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Lista	completă	a	lucrărilor	publicate	de	candidat,	în	format	tiparit	
 

	

Lista	celor	maximum	10	lucrări	considerate	de	către	candidat	a	fi	cele	mai	
relevante	

	
1. Drept	 comercial	 român,	 vol.	 I,	 ISBN	 978-9737845-54-2,	 Editura	 Europlus,	 Galaţi,	

2007,	Răducan	Oprea,	Dragoş	Daghie,	144	pag.	
2. Administrarea	 societății	 pe	 acțiuni,	 Ed.	 Universul	 juridic,	 București,	 în	 curs	 de	

apariție	
3. Drept	 comercial.	 Obligațiile.	 Curs	 universitar,	 Ed.	 Universul	 juridic,	 București,	 în	

curs	de	apariție	
4. Dreptul	 insolvenței.	 Curs	 universitar,	 Ed.	 Universul	 juridic,	 București,	 	 în	 curs	 de	

apariție	
5. „Consideraţii	 teoretice	 privind	 numirea	 administratorului”	 articol	 publicat	 în	

Revista	de	drept	comercial	nr.	5/2010,	ISSN	1220-8515	
6. „Guvernarea	corporativă	-	o	nouă	concepţie	de	administrare	a	societăţii	comerciale	

pe	 acţiuni”	 articol	 publicat	 în	Revista	 de	 drept	 comercial	 nr.	 9/2010,	 ISSN	1220-
8515	

7. „Considerații	cu	privire	la	acțiunea	în	anularea	unor	acte	frauduloase	încheiate	de	
debitorul	 aflat	 în	 insolvență	 I”	 articol	 publicat	 în	 Revista	 de	 drept	 comercial	 nr.	
2/2012,	ISSN	1220-8515 

8. „Răspunderea	administratorilor	 societăţii	 comerciale	pe	acţiuni	 I”	 articol	publicat	
în	Revista	de	drept	comercial	nr.	11/2012,	ISSN	1220-8515 

9. „Considerații	 cu	privire	 la	adunarea	constitutivă	a	societății	 comerciale	pe	acţiuni	
constituită	prin	subscripţie	publică”	articol	acceptat	pentru	publicare	în	Revista	de	
drept	comercial	nr.	1/2013,	ISSN	1220-8515 

10. „Succinte	 considerații	 în	 legătură	 cu	 participarea	 societăților	 aflate	 în	 procedura	
insolvenței	 la	 procedurile	 de	 achiziții	 publice”,	 articol	 publicat	 în	Revista	Dreptul	
nr.	4/2016,	ISSN	1018-0435 

1.	
	

TEZA	DE	DOCTORAT	
	

T1	
„Administrarea	 societății	 comerciale	 pe	 acțiuni”	 susținută	 pe	 data	 de	 01.11.2012	 sub	
îndrumarea	Prof.univ.dr.	Stanciu	Cărpenaru	–	Ordinul	Ministrului	Educației,	Cercetării,	
Tineretului	și	Sportului	nr.	6508/19.12.2012	

2.	
	

CĂRŢI	ŞI	ÎNDRUMARE	PUBLICATE	
	

C1	

Elemente	de	 teoria	 generală	 a	 statului	 şi	 dreptului,	 Editura	Universităţii	 ”Dunărea	de	
Jos”	 Galaţi	 2006,	 V.	 Daghie,	 F.	 Coman-Kund,	 D.	 Daghie,	 120	 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.	

C2	

Drept	 comercial,	 note	 de	 curs	 Editura	 Universităţii	 ”Dunărea	 de	 Jos”	 Galaţi	 2006,	 R.	
Oprea,	 D.	 Daghie,	 325	 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.	

C3	

Elemente	de	procedură	civilă	şi	administrativă,	vol.	II,	Editura	Universităţii	”Dunărea	de	
Jos”	 Galaţi	 2006,	 V.	 Daghie,	 D.	 Daghie,	 N.	 Ivan,	 B.	 Fuică,	 pag.	 143	 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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C4	

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.	

