
Universitatea Ecologică din Bucureşti 

Facultatea de Drept 

Departamentul de Științe Juridice 

Poziţia postului: 28 

Disciplina/disciplinele postului:Dreptul comerțului internațional; Drept comercial 1; Drept 

comercial 2 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE  

a îndeplinirii standardelor universităţii 

pentru postul de lector universitar 

publicat Monitorul Oficial al României nr.1358/05.12.2018 

 

 

Candidat: 

Data naşterii:    

Funcţia actuală:                                  

Instituţia:              

 

 

1. Studiile universitare / doctorale 

Nr. crt. 
Instituţia de învăţământ superior 

D o m e 

n i u l 
Perioada Titlul acordat 

1. Institutul de Cercetări Juridice, 

Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române 

Drept 

penal 

2008-

2011 

Doctor în drept 

 

2. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Programe postdoctorale art. 172 alin (1) lit. c durata minimum 1 an 

 

Nr. crt. 
Instituţia de învăţământ superior 

D o m e n 

i u l 
Perioada Titlul acordat 

1.     

 

3. Titluri didactice 

Nr. 

crt. 
I n s t i t u ţ i a  

Ordinul / 

Decizia 
Titlul acordat 

1. Institutul de Cercetări Juridice, 

Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române 

OrdinulM 

ENC$n r. 

4822/11.08.2016 

 CS II/conf.univ.dr. 

    

 

4. Realizările profesional-ştiinţifice 

Relevanţa şi impactul 

rezultatelor ştiinţifice ale 

candidatului 

A desfăşurat o activitate continuă şi eficientă de cercetare ştiinţifică 

pe tot parcursul carierei sale decercetare. 

*A urmărit sporirea continuă a calităţii activităţi de cercetare prin 

abordarea şi rezolvarea unor probleme noi sau controversate, cu o 

contribuţie personală semnificativă 



 Capacitatea candidatului 

de a îndruma studenţi sau 

tineri cercetători şi 

competenţele didactice ale 

candidatului 

Prin activitatea de cercetare stiintifică şi didactică, pe care a 

desfăşurat-o până în prezent precum şi prin gradul de implicare în 

cercetarea domnul  Ifrim  Ion se bucură de un prestigiu profesional 

care ii conferă calitatea de a ocupa postul didactic. 

Ca o recunoaştere unanimă a calităţilor sale de cercetător stiintific 

domnul Ion Ifrim a fost aleas în diferite funcţii ale unor organizaţii, 

asociaţii ştiinţifice desfăşurând o vie activitate de răspândire a 

cunoştinţelor de specialitate şi  de sprijinire a practicii de aplicare 

corectă a dreptului penal la toate nivelurile. 

Expert cercetare ştiinţifică, proiectul POSDRU/159/1.5/S/140106 

“Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020:  

Secretar responsabil la Revista Studii şi Cercetări Juridice (S.C.J.) 

al ICJ; indexată în bazele internaţionale: Copernicus, CEEOL, 

ISSRN. 

.Membru in Revista de Drept Penal (ARSP) ; indexată în bazele 

internaţionale: Copernicus, CEEOL, ISSRN. 

Membru in Comitetul Ştiinţific- Editurii Lumen Iaşi; indexată de 

bazele internaţionale de date Copernicus, Ideas Repec, Socionet, 

Econpapers, CEEOL. 

 Membru la Revista „Jurnal de Studii Juridice”, Facultatea de 

Drept din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, indexată în 

bazele internaţionale de date: Copernicus, Ideas Repec, Socionet, 

Econpapers, CEEOL. 

Capacitatea candidatului 

de a participa la proiecte 

de cercetare-dezvoltare 

* teme decercetare aprobate de Prezidiul Academiei Romane  

* granturi de cercetare 

 

  



5. Îndeplinirea standardelor universităţii 

Cerinţa legală Dovada îndeplinirii cerinţei legale 

Deţinerea diplomei de doctor  Conform anexelor 

Minimum 5 lucrări, din care o lucrare apărută în 

publicații cotate ISI sau în alte sisteme de 

evaluare 

 

Conform anexelor 

Minimum un volum de specialitate, publicat în 

editură recunoscută la nivel național 

Conform anexelor 

 

 

 

 

 

 

Data 

   11.01.2019  

Semnătura candidatului 


