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This Thesis has the purpose to present the most important results, in the academic and
professional sphere, after obtaining the Ph.D. title in Law. It also aims at offering an image
on the future perspective of the academic and scientific activities. Having in mind the
general approach of the scientific, academic and professional activities, as well as the general
concept of the future plans, the Thesis lays an emphasis on the evolutionary nature of
international law and on the role of the practice of States, as well as on the fact that the
international law serves as an instrument for the promotion of foreign policy interests of
Romania.
The thesis is divided in two parts. Part I refers to achievements in the academic, professional
and scientific field, while Part II is dedicated to future perspectives of the academic career
and research.
The first chapter refers to academic achievements. It presents the evolutions through the steps
of the academic career: external contractor (external collaborator) (2000-2002), Junior
Assistant (2002-2004), Assistant (2004-2012), Lecturer (2012-2016) and Senior Lecturer
(since 2016). The chapter also explains the fact that, throughout the academic career, I
coordinated debates (seminar) and held courses mainly in public international law and
international organizations, but also on specialized related to international law, such as:
diplomatic and consular law, international jurisdictions, law of treaties and practice of
negotiations, fundamental institutions of public international law.
This chapter also offers information related to other academic activities. It mentions the fact
that I was part of the collective that proposed the establishing of the Master Programme in
International Law. It also mentions the activities related to coordinating the teams of the
University of Bucharest, attending international law competitions, such as the Phillip C.
Jessup International Law Moot Court Competition (Washington D.C.) or the Charles
Rousseau Moot Court Competition (organized by the Reseau Francophone de Droit
International). The teaching activities in the framework of the Diplomatic Institute, the

Collège Juridique Franco-Roumain d’Études Européennes, as well as visits to other
universities in Europe, are also mentioned.
The second chapter refers to professional achievements. Within this chapter, I included
information related to the diplomatic career: I started as attaché in 2000, within the Legal and
Treaties Directorate within the Ministry of Foreign Affairs, and continued as Head/Director
of the European Law Unit/Directorate (2002-2007 and 2009-2010), Director General for
Legal Affairs (2010-2016) and Ambassador of Romania to the Republic of Bulgaria (2016 –
present). I also held the position of adviser of the minister of foreign affairs in 2004. This
chapter emphasizes some of the most important achievements during the diplomatic career.
Thus, it presents the participation of the candidate in the negotiations and the preparation of
the written procedures in the case concerning Maritime Delimitation in the Black Sea
(Ukraine v. Romania), before the International Court of Justice (following which Romania
was granted 79,34% of the disputed area). It also mentions: the activities related to
elaborating the Romanian law on treaties; conducting negotiations with third countries with
the aim of modifying certain treaties in the field of economic cooperation or investments, in
order to ensure compatibility with EU law; the activities related to participation in the legal
scrutiny of EU fundamental treaties and the Treaty of Accession of Romania to the EU; the
participation in the advisory procedure before the International Court of Justice Accordance
with International Law of the Unilateral Declaration in respect of Kosovo (2009-2010);
activities related to accession of the EU to the European Convention on Human Rights; the
participation at the Kampala Review Conference which adopted Amendment to the Statute of
the International Criminal Court; the involvement in the negotiations with the United States
on the Agreement concerning the deployment of the United States Ballistic Missile Defence
System in Romania and the Declaration on the Strategic Partnership for the 21st Century
between Romania and the United States; representation in front of the Venice Commission;
holding the position of Vice-president of the Conference of the State Parties to the United
Nations Convention against Corruption (UNCAC); representation within the 6th Committee
of the UNGA, as well as within the COJUR and CAHDI working groups. At the same time,
the legal activities related to the Romanian-Spanish initiative “International Court against
Terrorism”, as well as the initiative propose that Romania accepts the compulsory
jurisdiction of the International Court of Justice (materialized in 2015, on the basis of a law
adopted by the Parliament) represent also important achievements.
The third chapter of the first part is related to the scientific achievements. It mentions my
membership in the Romanian Branch of the International Law Association, as well as my
participation to various activities of the ILA. It also mentions my membership in the Reseau
Francophone de Droit International. Among others, the chapter points out that between 2014
and 2015 I acted as rapporteur within the project entitled “International Law in Domestic
Courts”, initiated by the University of Amsterdam and the Oxford University. Also, it is
mentioned that since 2003 I have been member of the board of the Romanian Journal of
International Law.