C5	 Drept	comercial	român,	vol.	I,	ISBN	978-9737845-54-2,	Editura	Europlus,	Galaţi,	2007,	
Răducan	Oprea,	Dragoş	Daghie,	144	pag.	

C6	 Administrarea	societății	pe	acțiuni,	Ed.	Universul	juridic,	București,	în	curs	de	apariție	

C7	 Drept	comercial.	Curs	universitar,	Ed.	Universul	juridic,	București,	în	curs	de	apariție	

C8	 Insolvența.	Curs	universitar,	Ed.	Universul	juridic,	București,		în	curs	de	apariție	
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ARTICOLE	SAU	STUDII	PUBLICATE	

Reviste	de	specialitate	recunoscute	de	ISI	sau	CNCSIS	
	

R1	
Drept,	economie	şi	 informatică,	nr.	2/10.2006,	 revistă	editată	prin	colaborarea	dintre	
Academia	de	Studii	Economice	a	Republicii	Moldova	şi	Facultatea	de	Studii	Economice	
şi	Administrative	Galaţi,	Împrumutul	cu	dobândă,	D.Daghie,	N.	Daghie,	ISSN	1810-8725	

R2	
Drept,	economie	şi	 informatică,	nr.	2/10.2006,	 revistă	editată	prin	colaborarea	dintre	
Academia	de	Studii	Economice	a	Republicii	Moldova	şi	Facultatea	de	Studii	Economice	
şi	Administrative	Galaţi,	Vânzarea	lucrului	altuia,	D.Daghie,	N.	Daghie,	ISSN	1810-8725	

R3	
„Asigurări	 -	 întindere,	 efecte,	 neajunsuri”	 -	 articol	 publicat	 în	 Analele	 Universităţii	
„Dunărea	de	Jos”	Galaţi,	Fascicula	Drept	2007,	ISSN	1843-8334	

R4	
„Probleme	de	interpretare	în	ceea	ce	priveşte	aplicabilitatea	legii	comerciale	în	materia	
contractelor	 comerciale”	 –	 articol	 publicat	 în	 Analele	 Universităţii	 „Dunărea	 de	 Jos”	
Galaţi,	Fascicula	Drept	2008	ISSN	1843-8334	

R5	
„Condiţiile	 cerute	 pentru	 numirea	 în	 funcţia	 de	 administrator”	 articol	 publicat	 în	
Analele	Universităţii	„Dunărea	de	Jos”	Galaţi,	Fascicula	Drept	2009	ISSN	1843-8334	

R6	
„Asigurări	şi	reasigurări	în	România”	studiu	publicat	în	revista	Getting	the	deal	through	
2010,	ISSN	1748-3085	

R7	
„Consideraţii	teoretice	privind	numirea	administratorului”	articol	publicat	în	Revista	de	
drept	comercial	nr.	5/2010,	ISSN	1220-8515	

R8	
„Guvernarea	corporativă	-	o	nouă	concepţie	de	administrare	a	societăţii	comerciale	pe	
acţiuni”	articol	publicat	în	Revista	de	drept	comercial	nr.	9/2010,	ISSN	1220-8515	

R9	
„Considerații	 privind	 dobândirea	 calității	 de	 comerciant	 persoană	 fizică,	 în	 lumina	
prevederilor	O.U.G.	nr.	44/2008	(I)”	articol	publicat	 în	Revista	de	drept	comercial	nr.	
10/2010,	ISSN	1220-8515,	D.	Daghie,	C.	Munteanu	

R10	
„Considerații	 privind	 dobândirea	 calității	 de	 comerciant	 persoană	 fizică,	 în	 lumina	
prevederilor	O.U.G.	nr.	44/2008	(II)”	articol	publicat	în	Revista	de	drept	comercial	nr.	
11/2010,	ISSN	1220-8515,	D.	Daghie,	C.	Munteanu	

R11	
„Conducerea	societății	comerciale”	articol	publicat	în	Analele	Universităţii	„Dunărea	de	
Jos”	Galaţi,	Fascicula	Drept	2010	ISSN	1843-8334	

