Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

DIDEA IONEL

Telefon(oane)

0248/220016

Fax(uri)

0248/220016

E-mail(uri) prof.didea@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii 09.10.1968
Sex
Stare civila

masculin
casatorit; doi copii

Locul de munca vizat
Funcţia Profesor universitar doctor-Rector Universitatea din Pitesti(2012prezent)

Experienţa in munca
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2009-2012
profesor universitar doctor- sef catedra stiinte juridice/director departament Drept si
administratie publica
realizează managementul şi conducerea operativă a catedrei/ departamentului ;intocmirea statelor de
functii;evaluarea titularilor de discipline;cursuri şi seminarii; elaborare cursuri şi manuale
universitare;organizare si participare conferinte/simpozioane interne si internationale;
Universitatea din Piteşti;
Didactică şi cercetare ştiinţifică.
2005-2009
conferentiar universitar doctor- sef catedra stiinte administrative; sef catedra stiinte juridice
realizează managementul şi conducerea operativă a catedrei;intocmirea statelor de functii;evaluarea
titularilor de discipline;cursuri şi seminarii; elaborare manuale universitare;organizare si participare
conferinte/simpozioane interne si internationale;
Universitatea din Piteşti;
Didactică şi cercetare ştiinţifică.
1997-2005
lector universitar doctorand/ lector universitar doctor(cumul)
cursuri şi seminarii; elaborare manuale universitare;organizare si participare conferinte/simpozioane
interne si internationale;
Universitatea din Piteşti;
Didactică şi cercetare ştiinţifică.

Perioada 2006-2012
Funcţia sau postul ocupat Notar public
Numele şi adresa angajatorului Camera Notarilor Publici Pitesti
Perioada 2003-2006
Funcţia sau postul ocupat Director general
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Justitiei
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Elaborare acte normative;Implementare legislatie europeana
Perioada 1994-2003
Funcţia sau postul ocupat Ofiter superior Ministerul Administratiei si Internelor
Numele şi adresa angajatorului I.P.J.Arges
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management-investigarea fraudelor

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1995-2003
Doctor in drept
Drept comercial, Dreptul european al concurentei, Drept societar.
Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de contabilitate si informatica de gestiune
1998-2002
Doctor in economie
Economie politica
Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de economie generala
1990-1994
licentiat in drept(stiinte juridice)
Academia de politie ,,Alexandru Ioan Cuza’’Bucuresti-Facultatea de Drept
1995-2000
licentiat in stiinte administrative
Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de management(specializarea stiinte
administrative)
2000-2003(cu examen de licenta in anul 2011)
licentiat in stiinte economice(economist licentiat)
Universitatea din Pitesti-Facultatea de stiinte economice
1997
Cursuri postuniversitare Drept penal
Universitatea din Bucuresti-Facultatea de drept
1998
Cursuri postuniversitare Drept privat
Universitatea din Bucuresti-Facultatea de drept
1998
Cursuri postuniversitare Managementul firmei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Bucureşti

1999
Cursuri postuniversitare Managementul Tranzacţiilor internaţionale
Academia de Studii Economice, Bucureşti

1984-1988
Diplomă de bacalaureat
Liceul teoretic nr.1 Costesti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

C3

C2

C2

C1

C2

Rusă

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere

ALTE CURSURI

Competenţă didactică
Spirit de echipă; spirit organizatoric

Abilităţi în exploatarea programelor utilitare (WORD, EXCEL, etc.),

DA

Universitatea Nationala de Aparare,,Carol I’’-Colegiul National de AparareCursuri postuniversitare Securitate si Aparare Nationala(2004)
Agentia Nationala a Functionarilor Publici din Romania
Cursuri de inalti functionari publici(2013)
Institutul Diplomatic Roman
Cursuri diplomatie si politica externa(2014)

Informaţii suplimentare

a). membru fondator al Asociatiei Stiintifice de Dreptul proprietăţii
intelectuale;
b). membru in Consiliul Stiintific al Revistei Romane de Dreptul
proprietăţii intelectuale;
c). membru al Asociatiei Europene de drept bancar si financiar;
d). membru al Institutului National de Stiinte Administrative,,Paul
Negulescu’’Sibiu;
e).membru in comitetele de organizare si comitetele stiintifice ale mai
multor conferinte stiintifice internationale;
f).membru in diverse comisii interministeriale de elaborare acte
normative;
g).coordonator proiecte de implementare acquis comunitar in domenii
juridice;
h).membru in organisme cu profil umanitar(Rotary Club)
h). membru in comitete de cercetare, granturi nationale si
internationale;
i).vicepresedintele comisiei de etica a Universitatii din Pitesti;
j).membru al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
k).formator in cadrul Institutului Notarial Roman;
l).membru CNATDCU din cadrul Ministerului Educatiei Nationale