The chapter also exposes the publications of the candidate: 11 volumes, of which 5 volumes
as author and 6 volumes as co-author, 2 volumes for which I acted as editor or co-editor, 8
studies or chapters in collective volumes, more than 40 articles in Romanian and foreign law
journals.
The chapter presents the research projects I was involved in: i) member of the team within
the project entitled “Identification of specific national remedies for the unduly length of
judicial proceedings in Romania” (2008-2001, financed by a grant of the UEFISCDI – code
1982 – PCE_1082); ii) post-doctoral research scholarship, within the project “University
partnership in research – a step towards a post-doctoral school of the future” (co-financed
by the European Social Fund, Sectorial Operational Programme Human Resources 20072013); iii) director of the project “Identification of solutions for improving the application of
treaties in Romania, in the context of membership in the European Union”, financed by a
grant of the National Council of Scientific Reseach, CNCS – UEFISCDI, project number
PN-II-RU-TE-2012-3-0355.
The second Part of the Thesis presents the proposed perspective for development in the field
of academic career and scientific research.
Thus, the first chapter of the second part presents general aspects of the development of the
academic career. It emphasizes general objectives as adaptation of the teaching activities to
the needs of the students, consolidation of the relation between professors and students, the
need to develop aptitudes of students, especially in the field of legal writing, using
international law arguments based on interpretation and practice of States, as well as oral
presentation. At the same time, the objective of increasing the international exposure of
research is presented.
The second chapter of Part II refers to the academic career. It presents the general directions
towards improving the teaching activities, such as: i) increasing the interactive character of
lectures; ii) full implementation of modern teaching techniques; iii) laying emphasis on the
practical aspects of international law; iv) developing the professor-student relation. For the
debates (seminars), the chapter proposes measures that may include increasing the frequency
of oral presentations that have to be made by students, the systematization of the learning
activities on the basis of a series of “fiches”, consolidation of activities related to moot trials
and negotiation simulations, providing to the students the necessary skills for scientific
research. At the same time, the chapter envisages proposal related to the consolidation of
extra-curricular activities, such as moot court competitions, study visits, internships. At the
same time, another proposal refers to supporting a network between professors that teach
public international law, at different universities in Romania.
The third chapter in Part II is dedicated to the development of scientific research. On one
side, it presents the perspective of developing the publication of teaching materials, such as: a
manual on International Organizations, a support material for the discipline “Fundamental
Institutions of Public International Law” which is taught in the Master Programme. In this
vein, the chapter also suggests that collaboration between all professors in the international
law “collective group” at the Faculty of Law could contribute to the publication of a Treatise

on International Law. At the same time, a substantial work on “Cases and Materials on
International Law” could be welcome.
On the other side, the chapter examines the possibility of developing research projects aimed
at deepening the studies in certain less explored sub-areas of international law. Topics could
include: international law in cyberspace, rule of law in international relations, terrorism in
international law (and the tools to respond to such phenomenon), evolution of law on
recognition in international law.
The second part ends with the presentation of certain suggestions related to medium and long
term career development. One of the most important elements, from this perspective, is
linked to the consolidation and continuous formation of a solid team of professors,
specialized in international law. At the same time, increasing the international exposure of
research and of academic activities remains an important objective. Thus, in order to attract
international students interested in the matter, accrediting the Master Programme in
International Law to be taught in English would represent an important step. Last but not
least, it is suggested that academic and scientific activities should continue to be
complemented by practical professional activities in the field of international law, serving
both the academic perspective and the foreign policy interests of Romania.