R12	
„Asigurări	şi	reasigurări	în	România”	studiu	publicat	în	revista	Getting	the	deal	through	
2011,	ISSN	1748-3085	
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R13	
„Asigurări	şi	reasigurări	în	România”	studiu	publicat	în	revista	Getting	the	deal	through	
2012,	ISSN	1748-3085	

R14	
„Considerații	 cu	 privire	 la	 acțiunea	 în	 anularea	 unor	 acte	 frauduloase	 încheiate	 de	
debitorul	aflat	în	insolvență	I”	articol	publicat	în	Revista	de	drept	comercial	nr.	2/2012,	
ISSN	1220-8515	

R15	
„Considerații	 cu	 privire	 la	 acțiunea	 în	 anularea	 unor	 acte	 frauduloase	 încheiate	 de	
debitorul	 aflat	 în	 insolvență	 II”	 articol	 publicat	 în	 Revista	 de	 drept	 comercial	 nr.	
3/2012,	ISSN	1220-8515	

R16	
„Răspunderea	 administratorilor	 societăţii	 comerciale	 pe	 acţiuni	 I”	 articol	 publicat	 în	
Revista	de	drept	comercial	nr.	11/2012,	ISSN	1220-8515	

R17	
„Răspunderea	 administratorilor	 societăţii	 comerciale	 pe	 acţiuni	 II”	 articol	 acceptat	
pentru	publicare	în	Revista	de	drept	comercial	nr.	12/2012,	ISSN	1220-8515	

R18	
„Considerații	 cu	 privire	 la	 adunarea	 constitutivă	 a	 societății	 comerciale	 pe	 acţiuni	
constituită	 prin	 subscripţie	 publică”	 articol	 acceptat	 pentru	 publicare	 în	 Revista	 de	
drept	comercial	nr.	1/2013,	ISSN	1220-8515	

R19	
„Asigurări	şi	reasigurări	în	România”	studiu	publicat	în	revista	Getting	the	deal	through	
2013,	ISSN	1757-7195	

R20	

„Calitatea	procesuală	a	unității	administrativ-teritoriale.	Lipsa	de	calitate	procesuală	a	
consiliului	 local	decurgând	din	 lipsa	personalității	 juridice”	articol	publicat	 în	Revista	
română	 de	 jurisprudență	 nr.	 2/2014,	 ISSN	 1844-6450,	 N.Daghie,	 D.	 Daghie,	 C.	
Munteanu	

R21	
„Validare	 poprire.	 Imposibilitatea	 repunerii	 în	 termenul	 de	 decădere,	 printr-o	 altă	
modalitate	 decât	 cea	 prevăzută	 de	 lege”,	 articol	 publicat	 în	 Revista	 română	 de	
jurisprudență	nr.	5/2015,	ISBN	1844-645001505,	D.	Daghie,	C.	Munteanu	

R22	 Consiliile	locale	și	primăriile	ca	participanți	la	procesul	civil”,	articol	publicat	în	Revista	
Curierul	Judiciar	nr.	11/2015,	ISSN	1582-7526	

R23	
„Posibilitatea	 reiterării	 unei	 excepții	 relative	 în	 calea	 de	 atac”	 ,	 articol	 publicat	 în	
Revista	 română	 de	 jurisprudență	 nr.	 1/2016,	 ISBN	 1844-645001505,	 D.	 Daghie,	 C.	
Munteanu	

R24	
„Caracterul	neconvențional	al	dispozițiilor	art.	318	alin.	(1)	teza	a	II-a	C.proc.civ.	1865,	
respectiv	art.	503	alin.	 (2)	pct.	3	C.proc.civ.	2010”,	articol	publicat	 în	Revista	Curierul	
Judiciar	nr.	4/2016,	ISSN	1582-7526,	D.	Daghie,	C.	Munteanu	

R25	
„Succinte	 considerații	 în	 legătură	 cu	 participarea	 societăților	 aflate	 în	 procedura	
insolvenței	 la	 procedurile	 de	 achiziții	 publice”,	 articol	 publicat	 în	 Revista	 Dreptul	 nr.	
4/2016,	ISSN	1018-0435	

R26	 „Posibilitatea	reținerii	susținerilor	părții	ca	proba	în	calea	de	atac	a	recursului”,	articol	
în	curs	de	publicare	în	Revista	română	de	jurisprudență		

R27	
„Domiciliul	 procesual	 ales	 –	 modalitate	 de	 stabilire,	 neindicarea	 opțiunii	 în	 mod	
expres”,	articol	în	curs	de	publicare	în	Revista	română	de	jurisprudență	

	
4.	

