecauzate prin ruina edificiului în reglementarea noului Cod civil” articolprezentat la Conferinţa internaţională SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PECUNOAŞTERE. Norme, valori şi repere contemporane organizată de cătreFacultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice Universitatea Valahia dinTârgovişte;
23. 31 martie 2017 – „Evoluția legislației privind dobânda pentru obligațiilebănești” articol prezentat la Conferinţa naţională 10 ani de la aderarea

României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc,organizată de către ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Juridice„Acad.Andrei Rădulescu”, ISBN: 978-606-39-0043-3;
24. 12-13 mai 2017 – „Coordonatele plății nedatorate în reglementarea nouluiCod civil” articol prezentat la Conferinţa internaţională HISTORY, CULTURE,CITIZENSHIP IN THE EUROPEAN UNION organizată de Universitatea dinPitești 2017 ISSN-L 2360 – 1841, Online – ISSN 2360- 395X, CD-ROM – ISSN2360 – 1841;
25. 5 mai 2017 – „Câteva repere privind îmbogățirea fără justă cauză, în viziunealegiuitorului modern” articol prezentat la Conferinţa internaţională„Exploration, education and progres in the third millenium” organizată decătre Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2017, ISSN 2066-7019;
26. 2-3 iunie 2017 – „Considerații relative la condițiile reparării prejudiciului, înviziunea legiuitorului modern” articol prezentat la Conferinţa internaţionalăSOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAŞTERE. Norme, valori şi reperecontemporane organizată de către Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-PoliticeUniversitatea Valahia din Târgovişte.
27. 20 aprilie 2018 – „ Marea Unire și evoluția energică a legislației în materiacărților funciare” articol prezentat la Conferinţa naţională 10 ani de la
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aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptuluiromânesc, organizată de către ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de CercetăriJuridice „Acad.Andrei Rădulescu”, ISBN: 978-606-39-0043-3;
28. 18-19 mai 2018 – „Câteva considerații referitoare la consilierea psihologică aminorului în faza executării silite” articol prezentat la Conferinţainternaţională HISTORY, CULTURE, CITIZENSHIP IN THE EUROPEAN UNIONorganizată de Universitatea din Pitești 2018 ISSN-L 2360 – 1841, Online –ISSN 2360- 395X, CD-ROM – ISSN 2360 – 1841;
29. 3-4 mai 2018 – „ Răspunderea contractuală pentru fapta altuia – un nouinstrument de consolidare pentru bătrânul pacta sunt servanda” articolprezentat la Conferinţa internaţională „Exploration, education and progres inthe third millenium” organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi2018, ISSN 2066-7019;
30. 8-9 iunie 2018 – „REZOLUȚIUNEA UNILATERALĂ – O INSTITUȚIEUNIVERSALĂ, ÎN ACORD CU EXIGENȚELE COMERȚULUI DE PRETUTINDENI”articol prezentat la Conferinţa internaţională SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PECUNOAŞTERE. Norme, valori şi repere contemporane organizată de cătreFacultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice Universitatea Valahia dinTârgovişte;
31. 10 mai 2019 – „Pactele comisorii – construcție doctrinară și jurisprudențială,consacrată legislativ în noul Cod civil” articol prezentat la Conferinţa naţionalăRolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român, organizată de cătreACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Juridice „Acad.AndreiRădulescu”, ISBN: 978-606-39-0043-3;
32. 17-18 mai 2019 – „Condițiile angajării răspunderii civile delictuale în cazulruperii unilaterale a logodnei” articol prezentat la Conferinţa internaţionalăHISTORY, CULTURE, CITIZENSHIP IN THE EUROPEAN UNION organizată deUniversitatea din Pitești 2019 ISSN-L 2360 – 1841, Online – ISSN 2360- 395X,CD-ROM – ISSN 2360 – 1841;
33. 18 aprilie 2019 – „Ancheta psihosocială – instrument juridic menit să asigurerespectarea interesului superior al copilului” articol prezentat la Conferinţainternaţională „Exploration, education and progres in the third millenium”organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 2019, ISSN 2066-7019;
34. 7-8 iunie 2019 – „Considerații pe marginea reglementării acțiunii oblice înCodul civil român și Codul civil francez” articol prezentat la Conferinţainternaţională SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAŞTERE. Norme, valori şirepere contemporane organizată de către Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice Universitatea Valahia din Târgovişte.
Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
1. „Concubinajul-familia din afara căsătoriei” - articol publicat în AnaleleUniversităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula Drept 2007, ISSN 1843-8334;
2. „Clauza rezolutorie, veritabilă sancţiune pentru neexecutarea contractului” –articol publicat în Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, FasciculaDrept 2008 ISSN 1843-8334;
3. „Unele probleme specifice privind domeniul prescripţiei extinctive” articolpublicat în Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula Drept 2009ISSN 1843-8334;
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4. „Definiţia contractului civil – evoluţie în spaţiu şi timp” articol publicat înAnalele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula Drept 2010 ISSN 1843-8334;
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