Rezumatul tezei de abilitare în limba română

Prezenta teză are drept scop prezentarea celor mai importante rezultate, în domeniul
academic și profesional, după obținerea titlului de doctor. De asemenea, teza urmărește să
ofere o imagine generală asupra perspectivelor viitoare în domeniul activităților academice și
științifice. Pornind de la abordarea generală a activităților științifice, academice și
profesionale, precum și concepția cu privire la perspectiva de dezvoltare a carierei, Teza
pune accentul pe natura evolutivă a dreptului internațional, pe rolul practicii Statelor,
precum și pe faptul că dreptul internațional reprezintă un instrument de promovare a
intereselor de politică externă ale României.
Teza este structurată în două părți. Prima parte se referă la rezultatele în domeniile academic,
profesional și științific, în timp ce Partea a doua este dedicată perspectivelor viitoare de
dezvoltare a carierei academice și de cercetare.
Primul capitol al Părții I abordează rezultatele academic. Acesta prezintă evoluția prin
ierarhia carierei academice: colaborator extern (2000-2002), preparator universitar (20022004), asistent (2004-2012), lector (2012-2016) și conferențiar (din 2016). Capitolul prezintă,
de asemenea, faptul că pe parcursul carierei academice am susținut cursuri și seminare la
materii precum drept internațional public, organizații și relații internaționale, dar și discipline
conexe acestora, precum: drept diplomatic și consular, jurisdicții internaționale, dreptul
tratatelor și practica negocierilor, instituții fundamentale ale dreptului internațional.
Acest capitol oferă, de asemenea, informații referitoare la activități academice
complementare. Este menționat faptul că am făcut parte din colectivul care a propus
înființarea programului de Master în domeniul Dreptului Internațional Public. Totodată, este
menționat faptul că am coordonat echipele Universității din București, care au participat la
concursuri de drept internațional, cum ar fi Phillip C. Jessup International Law Moot Court
Competition (Washington D.C.) sau concursul de drept internațional Charles Rousseau
(organizat de Reseau Francophone pour le Droit International). Sunt, de asemenea, amintite
activitățile didactice desfășurate în cadrul Institutului Diplomatic Român și a Colegiului
Juridic Franco-Român de Studii Europene (înființat de Universitatea din București și
Universitatea Paris I).
Al doilea capitol se referă la rezultatele profesionale. În cadrul acestui capitol, am inclus
informații referitoare la cariera diplomatică, pe care am început-o ca atașat în cadrul Direcției
Juridice și a Tratatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în anul 2000, și pe care am
continuat-o ca șef serviciu/director la Oficiul/Direcția Drept European (2002-2007, 20092010), director general pentru afaceri juridice (2010-2016) și ambasador al României în
Republica Bulgaria (din 2016 până în prezent). De asemenea, am deținut poziția de consilier
al ministrului afacerilor externe în anul 2004. De asemenea, capitolul expune unele dintre
cele mai importante rezultate ale carierei diplomatice, precum: participarea la negocierile
premergătoare și la pregătirea procedurii scrise în cazul Delimitarea maritimă în Marea
Neagră (Ucraina c. România), din fața Curții Internaționale de Justiție (în urma căruia

România a primit 79,34% din zona în dispută); activitățile referitoare la elaborarea legii
române privind tratatele; negocierea în relația cu state terțe, cu scopul modificării tratatelor în
domeniul economic și al investițiilor pentru a asigura compatibilitatea acestora cu dreptul
Uniunii Europene; activitățile legate de operațiunile de verificare juridică a Tratatelor
fundamentale ale Uniunii Europene, precum și a Tratatului de aderare a României la UE;
participarea la procedurile în fața Curții Internaționale de Justiție în avizul consultativ
Conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență privind
Kosovo (2009-2010); activitățile legate de aderarea UE la CEDO; participarea la Conferința
de Revizuire de la Kampala, care a adoptat Amendamentele la Statutul Curții Penale
Internaționale; implicarea în negocierile cu Statele Unite ale Americii privind Acordul
referitor la amplasarea Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite
în România și Declarația privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul al XXI-lea între
România și SUA; reprezentarea în fața Comisiei de la Veneția; exercitarea poziției de
Vicepreședinte al Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva
Corupției (UNCAC); reprezentarea în fața Comisiei a VI-a a Adunării Generale ONU,
precum și a grupurilor de lucru COJUR și CAHDI. În același timp, activitățile juridice legate
de inițiativa româno-spaniolă ”Curtea Internațională împotriva Terorismului”, precum de
inițiativa de a propune recunoașterea de către România a jurisdicției obligatorii a Curții
Internaționale de Justiție (materializată în 2015, în baza unei legi adoptate de Parlament),
reprezintă rezultate semnificative.
Al treilea capitol al primei părți cuprinde rezultatele în domeniul științific. Menționează
faptul că sunt membru în ramura română a Asociației de Drept Internațional (ILA), precum și
participarea în cadrul unor activități ale ILA. De asemenea, este menționată calitatea de
membru în Reseau Francophone pour le Droit International. În același timp, capitolul
precizează că între 2014 și 2015 am avut calitatea de raportor în cadrul proiectului
International Law in Domestic Courts”, inițiat de Universitatea Amsterdam împreună cu
Universitatea din Oxford. Totodată, este amintit faptul că din anul 2003 am avut calitatea de
membru al colegiului de redacție al Revistei Române de Drept Internațional.
Capitolul menționează publicațiile candidatului: 11 volume, din care 5 în calitate de autor
unic și 6 în calitate de co-autor, 2 volume în calitate de editor sau co-editor (coordonator), 8
studii sau capitole în volume colective, peste 40 de articole în reviste juridice române sau
străine.
De asemenea, capitolul prezintă proiectele de cercetare în care am fost implicat: i) membru al
echipei de cercetători în cadrul proiectului ”Identificarea remediilor naționale specifice
pentru durata nerezonabilă a procedurilor judiciare în România” (2008-2001, finanțat
printr-un grant al UEFISCDI – cod 1982 – PCE_1082); ii) bursă de cercetare postdoctorală,
în cadrul proiectului ”Parteneriatul universitar în cercetare – un pas către o școală
doctorală a viitorului” (cofinanțat prin Fondul Social European, POSDRU 2007-2013); iii)
director al proiectului ”Identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea aplicării tratatelor în
România, în contextul calității de membru al Uniunii Europene”, finanțat printr-un grant al