	
STUDII	PUBLICATE	ÎN	VOLUMELE	UNOR	MANIFESTĂRI	ŞTIINŢIFICE		
INTERNAŢIONALE	RECUNOSCUTE	ÎN	ŢARĂ	ŞI	ÎN	STRĂINĂTATE	

	

S1	

Participare	la	Conferinţa	internaţională	„Role	of	ICT	in	Local	and	Regional	Sustainable	
Development”	cu	articolul	„The	Evidence	in	the	Context	of	the	Current	Modern	Means	
of	Communication	and	their	Impact	upon	the	Sustainable	Commercial	Development	of	
the	 Companies	 -	 the	 remote	 entering	 of	 contracts,	 the	 electronic	 signature,	 the	
electronic	trade,	the	modern	payment	means”	24-25	august	2007	Galaţi	
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S2	
16-17.05.2008	 -	 Participare	 la	 Conferinţa	 internaţională	 „Integrare	 europeană	 -	
Realităţi	 şi	 Perspective”	 organizată	 de	 Universitatea	 „Danubius”	 Galaţi	 cu	 articolul	
„Capitalul	social	al	societăţilor	comerciale”,	ISBN:	978-973-30-2409-5	

S3	

29-30.08.2008	 -	 Participare	 la	 Conferinţa	 internaţională	 „Politici	 şi	 strategii	 de	
dezvoltare	 locală	 şi	 regională	 -	 implicaţii	 socio-economice	şi	 educaţionale”	organizată	
de	către	Universitatea	„Dunărea	de	Jos”	Galaţi	cu	articolul	„Legea	aplicabilă	obligaţiilor	
contractuale	comerciale	în	lumina	noilor	reglementări	comunitare	europene”	

S4	

„Le	 bénéfice	 -	 la	 vie	 de	 l’entreprise	 commerciale,	 l’objectif	 principal	 des	 associés	 ou	
moyen	 de	 développement	 durable”	 articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 internaţională	
„Exploration,	 education	 and	 progres	 in	 the	 third	 millenium”	 organizată	 de	 către	
Universitatea	„Dunărea	de	Jos”	Galaţi	2009,	vol	2	nr.	1	ISSN	2066-7019	

S5	

14.05.2009-16.05.2009	-	„Principiul	independenţei	în	materia	administrării	societăţilor	
comerciale	 pe	 acţiuni.	 Studiu	 comparat	 al	 legislaţiilor	 europene”	 articol	 prezentat	 la	
Conferinţa	internaţională	„EUROPEAN	INTEGRATION	–	REALITIES	AND	PERSPECTIVES”	
organizată	de	către	Universitatea	Danubius	Galaţi,	ISBN	978-606-533-013-9	

S6	

14.05.2010-15.05.2010	-	„L’administrateur	de	l’entreprise	-	les	pouvoirs	et	les	limites”	
articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 internaţională	 „EUROPEAN	 INTEGRATION	–	REALITIES	
AND	 PERSPECTIVES”	 organizată	 de	 către	 Universitatea	 Danubius	 Galaţi,	 ISSN	 2067-
9211	

S7	

23-24.04.2010	 –	 „Considérations	 sur	 la	 nomination	des	 administrateurs	de	 la	 société	
commerciale”	articol	prezentat	la	Conferinţa	internaţională	„Exploration,	education	and	
progres	 in	 the	 third	 millenium”	 organizată	 de	 către	 Universitatea	 „Dunărea	 de	 Jos”	
Galaţi	2010,	vol	2	nr.	1	ISSN	2066-7019	