LISTA DE LUCRĂRI
Candidat: Didea C.Ionel, doctor in drept,specializarea ,,Drept comercial’’ din anul 2003, profesor universitar din anul
2009.
doctor in economie,specializarea ,,Economie politica’’din anul 2002.
1. Teza(-ele) de doctorat
T1.,,Obligatiile profesionale ale comerciantilor’’
T2. ,,Piata muncii pe exemplul judetului Arges’’
1

2. Cărţi publicate , îndrumare publicate, capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de
laborator funcţionale etc., după caz, prin care se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea activităţilor
didactice/profesionale-18.
Cărţi publicate
1. Didea Ionel – „Drept comercial-curs pentru studentii programului frecventa redusa”, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2010,192 pag., ISBN 978-973-127-288-7;
2. Didea Ionel – „Drepturile consumatorului-curs pentru studentii programului frecventa redusa”, Editura Universul
Juridic, Bucuresti, 2010,97 pag., ISBN 978-973-127-289-4;
3. Didea Ionel – „Drept comercial roman”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009,540 pag., ISBN 978-973-127-1804;
4. Didea Ionel – „Dreptul european al concurentei”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009, 348 pag, ISBN 978-973127-178-1;
5. Didea Ionel – „Drept societar”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009, 320 pag, ISBN 978-973-127-179-8;
6. Didea Ionel – „Dreptul concurenţei”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005,196 pag, ISBN 973-8446-46-5;
7. Didea Ionel –„ Drept comercial”, Editura Universul Juridic, ISBN, Bucureşti, 2005,259 pag, ISBN 973-8446-81-5;
8. Didea Ionel – „Drept comercial pentru invatamantul economic”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005,230 pag, ISBN
973-697-327-1;
9. Didea Ionel, Botea Gheorghe – „Drept civil”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003,348 pag, ISBN 973-593-819-7;
10. Didea Ionel – „Obligaţiile profesionale ale comercianţilor”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2003, 286 pag, ISBN 973593-810-2;
11. Didea Ionel – „Regimul juridic al societăţilor comerciale”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2002, 265 pag, ISBN 973593-661-5;
12. Didea Ionel – „Piaţa muncii în actualitate”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2002, 214 pag, ISBN 973-593-661-5;
13. Didea Ionel – „Economia şi omul”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2002,209 pag, ISBN 973-593-714-5;
***************************************************************************
Indrumare
14. Didea Ionel – „Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului”,Ministerul Justiţiei 2004;
15. Didea Ionel – „Culegere de practică judiciară”, Ministerul Justiţiei, 2004;
16. Didea Ionel – „Culegere de practică judiciară”, Ministerul Justiţiei, 2003;
17.Didea Ionel – „Codificarea legislaţiei comerciale” – Ministerul Justiţiei, 2003;
18.Didea Ionel – „Recursul în interesul legii”, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 2005.
19. Didea Ionel – „Noul Cod penal”, Ministerul Justiţiei, 2004; Bucureşti, 2004.
20. Didea Ionel – „Reforma în justiţie”, Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 2004.
1

3. Articole/studii publicate :
1

Se va utiliza următoarea simbolizare:
- CĂRŢI PUBLICATE (C)
Ca – Cărţi/cursuri (manuale) publicate în edituri recunoscute.
Cb - Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute (autor, coautor, editor).
Cc - Cărţi publicate în alte edituri, cu ISBN.
- ALTE MATERIALE PUBLICATE (I,D)
I - Culegeri şi Îndrumare publicate (separate în edituri cu ISBN şi în tipografii locale/de instituţii sau de uz
intern).
D - Alte lucrări publicate: capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator
funcţionale etc.

