Punctaj
Indicatorii I1-I24
Potrivit anexei nr.6 - ,,Comisia Stiinţe Juridice” - din Ordinul Ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr.4204 din 15.07.2013, care a înlocuit anexa nr.24 din
OMECTS nr.6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare - dezvoltare.

I1. Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice,
publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul
ştiinţelor juridice
Cărţi de autor unic
2 cărţi X 10 pct. = 20 pct.
(„Măsurile asigurătorii în procesul civil”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973115-450-3, monografie; „Instituţii judiciare”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012, ISBN 978-60618-0123-7, curs universitar)
Cărţi realizate în colectiv
1 carte (ed. 2 revizuită şi adăugită) – 1,66 pct.
„Instituţii judiciare”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016 ISBN 978-606-18-0617-1, cap.I-VI, în
colaborare cu Cl.C.Dinu, P.Pop, curs universitar)
1 carte - 3,33 pct. (ed.1) şi 1,66 (ed.2) = 5 pct.
(„Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare şi examene”, Ed. CH Beck, Bucureşti, C.
H. Beck, 2008 – ediţia 1 şi 2009 - ediţia 2, în colaborare cu V.M. Ciobanu, C.C. Dinu)
1 carte = 1,66 pct.
(„Drept procesual civil. Curs selectiv.”, Ed. C.H.Beck, ed. 5, 2011, ISBN 978-973-115-889-1
- împreună cu V.M.Ciobanu, G.Boroi)
1 carte = 1,66 pct.
(„Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene”, Editura Global
Print, 1999, ISBN 973-98397-5-4 - împreună cu A.Gaspar, M.Tăbârcă şi I.Dragne ;
coordonatori V.M.Ciobanu şi G.Boroi)
1 carte = 1,11 pct.
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(„Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene”, Editura pentru
Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2003, ISBN 973-659-011-9 – împreună cu C.Dolinski, I.Dragne,
A.M.Garofil, E.Oprina, M.Stancu, Fl.Tanta; coordonatori: V.M.Ciobanu, G.Boroi şi
M.Tăbârcă)
1 carte = 3,33 pct.
Drept procesual civil. Drept execuţional civil.Arbitraj.Drept notarial, Curs de bază,
Ed.Naţional, 2013, ISBN 978-973-659-231-7, (în colaborare cu V.M.Ciobanu, Cl.C.Dinu,
curs universitar).
1 carte = 0,47 pct.
Comentariu la art.327-329, art.503-513, în Noul Cod de procedură civilă, comentat şi adnotat,
vol.I, (coord.V.M.Ciobanu, M.Nicolae), Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2013, ISBN 978606-673-134-8, p.781-790, p.1147-1198).
1 carte (ed.2) = 0,25 pct.
Comentariu la art. 327-329, art. 503-513, în Noul Cod de procedură civilă, comentat şi
adnotat, vol.I, Ed. a II-a revizuită şi adăugită (coord.V.M.Ciobanu, M.Nicolae), Bucureşti,
Universul Juridic, 2016 , ISBN 978-606-673-696-1 (p.1005-1014, p.1387-1451)
1 carte = 0,83 pct.
Comentariu la art.1-4, art.12-20, art.22-24, în Legea privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat. Comentariu pe articole (coord. D.Oancea), Bucureşti, C.H.Beck, 2015,
ISBN 978- 606-18-0363-7, p.1-39, p.69-106, p.108-114.
1 carte = 0,50 pct.
Comentariu la art. 541-547, art. 616-621, art. 781-794, art. 952-979, în Noul Cod de
procedură civilă, comentat şi adnotat, vol.II, (coord.V.M.Ciobanu, M.Nicolae), Bucureşti,
Universul Juridic, 2016, ISBN 978-606-673-309-0 (p.60-85, p.278-287, p.792-855, p.12441349)
Total indicator I1 = 36,47 pct.
I2 – Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste cotate ISI
având un factor de impact f
1 articol x 1+18 x f(1) = 19 pct.
The Arbitrability of Disputes, în Chapter III - The Arbitral Procedure (Capitolul III Procedura arbitrală): Arbitration in Romania: A Practitioner's Guide (coord. Crenguţa Leaua,
Flavius A. Baias), Wolters Kluwer, 2016, ISBN 9789041166982
Total indictor I2 = 19 pct.
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I3 Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date
internaţionale recunoscute
22 articole/studii x 1 pct. = 22 pct.
1.Notă la decizia nr. 947 din 27 aprilie 2001, Curtea de Apel Alba – Iulia, secţia civilă / Nota I
de B. Diamant şi V. Luncean, în PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 4 (2001)
2. Notă la sentinţa civilă nr. 3665 din 9 mai 2001, Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, în
PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 3 (2001).
3. Notă la decizia nr. 581 din 11 aprilie 2001, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă,
PANDECTELE ROMÂNE, Serie nouă, Nr. 3 (2001).
4. Notă la decizia nr. I din 3 februarie 2003, Curtea Supremă de Justiţie, Secţii Unite, în
PANDECTELE ROMÂNE nr. 4/2003.
5. Notă: Hotărâre judecătorească străină. Recunoaştere şi executare în România. Condiţii.
Nemotivarea hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite. Efecte, în
PANDECTELE ROMÂNE , Serie nouă, Nr. 2 (2001).
6. Noul regim juridic al măsurilor asiguratorii în procesul civil. Sechestrul judiciar şi poprirea
asigurătorie în ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI - DREPT, Nr. I (2003).
7. Procedura sechestrului judiciar, în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2007.
8. Particularităţi ale măsurilor asigurătorii în materie comercială, Revista Română de Drept
Privat, nr. 6/2007.
