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L I S T A  

lucrărilor ştiinţifice în domeniul disciplinelor din postul didactic 

 

 

 

A. Teza de doctorat   ,,Corelarea normelor juridice din sistemul de drept romano-

germanic” 

 

 

B. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani  

            - - - 

 

C. Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani 

  

      Curs  Teoria generală a dreptului  - Editura Univeristy Press 

 

     ,,Corelarea normelor juridice din sistemul de drept romano-germanic” - Editura Univeristy 

Press 

 

D. Lucrări publicate în ultimii 10 anii în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi  

 (neindexate)  

        

 

1. „Trăsăturile caracteristice ale corelării normelor juridice în familia juridică romano-

germanică”, conferinţa internaţională „Dimensiunea economico-financiară a integrării 

României, în structurile europene şi euro-atlantice, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, 

aprilie 2008; 

2. „Corelarea normelor juridice în sistemul de drept naţional cu principiile dreptului 

internaţional”, conferinţa ştiinţifică „ Fundamentele societăţii bazată pe cunoaştere”, 

Universitatea Alma Mater, Sibiu, mai 2008; 

3. „Corelarea normelor juridice în sistemul de drept al SUA”, conferinţa internaţională 

„Integrarea europeană-realităţi şi perspective”, Universitatea Danubius, Galaţi, mai 2008; 



4. „Rolul şi importanţa principiilor generale ale drepturilor şi normelor constituţionale 

în asigurarea corelării normelor juridice”- Revista Naţională de Drept, Chişinău, iunie 2008; 

5. „Conceptul şi trăsăturile caracteristice ale normelor juridice”- Revista Naţională de 

Drept, Chişinău, iulie 2008. 

6. „Exploration, Education and Progres in the third millenium – „Dunărea de Jos” 

University of Galaţi – Corelarea normelor juridice din sistemul de drept naţional cu normele 

din dreptul comunitar, aprilie 2009; 

7. Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Constanţa 

– Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Sub semnul creativităţii şi inovaţiei” – Corelarea 

normelor juridice în sistemul de drept englez, Constanţa, mai 2009; 

8. Integrare europeană  - Realităţi şi perspective - Universitatea „Danubius”  - The 

Concept and the Characteristic Features of the Legal Norms,  Galaţi, mai 2009; 

9. Corelarea normelor juridice din sistemul de drept national cu normele din dreptul 

comunitar - Universitatea „ Dunărea de Jos”  -  Galaţi, aprilie 2011; 

10.  Responsabil itea în drept  -  Universitatea „Dunărea de Jos”  - Galaţi, aprilie 

2015; 

 11. Conceptele de teritoriu și populație în ideologiile naționale - Universitatea „ 

Dunărea de Jos”  - Galaţi, aprilie 2016; 

12. Considerații genarale despre normele juridice - „Exploration, Education and 

Progres in the third millenium – „Dunărea de Jos” University of Galaţi, mai 2018 publicat la 

Editura Sitech, Craiova. 

    13. Manifestări ale statului de drept – o abordare istorică – Conferința Internațională 

SOCIETATEA INTEMEIATA PE CUNOASTERE  - Norme, valori și repere contemporane, 

organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Valahia din 

Târgoviște – iunie 2019 

 

 

E. Brevete obținute în întreaga activitate 

- -    -         

  

 

 

 

  Data:                          Semnătura: 

        04.10.2019                                                                                      Popescu Gabriela 