a) în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, cotate ISI sau indexate în baze de date
internaţionale specifice domeniului;
b) în alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională;
c) în reviste din ţară recunoscute C.N.C.S.I.S.;
d) în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională;
Articole
1. General considerations on the “specific rules between professionals” according to the new civil code, AGORA
International
Journal
of
Juridical
Sciences,
nr.1/2013,www.juridicaljournal.univagora.ro,www.ebscohost.com
www.heinonline.org
2. Brief considerations on the influences on the European Union”s regarding the new Civil Code, AGORA International
Journal of Juridical Sciences, nr.2/2013,www.juridicaljournal.univagora.ro, www.ebscohost.com www.heinonline.org
3.”The issue on freedom of movement for workers and the limitation of free access for Romanian workers within the labor
market of EU Member State,Conferinta internationala, Societatea bazata pe cunoastere. Norme valori si repere
contemporane, Târgoviste, 07.06.2013 – 09.06.2013
4. ”Brief considerations on the “bettering” the regulations framework instituted in the legisltive harmonization process
within member states of the European Union”, The International Conference “European Union’s- History, Culture and
nd
Citizenship : The European Union – Establishment and Reforms - 3 Edition”, University of Piteşti, 2013
5. Brief Consideration on the Schengen Area and the Issue of Visas in the European Union and Romania. Theoretical
Approaches on the Novelty Elements, Journal of Legal Studies, Suplimentary Issue 2, year VII, No.1-2/ June 2012,
pp.81-102, Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers,Socionet, CEEOL (Central and Eastern European Online
Library), http://edituralumen.ro
6. Forms and cases of administrator civil accountability, The International Conference “European Union’s- History,
Culture and Citizenship : The European Union – Establishment and Reforms”, University of Piteşti, 2011
7. The conditions for civil accountability of administrators, The International Conference “European Union’s- History,
Culture and Citizenship : The European Union – Establishment and Reforms”, University of Piteşti, 2011
8. The collegial administrative bodies in a company, The International Conference “European Union’s- History, Culture
and Citizenship : The European Union – Establishment and Reforms”, University of Piteşti, 2011
9. Comunity legislative provisions and their implementation regarding the access to justice with respect to cross-border
disputes’’- referat prezentat la sesiunea stiintifica internaţională „Challenges of the Knowledge Society“, Universitatea
Nicolae Titulescu,Bucuresti, aprilie 2010;
10.,,Brief consideration regarding the international cooperation in maintenance obligation’s area- referat prezentat la
sesiunea stiintifica internaţională „ Challenges of the Knowledge Society“, Universitatea Nicolae Titulescu,Bucuresti,
aprilie 2010;
11. ,,The limits of applying the European sanctions within competition field’’ -referat prezentat la conferinta
internationala,,European Union competition law and its Enforcement:issues,practices and compliance,problematic
aspects’’, Vilnius, Lituania,mai 2010.
12. ,,Forms of economic concentrations’’- referat prezentat la conferinta internaţională „ The European UnionEstablishment and Reforms “, Universitatea din Pitesti, mai 2010;
13. ,,Criteria of dominant position delimitation’’- referat prezentat la conferinta internaţională „ The European UnionEstablishment and Reforms “, Universitatea din Pitesti, mai 2010;
14. ,,The excemption of monopolistic agreements from the competition council’’- referat prezentat la conferinta
internaţională „ The European Union-Establishment and Reforms“, Universitatea din Pitesti, mai 2010;
1

ARTICOLE / STUDII PUBLICATE (R,V)
Risi - Reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (cotate ISI sau indexate in baze de
date internationale specifice domeniului).
Rsi – Alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională.
Rns - Reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de CNCSIS.
Rno - Alte reviste de specialitate de circulaţie naţională.
Vi- Volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN), din ţară şi
străinătate, inclusiv cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale.
Vn - Volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale.

