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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-review) 
 
1. Actul de constituirea a patrimoniului de afectatiune al comerciantului si de ocrotire a creditorilor 
comerciantului, fraudati in drepturile lor prin constituirea unui atare patrimoniu, in revista Dreptul 
nr.1/2009 
2. Consideratii in legatura cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind exercitarea 
activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si 
intreprinderile familiale, in revista Dreptul nr.10/2008 
3. Consideratii si o propunere “de lege ferenda” privind incetarea de drept a contractului individual 
de munca in cazul nulitatii acestuia, in revista Dreptul nr.7/2007 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
1. Elemente de drept comercial, Ed.EFES, Cluj-Napoca, 2006 ( in colab.cu Golub Sergiu) 
 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
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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) : 15 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 24 
-  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 
 
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 
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III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

Chiar daca o astfel de optiune imi pare dificila, ma opresc, mai  mult aleator, asupra 

studiului intitulat „Consideratii in legatura cu  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.44/2008 

privind desafsurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 

individuale si intreprinderile familiale”, publicat in revista Dreptul nr.10/2008. 

Studiul reprezinta prima reactie doctrinara din literatura juridica – si conform stiintei 

mele, deocamdata, unica – dupa aparitia actului normativ de incontestabila si majora importanta 

pentru economia noastra de piata, reprezentat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.44/2008. 

Supunand examinarii unele din textele actului normativ, am invederat superioritatea noii 

reglementari, sub unele aspecte, fata de actul normativ anterior, consacrat domeniului initiativei 

private, dar mai ales „minusurile” acesteia, focalizand analiza asupra unor dispozitii legale 

susceptibile sa genereze interpretari divergente, cu consecinte practice contradictorii. Am 

argumentat opiniile personale relative la vointa manifestata de legiuitor in textele controversate, 

iar pana in prezent nu am inregistrat  pozitii doctrinare sau jurisprudentiale care sa le infirme. 

Am analizat, de asemenea, corelatiile noului act normativ cu alte acte normative 

importante, cum ar fi actualul Cod al muncii, Legea nr.26/1990 privind registrul comertului si 

Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In 

acest sens, am adus in lumina implicatiile negative ale punerii in aplicare a textului art.41 alin.1 

din ordonanta, constand, in esenta, in „pervetirea” vointei exprimata de legiuitor in cuprinsul altor 

texte ale aceleiasi ordonante. Am formulat solutii pentru depasirea situatiei indezirabile ce s-ar 

creea ca efect al punerii in aplicare a textului „incriminat”, construind argumentarea ce m-a 

condus la concluzia caracterului de lege speciala a ordonantei in raport cu reglementarile corelate 

mentionate. Am demonstrat astfel, in esenta, ca se poate iesi din „impasul legislativ” creat, 

valorificand principiul exprimat prin adagiul „ specialia generalibus derogant”.  

Studiul reprezinta un indrumar ce nu poate fi ignorat nici de catre autoritatile publice 

implicate in punerea in aplicare a actului normativ analizat, nici de catre acelea responsabile cu 

transpunerea in realitate a reglementarilor corelate, si nici de catre instantele judecatoresti 

confruntate cu solutionarea unor litigii specifice domeniului de incidenta al ordonantei si al 

reglementarilor corelate. El se constituie si intr-un „semnal doctrinar” dat Guvernului, invitat, 

implicit,  sa  performeze in demersul sau legislativ, reglementand in viitor mai atent, mai aplicat, 

mai inspirat, in „zona legislatiei primare”, in acele situatii de exceptie in care este constitutional 

abilitat sa o faca.      
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Data: 10.03.2010         

    Semnătura:  

Lipcanu Emilian 
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