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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
"Acţiunea contra statelor membre în dreptul comunitar", revista "Dreptul" (CNCSIS C) 
nr.8/2009, pp.134-146, 12 pg. 
"Contenciosul de plină jurisdicţie în dreptul comunitar", revista "Dreptul" (CNCSIS C) nr.1/2009, 
pp.184-190, 6 pg. 
"Le recours en responsabilité extracontractuelle en droit communautaire", revista "Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai Europaea" (CNCSIS B+) nr.1/2007, pp.127-140, 15 pg. 
"Rolul Parlamentului European în lumina Tratatului ce instituie o Constituţie pentru Europa", 
revista "Caietul Ştiinţific" (CNCSIS C) nr.8/2006 al Institutului de Ştiinţe Administrative "Paul 
Negulescu" Sibiu (număr dedicat sesiunii ştiinţifice naţionale "Implicaţiile Tratatului ce stabileşte 
o Constituţie pentru Europa asupra dreptului public şi a serviciilor publice"), pp.113-122, 10 pg. 
"La repartition des compétences entre institutions et l’ordre juridique de l’Union Européenne -  
comparaison entre le Traité établissant une Constitution pour l’Europe et les traités actuels", 
revista "Studia Universitatis Babeş-Bolyai Jurisprudentia" (CNCSIS C) nr.2/2005 (număr dedicat 
colocviului internaţional "Le droit contemporain – des particularités nationales aux défis de 
l’intégration"), pp.83-92, 10 pg. 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro
mailto:crmnlazar@yahoo.fr


"Le recours en annulation des actes de droit communautaire", revista "Studia Universitatis Babeş-
Bolyai Europaea" (CNCSIS B) nr.2-3/2005, pp.361-378, 18 pg. 
"Repartiţia competenţelor între Uniunea Europeană şi statele membre în lumina Tratatului 
instituind o Constituţie pentru Europa", volumul sesiunii de comunicări ştiinţifice naţionale 
"Statul de drept şi economia de piaţă în perspectiva aderării la Uniunea Europeană" a 
Universităţii "Bogdan-Vodă", Ed.Risoprint, Cluj, 2005, pp.83-89, 7 pg. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 23 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
Universitatea din Padova, Facultatea de Drept, Italia, invitaţie pentru predarea unui curs de drept 
european, 2 săptămâni 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 3



 4

III. Realizare remarcabilă 
În cursul anului 2005 am participat la colocviul internaţional "Le droit contemporain – des 
particularités nationales aux défis de l’intégration" ("Dreptul contemporan – de la particularităţile 
naţionale la provocările integrării"), organizat sub egida Asociaţiei "Henri Capitant" de la 
Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai; lucrările s-au desfăşurat în limba franceză, la 
ele participând jurişti de renume din toată Europa (Franţa, Spania, Ungaria, Austria, România 
etc.). În cadrul acestei manifestări am susţinut – şi ulterior am publicat – lucrarea "La repartition 
des compétences entre institutions et l’ordre juridique de l’Union Européenne -  comparaison 
entre le Traité établissant une Constitution pour l’Europe et les traités actuels" ("Repartiţia 
competenţelor între instituţii şi ordinea juridică a Uniunii Europene – comparaţie între Tratatul ce 
instituie o Constituţie pentru Europa şi tratatele actuale"), ce tratează problema "separaţiei 
puterilor" în cadrul Uniunii Europene. Aşa cum arată şi titlul ei, lucrarea abordează problema prin 
comparaţie între Tratatul constituţional abia semnat (din păcate astăzi abandonat definitiv) şi 
tratatele existente ale Uniunii, scoţând în relief aspectele pozitive dar şi pe cele negative ale 
modificărilor – substanţiale – aduse. În ciuda faptului că Tratatul constituţional nu a mai intrat 
niciodată în vigoare, multe din cele arătate în lucrare îşi păstrează actualitatea deoarece Tratatul 
de la Lisabona a preluat unele din modificările aduse de Tratatul constituţional. Lucrarea se vrea 
o contribuţie la constituirea pe plan european a unei noi ramuri de drept numite "dreptul 
constituţional european" (sau al Uniunii Europene), desprinsă din dreptul Uniunii Europene în 
general. 
 

 

 

 

 

Data:  8.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 
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