15. Theoretical considerations on the insolvency according to Regulation (EC) No 1364/2000, The International
nd
Conference “European Union’s- History, Culture and Citizenship: The European Union – Establishment and Reforms - 3
Edition”, University of Piteşti, May 15-16th, 2010, ISBN: 978-606-560-111-6, pp. 638-642
16. Form of economic concentrations, The International Conference “European Union’s- History, Culture and
Citizenship: The European Union – Establishment and Reforms - 3nd Edition”, University of Piteşti, May 15-16th, 2010,
ISBN: 978-606-560-111-6, pp. 437—440
17. “Regions and "shared governance" at the EU level in the context of the current economic crisis”, Conferinţa
Internaţională “DezvoltareşiIntegrareEuropeană” Manifestareştiinţificăorganizată sub egida “UBB 90”secţiunea B,
Dezvoltare economică în contextul integrării europene,, articol publicat in volumul aparut la Editura “Presa Universitară
Clujeană”, 2010, pp.389-397
18. „Short considerations regarding the Strategy for Sustainable Development at the EU and Romania’s level”, Conferinţa
Internaţională “Dezvoltare şi Integrare Europeană” Manifestare ştiinţifică organizată sub egida “UBB 90”secţiunea B,
Dezvoltare economică în contextual integrării europene, articol publicat in volumul aparut la Editura
“PresaUniversitarăClujeană”, 2010, pp.114-126
19. Theoretical aspects regarding the Bologna reform, 5th International Conference EDU-WORLD 2012 - Education
Facing Comtemporary World Issues
20. ”Briefcomments on the Community rules in the area of the service in the Member States of the judicial and
extrajudicial documents in civil and commercial matters”, Simpozionul Internaţional –Dreptul si Legitimitatea- Târgovişte,
4-5 iunie 2010, organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice (Universitatea ”Valahia” din Targoviste) şi
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale (Universitatea ”Castilla la Mancha”), în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice
al Academiei Române,volumul Conferintei aparut la Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010, pp.122-126
21. ”Brief considertion on the taking of evidences in civil and commercial matters according to the Regulation (EC) No
1206/2001”, Simpozionul Internaţional -Dreptul si Legitimitatea- Târgovişte, 4-5 iunie 2010, organizat de Facultatea de
Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice (Universitatea ”Valahia” din Targoviste) şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
(Universitatea ”Castilla la Mancha”), în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, volumul
Conferintei aparut la Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010, pp. 163-168
22. Community legislative provisions and their implementation regarding the acces to justice with Respect to CrossBorder, The International Scientific Session, “Challenges of the Knowledge Society”, Universitatea Nicolae Titulescu,,
Bucureşti, june 4-5-th, 2010,ISBN 978-973-129-541-1,CKS – eBook 2010 is indexed BDI by EBSCO Database, pp. 973978, www.cks.univnt.ro/download/72_cks_2010_final_programme.pdf
23. Brief consideration Regarding International Cooperation in matters relating to maintenance obligations,The
International Scientific Session, “Challenges of the Knowledge Society”, Universitatea NicolaeTitulescu Bucureşti, june 45-th, 2010,ISBN 978-973-129-541-1,CKS – eBook 2010 is indexed BDI by EBSCO Database,pp.979-986,
www.cks.univnt.ro/download/72_cks_2010_final_programme.pdf
24.,,Consideratii cu privire la noile reglementari privind marca comunitara’’-articol publicat in Revista romana de dreptul
proprietatii intelectuale(Categ B+),nr.3 septembrie 2010.
25. Brief considerations regarding the new regulations concerning the community mark, Revista română de dreptul
proprietăţii intelectuale nr.3/2010, www.rrdpi.ro, ISSN: 1584-7241, indexare BDI, categoria B+, www.ceeol.com, pp.111119
26. ,,Managing A Joint Stock Company’’-referat prezentat la conferinta internationala,,Dreptul si provocările mileniului
trei’’- Universitatea 1 decembrie Alba Iulia, 19-20 noiembrie 2010
27. ,,Tipuri de intelegeri monopoliste in functie de criteriile de clasificare a acestora’’ - Revista Română de Dreptul
Proprietăţii Intelectuale, Editura Asociatia Stiintifica de Dreptul Proprietatii Intelectuale, Bucureşti, 2009;
28. ,,Conditii de existenta a intelegerilor monopoliste’’- Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Editura
Asociatia Stiintifica de Dreptul Proprietatii Intelectuale, Bucureşti, 2009;
29. ,,Prohibition of discriminatory practices against trading parteners :Instrument of fair competition’’- referat prezentat la
sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „ European Union’s History,Culture And Citizenship-Current problems of
European Integration “, Universitatea din Piteşti, aprilie 2009;
30. ,,Equal Treatment Between Undertakings, A Requirement Meant To Neutralize The Member States Invervention On
The Market’’- referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „European Union’s History,Culture And
Citizenship-Current problems of European Integration“, Universitatea din Piteşti, aprilie 2009;