S8	

29-30.04.2011	–	„Considérations	théoriques	concernant	le	conseil	de	surveillance	d’une	
société	 commerciale	 par	 actions”	 articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 internaţională	
„Exploration,	 education	 and	 progres	 in	 the	 third	 millenium”	 organizată	 de	 către	
Universitatea	„Dunărea	de	Jos”	Galaţi	2011,	vol	2	nr.	1	ISSN	2066-7019	

S9	
13-14.05.2011	–	„Corporate	Governance”	articol	prezentat	la	Conferinţa	internaţională	
„EUROPEAN	 INTEGRATION	 –	 REALITIES	 AND	 PERSPECTIVES”	 organizată	 de	 către	
Universitatea	Danubius	Galaţi,	ISSN	2067-9211	

S10	

17-19.04.2013	 –	 „Considerații	 cu	 privire	 la	 drepturile	 fundamentale	 ale	 acționarilor”	
articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 internaţională	 „Exploration,	 education	 and	 progres	 in	
the	 third	millenium”	 organizată	 de	 către	Universitatea	 „Dunărea	 de	 Jos”	 Galaţi	 2013,	
ISSN	2066-7019	

S11	

	29	 martie	 2013	 –	 „SOCIETATEA	 SIMPLĂ	 –	 MOȘTENITOARE	 A	 SOCIETĂȚII	 CIVILE”	
articol	prezentat	 la	Conferinţa	 internaţională	Continuitate	 şi	 discontinuitate	 în	dreptul	
român	 organizată	 de	 către	 ACADEMIA	 ROMÂNĂ	 -	 Institutul	 de	 Cercetări	 Juridice	
„Acad.Andrei	Rădulescu”,	ISBN:	978-606-091-4	

S12	

07.06.2013	 –	 09.06.2013	 –	 „DREPTUL	 DE	 VOT	 –	 DREPT	 FUNDAMENTAL	 AL	
ASOCIAȚILOR	 SOCIETĂȚILOR	 COMERCIALE”	 articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	
internaţională	 SOCIETATEA	 ÎNTEMEIATĂ	 PE	 CUNOAŞTERE.	 Norme,	 valori	 şi	 repere	
contemporane	 organizată	 de	 către	 Facultatea	 de	 Drept	 şi	 Ştiinţe	 Social-Politice	
Universitatea	Valahia	din	Târgovişte,	ISSN.	2247-9937	

S13	

09	octombrie	2013	–	„Înregistrarea	persoanei	juridice	și	dobâdirea	capacității	juridice	
–	dreptul	de	a	introduce	cereri	de	chemare	în	judecată”	articol	prezentat	la	Conferinţa	
naţională	Noul	Cod	civil	român	la	doi	ani	de	la	intrarea	în	vigoare.	Probleme	teoretice	şi	
practice	 organizată	 de	 către	 ACADEMIA	 ROMÂNĂ	 -	 Institutul	 de	 Cercetări	 Juridice	
„Acad.Andrei	Rădulescu”,	ISBN:	978-88-7587-687-6	

S14	

09	mai	2014	–	„Contractul	de	societate	în	reglementarea	Codului	civil”	articol	prezentat	
la	 Conferinţa	 internaţională	 „Exploration,	 education	 and	 progres	 in	 the	 third	
millenium”	organizată	de	către	Universitatea	„Dunărea	de	Jos”	Galaţi	2014,	ISSN	2066-
7019	
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S15	

23-24	mai	 2014	 –	 „Considerații	 cu	 privire	 la	 administrarea	 societății	 simple,	 potrivit	
Noului	 Cod	 civil”	 articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 internaţională	 HISTORY,	 CULTURE,	
CITIZENSHIP	 IN	THE	EUROPEAN	UNION	organizată	de	Universitatea	din	Pitești	2014	
ISSN-L	2360	–	1841,	Online	–	ISSN	2360-	395X,	CD-ROM	–	ISSN	2360	–	1841	

S15	
08	 mai	 2015	 –	 „Deschiderea	 procedurii	 insolvenței”	 articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	
internaţională	 „Exploration,	education	and	progres	 in	 the	 third	millenium”	organizată	
de	către	Universitatea	„Dunărea	de	Jos”	Galaţi	2015,	ISSN	2066-7019	

