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Titlu teză doctorat
Listă publicații
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Evaluarea societăţilor aflate în insolvenţă. Aspecte contabile şi
financiare
1. „Speak out! on European citizenship” essay competition
organized by Institute for Citizenship - U K - London / Diploma
no.109277 - autor;
2. „Separatia puterilor in stat in Constitutia Romaniei” – lucrare
de licenta 2009;
3. „Semnificatia screening-ului hipoacuziei la scolari” coautor –
Simpozionul National „Asigurarea calitatii demersului didactic
prin utilizarea metodelor de gandire critica si creativa” editia I,
25 aprilie 2009;
4. „Probleme de etica in audiologie” coautor – poster Conferinta
Nationala de Bioetica – Sovata / Tg. Mures, 11-13 iunie 2009;
5. „Strategii de predare la elevii cu deficiente de auz” coautor publicata in Suplimentul Revistei Medico-chirurgicale a Societatii
de Medici si Naturalisti Iasi - 2010 – vol.114, nr.1, supl.1; revista cotata CNCSIS B;
6. Coautor capitol al cursului SPECIFICUL RECUPERĂRII
COPIILOR CU DEFICIENȚE DE AUZ - Editura PIM - ISBN
606-13-0041-7
7 „Verificarea constitutionalitatii regulamentelor si hotararilor
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Listă activități
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Premii și distincții

Parlamentului” – Lucrare de dizertatie 2011
8. „Ethical considerations regarding genetically screening for
hearing loss” coautor, sub tipar la Revista Romana de Bioetica –
revista cotata ISI;
9. „MATERIAL PERSONAL RESPONSIBILITY IN THE
INSOLVENCY PROCEDURE” autor, publicat in cadrul:
European Development Research in Horizont 2020 (EDRH2020) within the Jean Monnet Life Long Learning Programme Key Activity 1Action financed by the European Commission
10. „Critical analysis of specific methods to protect company
assets in insolvency proceedings” autor, publicat in numeroase
jurnale de specialitate din care: Cross-Cultural Management
Journal, Management Intercultural, Network Intelligence Studies
1. Documentare teoretică prin accesarea cărţilor şi articolelor de
specialitate în domeniul evaluării şi a insolvenţei, atât la nivel
naţional, cât şi pe plan internaţional.
2. Documentare practică prin accesarea dosarelor de insolvenţă
din cadrul Tribunalului Iaşi în calitate de avocat.
3. Documentare practică prin accesarea statisticilor din Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă, publicat online de către Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului.
4. Analiza celor mai relevante aspecte în domeniul evaluării
societăţilor aflate în insolvenţă, identificarea lacunelor existente
în legislaţia actuală şi a problemelor cu care se confruntă
evaluatorii în cazurile de insolvenţă.
5. Redactarea de articole ştiinţifice în domeniul tezei în vederea
publicării în reviste şi volume de conferinţe din ţară şi
străinătate.
6. Participarea la seminarii, workshop-uri, conferinţe şi orice alte
acţiuni în vederea aprofundării cunoştinţelor din domeniul tezei
şi cel economico-juridic, în general.
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