31. ,,Regimul juridic aplicabil societăţilor comerciale in dreptul comunitar’’ Transilvanian Review of Administrative
Sciences,martie 2009,ISI.
32. ,,The limits of applying the European sanctions within competition field’’referat prezentat la Sesiunea stiintifica
internationala “Afacerile interne si justitia în procesul integrării europene si globalizării”-Academia de politie Alexandru
Ioan Cuza,Bucuresti,15-16.octombrie 2009, ISBN,Vi;
33. .,, Uniform application of European competition law to all undertakings’’, referat prezentat la Sesiunea stiintifica
internationala “Afacerile interne si justitia în procesul integrării europene si globalizării”-Academia de politie Alexandru
Ioan Cuza,Bucuresti,15-16.octombrie 2009, ISBN,Vi;
34.,, Dreptul naţional şi dreptul european în materia concurenţei-prezentare şi relaţie’’, referat prezentat la Conferin a
tiin ifică interna ională ,,Dreptul şi provocările mileniului trei’’- Facultatea de Drept i tiin e Sociale ”1 Decembrie ”
Universitatea 1 decembrie Alba Iulia, 20-21 noiembrie 2009, ISBN,Vi;
35. ,,Condi ii de existen ă a în elegerilor monopoliste’’ referat prezentat la Conferin a tiin ifică interna ională
,,Dreptul şi provocările mileniului trei’’- Facultatea de Drept i tiin e Sociale ”1 Decembrie ” Universitatea 1 decembrie
Alba Iulia, 20-21 noiembrie 2009, ISBN,Vi;
36. ,,Economic concentration’’- referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „ European Union’s
History,Culture And Citizenship “, Universitatea din Piteşti, aprilie 2008, ISBN,Vi;
37. Concerning the economic power’’- referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „ European
Union’s History,Culture And Citizenship “, Universitatea din Piteşti, aprilie 2008, ISBN,Vi;
38. ,,The merchant’s registration in the trade register’’- referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări
ştiinţifice „ The state and the legal system-Institutional Contemporany Transformations “, Universitatea ,, Lucian Blaga’’din
Sibiu, iunie 2006, ISBN,Vi;
39. ,,Financial state aid.Communitarian and internal regulations in the field’’- referat prezentat la sesiunea internaţională
de comunicări ştiinţifice „ The state and the legal system-Institutional Contemporany Transformations “, Universitatea ,,
Lucian Blaga’’din Sibiu, iunie 2006, ISBN,Vi;
40. ,,Remarks concerning the provision of the new law for preventing and fighting against tax evasion’’- referat prezentat
la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „ The Acquis communautaire a need for the european integration “,
Universitatea din Piteşti, aprilie 2006, ISBN,Vi;
41.,,Considerations concerning the legal regulations in the commercial competition matter’’- referat prezentat la sesiunea
internaţională de comunicări ştiinţifice „ European Union’s History,Culture And Citizenship “, Universitatea din Piteşti,
aprilie 2006, ISBN,Vi;
42.,,Regimul juridic al societatilor comerciale de persoane’’- referat prezentat la Conferinţa internaţională de ştiinţe
economice, juridice, administrative şi manageriale-ICELM 2, Universitatea Petru Maior din Targu Mures, iunie 2006,
ISBN,Vi;
43. ,,Contrafacerea marcilor prin folosirea de site-uri de Internet cu ocazia unor activitati de comert electronic’’– Revista
Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Editura Global Lex, Bucureşti, 2005, pag.172,ISBN, Rns;
44. „Creaţiile intelectuale – active ale fondului de comerţ” – Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Editura
Global Lex, Bucureşti, 2004, pag.200,ISBN, Rns;
45. „Unele consideraţii privind aplicarea prevederilor Legii nr.294/2004 în ceea ce priveşte pedeapsa executării muncii în
folosul comunităţii”, Revista de Drept penal, RA „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2004,ISBN, Rns;
46. „Independenţa justiţiei – factor decisiv în exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, Institutul Român pentru
Drepturile Omului, Editura RA „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 200,ISBN, Rns 4;
47. „Instituţia răspunderii în cadrul Dreptului Administrativ”, referat prezentat la Sesiunea Internaţională de comunicări
ştiinţifice, mai 2004 - Institutul Naţional de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu, ISBN,Vi;
48. „Cadrul juridic de exercitare a activităţii comerciale”, referat prezentat la Sesiunea Internaţională de Comunicări
Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie 2004, Universitatea din Piteşti, Editura AGIR, 2004,
ISBN,Vi;

