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Am selectat, ca fiind cele mai relevante pentru realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de 
doctor în filosofie, următoarele 10 cărți, capitole din cărți și studii publicate în România și în străinătate: 
 

1. Repere logice ale interpretării în drept – volum de autor publicat în 2016 la Editura Academiei 
Române (264 pp.); 

2. Soluţionarea conflictelor prin arbitraj şi mediere - volum de autor publicat în 2009 la Editura 
„University Press” din Tîrgu-Mureș (184 pp.); 

3. Lecţii de deontologie juridică (coautor: Elena Puha) - carte publicată în 2010 la Editura „Zethus” din 
Tîrgu-Mureș  (220 pp.); 

4. Filosofie, Justiţie şi Drept (coautor: Elena Puha), ediţia a II-a, revizuită şi adăugită - carte publicată 
în 2009 la Editura „Zethus” din Tîrgu-Mureș  (210 pp.);  

5. Reforma justiţiei din România, în perspectiva analizei de tip semio-logic (coautor: Petru Ioan) – 
studiu publicat în 2010, în Analele ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene „Ştefan Lupascu” - Iaşi, seria 
Secvenţe praxio-logice, Tom VII, nr. 1– „Drept şi administraţie publică, în perspectiva alinierii la standarde 
europene”, Iaşi: Editura „Ştefan Lupaşcu” (pp. 5-24); 

6. Categoria juridică de „proceduri prealabile” – arhaism şi modernitate (coautor: Natalia Saharov) 
- capitol publicat în 2012, în volumul colectiv „Studii de teoria categoriilor”, volumul 4 (coordonatori: Alexandru 
Surdu, Sergiu Bălan), Editura Academiei Române (pp. 253-277); disponibil online pe 
https://issuu.com/raducom/docs/alexandru_surdu__sergiu_balan-studi_3537a33f129dbe; 

7. Concepte deontologice fundamentale (coautor: Elena Puha) - capitol publicat în 2010, în volumul 
colectiv „Studii de teoria categoriilor”, volumul 2 (coordonatori: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan), Editura 
Academiei Române (pp. 237-267); disponibil online pe www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/ 
downloads/Studii%20de%20teoria%20categoriilor/Studii%20de%20Teoria%20Categoriilor%20vol%202.pdf; 

8. EU legal education in Romania: from governmental commitment to academic responsibility 
(coautor: M. Gorea) – capitol publicat în 2012, în volumul colectiv „Integration through Legal Education. The 
Role of EU Legal Studies in Shaping the EU” (editor: Valentino Cattelan), Editura „Societa editrice il Mulino”, 
Bologna, 2012 (pp. 147-176); disponibil online pe www.sent-net.uniroma2.it/wp-content/uploads/ 
2011/06/index-WG4.pdf, www.mulino.it/isbn/9788815147172; 

9. Personality Rights in the Light of the New Romanian Civil Code – capitol publicat în 2013, în volumul 
colectiv „Applied Social Sciences: Administration and Management” (editori: Patricia Runcan et. al.), Editura 
„Cambridge Scholars Publishing” (indexată MyiLibrary, Dawson, EBSCO, Ebrary, Gardners, EBL, Wheelers, 
AcademicPub), (pp. 137-140); disponibil online pe www.cambridgescholars.com/download/sample/57845, 
www.cambridgescholars.com/applied-social-sciences-117; 

10. Legal principles and values in Romanian academic life – articol publicat în 2015, în ”Procedia-
Social and Behavioral Sciences”, Volume 177 / 22 April 2015 by Elsevier Publication (indexată Scopus, 
ScienceDirect şi Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science - ISI Web of Science), 
volum ce cuprinde lucrările conferinței ”First Global Conference on Contemporary Issues in Education” 
(GLOBE-EDU 2014) 12-14 July 2014, Las Vegas, USA (pp. 392-395); disponibil online pe 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815017280. 

 
Prof. univ. dr. Brînduşa Gorea 
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