Consiliului Național al Cercetării Științifice CNCS – UEFISCDI, nr. PN-II-RU-TE-2012-30355.
A doua parte a Tezei prezintă perspectivele de dezvoltare în domeniul carierei academice și
științifice.
Astfel, primul capitol al celei de-a doua Părți prezintă aspectele generale ale dezvoltării
carierei academice. Sunt expuse obiectivele generale referitoare la adaptarea activităților de
predare la nevoile studentului, la consolidarea relației între profesor și student și la
necesitatea dezvoltării aptitudinilor studenților, în special în ceea ce privește redactarea
argumentelor juridice, utilizând tehnica interpretării și invocând practica statelor, precum și î
ceea ce privește prezentarea orală a unor argumente. De asemenea, este prezentat obiectivul
creșterii expunerii internaționale a cercetării științifice.
Al doilea capitol al Părții a doua se referă la cariera academică. Sunt prezentate direcțiile
generale de acțiune în vederea îmbunătățirii activităților de predare, cum ar fi: i) creșterea
caracterului interactiv al cursurilor; ii) implementarea deplină a utilizării tehnicilor moderne;
iii) accentuarea aspectelor practice ale dreptului internațional; iv) dezvoltarea relației
profesor-student. În ceea ce privește seminarele, capitolul propune măsuri care includ
creșterea frecvenței prezentărilor orale pe care urmează să le parcurgă studenții,
sistematizarea activității la seminar pe baza unor „fișe”, creșterea frecvenței exercițiilor de
proces simulat sau de negociere simulată, formarea aptitudinilor studenților în vederea
implicării în cercetarea științifică. În același timp, capitolul propune dezvoltarea activităților
extra-curriculare, cum ar fi participarea la concursuri de procese simulate, vizite de studiu,
stagii de practică de specialitate. O altă propunere se referă la susținerea constituirii unei
rețele de cadre didactice care predau dreptul internațional, la universitățile din România.
Al treilea capitol al Părții a doua este dedicat dezvoltării cercetării științifice. Pe de o parte,
sunt prezentate perspectivele dezvoltării publicării unor materiale didactice, cum ar fi: un
manual de ”Organizați internaționale”, un suport de curs pentru disciplina ”Instituții
fundamentale ale dreptului internațional public”, care se predă la programul de Master. De
asemenea, capitolul are în vedere un efort comun al cadrelor didactice din colectivul
Facultății, în vederea redactării unui Tratat de drept internațional. De asemenea, un suport de
curs/seminar extins ”Cazuri și materiale în domeniul dreptului internațional”
Pe de altă parte, capitolul examinează posibilitatea dezvoltării de proiecte de cercetare, cu
scopul de a aprofunda studiul unor domenii mai puțin explorate în dreptul internațional.
Temele ar putea include: dreptul internațional în spațiul virtual, statul de drept în relațiile
internaționale, terorismul în dreptul internațional (precum și instrumentele de contracarare a
acestui fenomen), evoluțiile referitoare la dreptul recunoașterii statelor.
Concluziile cuprind o prezentare a anumitor sugestii referitoare la dezvoltarea carierei pe
termen mediu și lung. Unul dintre elementele cele mai importante, din această perspectivă,
este legat de consolidarea unei echipe de cadre didactice și formarea continuă a acestora,
inclusiv a cadrelor didactice tinere. În același timp, creșterea expunerii internaționale a
cercetării și a activităților academice rămâne un obiectiv important. De aceea, pentru a atrage
studenți din străinătate la Programul de Master în domeniul dreptului internațional, un pas

important ar putea fi reprezentat de acreditarea acestui program pentru a fi predat în limba
engleză. Nu în ultimul rând, este sugerată ideea continuării complementarității între
activitățile academice și cele profesionale din domeniul dreptului internațional, care ajută atât
la lărgirea perspectivei academice, cât și la promovarea intereselor de politică externă ale
României.