49. ,,Proceduri legale privind efectuarea înregistrărilor în Registrul Comerţului’’, referat prezentat la Sesiunea
Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie 2004, Universitatea din
Piteşti, Editura AGIR, 2004, ISBN,Vi;
50. „Abuzul de putere economică şi concentrarea economică”, referat prezentat la Sesiunea Internaţională de Comunicări
Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie 2004, Universitatea din Piteşti, Editura AGIR, 2004,
ISBN,Vi;
51. „Cadrul juridic de verificare a legalităţii înregistrărilor în Registrul Comerţului”, referat prezentat la Sesiunea
Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie 2004, Universitatea din
Piteşti, Editura AGIR, 2004, ISBN,Vi;
52. „Sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării obligaţiei profesionale de organizare şi conducere a contabilităţii”, referat
prezentat la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie
2004, Universitatea din Piteşti, Editura AGIR, 2004, ISBN,Vi;
53. „Confuziunea – modalitate de subminare a activităţii comerciale a concurentului”, referat prezentat la Sesiunea
Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie 2004, Universitatea din
Piteşti, Editura AGIR, 2004, ISBN,Vi;
54. „Reglementarea noţiunii de consumator în legislaţia Uniunii Europene şi în Convenţiile Internaţionale”, referat
prezentat la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie
2004, Universitatea din Piteşti, Editura AGIR, 2004, ISBN,Vi;
55. „Informarea consumatorilor – obligaţie ce incumbă comercianţilor”, referat prezentat la Sesiunea Internaţională de
Comunicări Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie 2004, Universitatea din Piteşti, Editura
AGIR, 2004, ISBN,Vi;
56. ,,Modalităţi de dobândire a calităţii de comerciant de către persoanele fizice şi juridice”, referat prezentat la Sesiunea
Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Economia Contemporană. Prezent şi Perspective”, aprilie 2004, Universitatea
din Piteşti, Editura AGIR, 2004, ISBN,Vi;
57. „Înregistrarea comercianţilor în Registrul Comerţului”, referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări
ştiinţifice „Integrarea europeană în contextul globalizării economice“, Universitatea din Piteşti, mai 2003, Editura AGIR,
Bucureşti, 2003, ISBN,Vi;
58 .„Organizarea şi conducerea contabilităţii activităţii comerciale”, referat prezentat la sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice „Integrarea europeană în contextul globalizării economice“, Universitatea din Piteşti, mai 2003,
Editura AGIR, Bucureşti, 2003, ISBN,Vi;
59.„Dobândirea şi pierderea calităţii de comerciant”, referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice
„Integrarea europeană în contextul globalizării economice“, Universitatea din Piteşti, mai 2003, Editura AGIR, Bucureşti,
2003, ISBN,Vi;
60.„Auxiliarii comercianţilor”, referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Integrarea europeană în
contextul globalizării economice“, Universitatea din Piteşti, mai 2003, Editura AGIR, Bucureşti, 2003, ISBN,Vi;
61. „Răspunderea comercianţilor pentru nerespectarea obligaţiei de protecţia a consumatorilor”, referat prezentat la
sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Integrarea europeană în contextul globalizării economice“, Universitatea
din Piteşti, mai 2003, Editura AGIR, Bucureşti, 2003, ISBN,Vi;
62.„Efectuarea de menţiuni în Registrul Comerţului”, referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice
„Integrarea europeană în contextul globalizării economice“, Universitatea din Piteşti, mai 2003, Editura AGIR, Bucureşti,
2003, ISBN,Vi;
63. „Cadrul de desfăşurare al concurenţei loiale dintre comercianţi”, referat prezentat la sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice „Integrarea europeană în contextul globalizării economice“, Universitatea din Piteşti, mai 2003,
Editura AGIR, Bucureşti, 2003, ISBN,Vi;
64. „Protecţia înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale’’, referat prezentat la sesiunea internaţională de comunicări
ştiinţifice „Integrarea europeană în contextul globalizării economice“, Universitatea din Piteşti, mai 2003, Editura AGIR,
Bucureşti, 2003, ISBN,Vi;
65. „Înregistrările din oficiu şi radierea comercianţilor din Registrul Comerţului”, referat prezentat la Simpozionul Ştiinţific
Internaţional „Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit
Românesc, Craiova, 2003, ISBN,Vi;