S16	

17	 aprilie	 2015	 –	 ”Vânzarea	 comercial	 rezonabilă	 –	 simplificare	 sau	 uniformizare”	
articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 naţională	 Simplificarea	 –	 imperativ	 al	 modernizarii	 și	
ameliorării	 calității	 dreptului	organizată	 de	 către	ACADEMIA	ROMÂNĂ	 -	 Institutul	 de	
Cercetări	Juridice	„Acad.Andrei	Rădulescu”,	ISBN:	978-606-673-605-3	

S17	

8-9	mai	2015	–	„Contractul	de	mandat	în	noul	Cod	civil”	articol	prezentat	la	Conferinţa	
internaţională	 HISTORY,	 CULTURE,	 CITIZENSHIP	 IN	 THE	 EUROPEAN	 UNION	
organizată	de	Universitatea	din	Pitești	2015	ISSN-L	2360	–	1841,	Online	–	ISSN	2360-	
395X,	CD-ROM	–	ISSN	2360	–	1841	

S18	

12	mai	2016	–	„Procedura	reorganizării	judiciare	în	reglementarea	Legii	nr.	85/2014”	
articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 internaţională	 „Exploration,	 education	 and	 progres	 in	
the	 third	millenium”	 organizată	 de	 către	Universitatea	 „Dunărea	 de	 Jos”	 Galaţi	 2016,	
ISSN	2066-7019	

S19	

15	 aprilie	 2016	 –	 ”Considerații	 cu	 privire	 la	 expirarea	 mandatului	 și	 posibilitatea	
prelungirii	de	drept	a	puterii	de	reprezentare	a	mandatarului	potrivit	noului	Cod	civil”	
articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	 naţională	 Intrarea	 în	 vigoare	 a	 noilor	 coduri.	 O	 primă	
evaluare	 organizată	 de	 către	 ACADEMIA	 ROMÂNĂ	 -	 Institutul	 de	 Cercetări	 Juridice	
„Acad.Andrei	Rădulescu”,	ISBN:	978-606-673-838-5	

S20	

13-14	mai	2016	–	„Considerații	cu	privire	la	conținutul	cererii	de	chemare	în	judecată	
în	 reglementarea	 noului	 Cod	 de	 procedură	 civilă”	 articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	
internaţională	 HISTORY,	 CULTURE,	 CITIZENSHIP	 IN	 THE	 EUROPEAN	 UNION	
organizată	de	Universitatea	din	Pitești	2016	ISSN-L	2360	–	1841,	Online	–	ISSN	2360-	
395X,	CD-ROM	–	ISSN	2360	–	1841	
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10.06.2016	 –	 11.06.2016	 –	 „Considerații	 cu	 privire	 la	 răspunderea	 organelor	 de	
conducere	 în	 cadrul	 procedurii	 insolvenței”	 articol	 prezentat	 la	 Conferinţa	
internaţională	 SOCIETATEA	 ÎNTEMEIATĂ	 PE	 CUNOAŞTERE.	 Norme,	 valori	 şi	 repere	
contemporane	 organizată	 de	 către	 Facultatea	 de	 Drept	 şi	 Ştiinţe	 Social-Politice	
Universitatea	Valahia	din	Târgovişte	

5.	
	

CONTRACTE	DE	CERCETARE	
	

C1	

Dragoş-Mihail	Daghie	/	membru	în	echipa	Universităţii	Dunărea	de	Jos	Galaţi.	Studii	de	
competitivitate	 ale	 sectorului	 întreprinderilor	mici	 şi	 mijlocii	 în	 perspectiva	 dezvoltării	
durabile	locale	şi	regionale	prin	politici	economico-financiare	–	Proiect	nr.	4141/2008	–	
Coordonator	Universitatea	Danubius	–	Galaţi	

C2	 Dragoș-Mihail	Daghie	membru	în	echipa	grant	POSDRU	–	PROGRES,	144/6.3/129743	
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