66. „Controlul legalităţii înregistrărilor în Registrul Comerţului”, referat prezentat la Simpozionul Ştiinţific Internaţional
„Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc,
Craiova, 2003, ISBN,Vi;
67. „Dobândirea personalităţii juridice de către societăţile comerciale şi publicitatea prin Registrul Comerţului”, referat
prezentat la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din
Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003, ISBN,Vi;
68. „Efectuarea de menţiuni în Registrul Comerţului”, referat prezentat la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Probleme
socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc, Craiova,
2003, ISBN,Vi;
69. „Obligaţia profesională a comercianţilor de organizare şi ţinere a contabilităţii activităţii comerciale”, referat prezentat
la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova,
ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003, ISBN,Vi;
70. „Protecţia înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale”, referat prezentat la Simpozionul Ştiinţific Internaţional
„Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc,
Craiova, 2003, ISBN,Vi;
71. „Sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor privind organizarea şi conducerea contabilităţii”, referat prezentat la
Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova,
ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003, ISBN,Vi;
72. „Efectuarea de menţiuni în Registrul Comerţului”, referat prezentat la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Probleme
socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc, Craiova,
2003, ISBN,Vi;
73. „Reglementarea noţiunii de consumator în legislaţia Uniunii Europene şi în convenţiile internaţionale”, referat
prezentat la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din
Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2003, ISBN,Vi;
74. „Obligaţiile comercianţilor privind informarea consumatorilor”, referat prezentat la Simpozionul Ştiinţific Internaţional
„Probleme socio-economice în perioada de tranziţie“, Universitatea din Craiova, ianuarie 2003, Editura Spirit Românesc,
Craiova, 2003, ISBN,Vi;
75. „Aspecte generale ale pieţei muncii” Revista „Tribuna CASIM” – Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Management,
Universitatea din Piteşti, 2002, ISSN,Vn;
76. „Globalizare şi regionalizare pe piaţa muncii” – Buletinul ştiinţific nr.1, Universitatea din Piteşti, 2002, ,ISSN,Vn;
77. „Studiu privind piaţa muncii în judeţul Argeş”, Nomenclatorul Direcţiei de Muncă şi Solidaritate Socială Argeş, 2001;
78. „Obligaţiile profesionale ale comercianţilor”, simpozion internaţional, Toronto, 2000;
79. „Putere şi conflict în cadrul procesului administrativ”, lucrare de licenţă, ASE, Bucureşti, 2000;
80. „Utilizarea forţei de muncă în judeţul Argeş”, referat prezentat la sesiune ştiinţifică, ASE, Bucureşti, noiembrie 2000,
ISSN,Vn;
81. „Formarea şi perfecţionarea forţei de muncă”, referat prezentat la sesiune ştiinţifică, ASE, Bucureşti, noiembrie 1999,
ISSN,Vn;
82. „Analiză comparativă între sistemele administraţiei publice din România cu cele din Germania şi Austria”, lucrare
cursuri postuniversitare, ASE, Bucureşti, 1999;
83. „Strategii manageriale în condiţiile mediului turbulent”, lucrare cursuri postuniversitare, ASE, Bucureşti, 1998;
84. „Piaţa forţei de muncă în România”, simpozion internaţional, Budapesta, 1998;
85. „Condiţiile de exercitare a activităţilor comerciale”, referat prezentat la sesiune ştiinţifică, Facultatea de Drept din
cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza“, Bucureşti, mai 1994, ,ISSN,Vn;
86. ,,Constituirea societăţilor comerciale”, referat prezentat la sesiune ştiinţifică, Facultatea de Drept din cadrul Academiei
de Poliţie „Al. I. Cuza“, Bucureşti, noiembrie 1993,ISSN,Vn;
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4.Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare :
a) obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant în ţară / străinătate;
b) alte lucrări de cercetare-dezvoltare , după caz.
CONTRACTE ŞI RAPOARTE ŞTIINŢIFICE
1. Membru al echipei de cercetare (expert cheie) în Contractul Nr. 7352/23.08.2010 (nr. Universitatea din Piteşti) intitulat
„Consultan ă pentru îmbunătă irea managementului institu ional” încheiat între Universitatea din Pitesti în calitate de
prestator şi Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, în calitate de beneficiar.
Contractul a fost derulat în cadrul proiectului cu titlul „IntarireaCapacitatii Administrative a Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti”, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regional, în baza
contractului de finantare nr. 165 din 16.06.2010 (încheiat cu ANCS), valoare contract 120.000 lei ( fara TVA)
2. Membru în cadrul Programului European Title: EC Competition Law and its Enforcement in the National Jurisdictions:
Policy Issues, Case Law and Compliance [COMPETA], Project type: Training of national judges in EC competition law
and judicial co-operation between national judges, Ref. no.: SI2.540074 – HT 1460 Training for judges,
Promoter/coordinator: College of Social Sciences, Klaipeda, Lithuania, parteneri Universitatea din Piteşti, Universitatea
“St. KirilandMethodius” VelikoTurnovo-Bulgaria şi College of Social Sciences, Klaipeda, Lituania - valoare contract
106.780 Euro
3. Membru in cadrul Proiectului VIA-Vocatie, interese, autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional, expert pe termen scurt, consilier vocational, Ref. no.: POSDRU 63742
4. Membru in cadrul Proiectului ,,Cresterea competivitatii capitalului studentilor viitori economisti in scopul facilitarii
tranzitiei acestora de la scoala la viata activa’’-proiect cofinantat din Fondul Socal European-expert pe termen scurt;Ref.
no.:POSDRU81477
5. Membru in cadrul Proiectului ,,Aplicabilitatea cunostintelor teoretice dobandite in timpul studentiei-drumul spre
performanta’’-proiectcofinantat din Fondul Socal European-expert pe termen scurt; Ref. no.: POSDRU/109/2.1/G/81698
6. Contract de grant international ,,EC Competition Law anditsEnforcement in the National Jurisdictions: PolicyIssues,
Case Law and Compliance’’ numar de referinta SI2.540074 – HT 1460 Training for judges, Training of national judges in
EC competition law and judicial co-operation between national judges, incheiat intre:1.College of Social Sciences,
Klaipeda, LT;2. University of Pitesti, RO;3. University “St. Kiriland Methodius”, VelikoTurnovo, BG.
7. Contract de grant international Proiect Modul European Jean Monnet, numar de referinta Ref.07/0120,contract
nr.2007-1400/001-001 J.E.A. J.E.C.H.A. incheiat intre Universitatea din Pitesti si Comisia Europeana-Agentia Executiva
pentru Educatie, Audiovizual si Cultura-Brusselles.
8. Contract de grant pentru revizuirea legislaţiei privitoare la societăţile comerciale conform evaluării ROSC a guvernării
corporative; beneficiar: Ministerul Justiţiei, nr. de înregistrare: 1947/2004- responsabil/director;
9. Contract de cercetare - „Studiu de drept comparat privind conceptul de aprobare tacită şi domeniul său de aplicare,
precum şi pentru elaborarea legislaţiei secundare pentru implementarea Legii aprobării tacite”, beneficiar: Ministerul
Justiţiei, nr. de înregistrare 2100/2004- coautor;
10. Contract de cercetare - „Studiu referitor la sistemul de organizare şi funcţionare a instanţelor; beneficiar: Ministerul
Justiţiei, nr. de înregistrare 2101/2004 - coautor;
11. Contract de cercetare - „Stabilirea modelului cererii de înregistrare şi a certificatului de înregistrare în Registrul
Comerţului”; beneficiar: Ministerul Justiţiei – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nr. de înregistrare 153/2004 coautor;
12. Contract de cercetare „Stabilirea tarifelor şi taxelor pentru operaţiunile efectuate de Registrul Comerţului”; beneficiar:
Ministerul Justiţiei – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nr. de înregistrare 154/2004- coautor;
13. Contract de cercetare – „Transcrierea în Registrul Comerţului a activităţilor de furnizare de informaţii despre
comercianţi persoane străine”; beneficiar: Ministerul Justiţiei – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nr. de
înregistrare 209/2004- coautor;
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CONTRACTE ŞI RAPOARTE ŞTIINŢIFICE (P,F)
P – Proiecte de cercetare-dezvoltare – inovare obtinute prin competitie, pe bază de contract/grant, in
tara/strainatate (Pn – nationale, Pi - internationale).
F – Alte lucrări de cercetare – dezvoltare
Obs.-a se menţiona calitatea de responsabil/director sau coautor.

14. Contract de cercetare – „Modificarea formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi autorizarea funcţionării
persoanelor juridice”; beneficiar: Ministerul Justiţiei – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nr. de înregistrare
303/2004- responsabil/director;