9. Aspecte teoretice şi practice privind imparţialitatea instanţei în procesul civil, în Revista
Română de Drept Privat, nr. 6/2008.
10. Comentariu asupra modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin O.U.G. nr.
58/2003, în Curierul Judiciar nr. 8/2003.
11. Observaţii cu privire la recenta modificare a legii privind taxele judiciare de timbru, în
Revista Română de Drept privat nr. 3/2009.
12. Impactul măsurilor provizorii asupra protejării drepturilor subiective civile, în Revista
Română de Drept privat nr. 2/2010.
13. Taxe judiciare de timbru în materie succesorală. Accesul liber la justiţie.
Constituţionalitate, în Revista Română de Drept privat nr. 3/2010.
14. Notă: Încheieri de încuviinţare a executării silite. Litigiu purtat între un profesionist şi un
simplu particular (neprofesionist), în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 6/2012.
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15. Aspecte de noutate în materia măsurilor asigurătorii şi provizorii în noul Cod de procedură
civilă, în Revista Română de Drept Privat nr.6/2012.
16. Aspecte ale revizuirii în procesul civil, determinate de noul Cod de procedură civilă, în
Revista Română de Drept Privat nr.1/2013.
17. Unele aspecte de noutate în materia taxelor judiciare de timbru pentru cererile introduse
la instanţele judecătoreşti, în Revista Română de Drept Privat nr.4/2013.
18. Reglementarea prezumţiilor în noul Cod de procedură civilă, în Curierul Judiciar
nr.9/2013
19. Unele aspecte privind arbitrabilitatea litigiilor interne în lumina noului Cod de procedură
civilă, în Pandectele Române nr.8/2013.
20. Unele probleme privind executarea cambiei şi a biletului la ordin, în Revista Română de
Executare Silită, nr.2/2015.
21. Particularităţile procedurii de validare a popririi în Executarea silită. Dificultăţi şi soluţii
practice. Vol. I, (coord. E. Oprina, V. Bozeşan), Bucureşti, Universul Juridic, 2016.
22. Aspecte practice privind executarea cambiei sau a biletului la ordin în Executarea silită.
Dificultăţi şi soluţii practice. Vol. I, (coord. E. Oprina, V. Bozeşan), Bucureşti, Universul
Juridic, 2016.
4 studii x 0,50 pct. = 2,00 pct.
1. Notă la decizia nr. 1483 din 12 octombrie 2001, Curtea de Apel Braşov, secţia civilă,
PANDECTELE ROMÂNE, serie noua, nr. 5/2002, împreună cu M. Nicolae.
2. Câteva reflecţii în legătură cu soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă privind unele probleme
ivite în aplicarea noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat
nr.4/2014 (în colaborare cu V.M.Ciobanu)
3. Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în
materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii
luate în procesul penal şi titlurile executorii, în Revista Română de Drept Privat nr.4/2014 (în
colaborare cu A.R.Trandafir)
4. Analiza O.U.G. nr. 1/2016, în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 895/2015
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 C. pr. civ., în Română de
Executare Silită, nr. 1/2016 (în colaborare cu V.M.Ciobanu).
3 studii x 0,33 pct. = 1 pct.
1. Comentariu asupra modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr.
219/2005, în colaborare cu V.M.Ciobanu, M.Tăbârcă, în DREPTUL, Seria a III-a, nr.
12/2005.
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2. Reforma sistemului judiciar. Modificările Codului de procedură civilă şi a legislaţiei
conexe aduse prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor, în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2010, împreuna cu V.M.Ciobanu,
C.C.Dinu.
3. Impactul Noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil, în colaborare cu
V.M.Ciobanu, C.C. Dinu, în Revista Română de Drept privat nr. 1/2012.
1 studiu x 0,16 pct. = 0,16 pct.
Consideraţii privind constituţionalitatea dispoziţiilor din noul Cod de procedură civilă care
stabilesc asistenţa avocaţială obligatorie în recurs, în Revista de Drept Privat nr.3/2014 (în
colaborare cu V.M.Ciobanu, G.Boroi, Fl.A.Baias, Cl.C.Dinu, Gh.L.Zidaru)
Total indicator I3 = 25,16 pct.
I4 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care
prezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul
ştiinţelor juridice
1 studiu = 0,33 pct.
(Implicaţiile Noului Cod civil asupra condiţiilor de exerciţiu ale acţiunii civile, în Analele
Universităţii Bucureşti, 2012 supliment, împreună cu V.M.Ciobanu, C.C. Dinu. Suplimentul
AUB cuprinde materiale prezentate cu ocazia participării la Conferinţa „Reglementări
fundamentale în Noul Cod Civil şi în Noul Cod de Procedură Civilă” organizata de Facultatea
de Drept a Universităţii din Bucureşti în 17-18 februarie 2012)
1 studiu = 1 pct.
Contestaţia în anulare în noul Cod de procedură civilă, în volumul In onorem Corneliu Bîrsan,
Ed.Hamangiu, 2013 , p.502-516.
Total indicator I.4 = 1,33 pct.
I5 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare
internaţionale.
X
I6 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare
internaţionale.
X
I7 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare
naţionale.
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X
I8 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare
internaţionale.
X
I9 Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având
un factor de impact (nu se iau în considerare autocitările)
X
I10 Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate
la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor
juridice (nu se iau în considerare autocitările)
59 citări x 0,2 = 11,8 pct. (anexa 1)
Total indicator I10: 11,8 pct.
I11 Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în
domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute (nu
se iau în considerare autocitările)
35 citări x 0,2 pct. = 7 pct. (anexa 2)
Total indicator I11: 7 pct.
I12 Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înfiinţate prin lege, precum şi
ale Uniunii Juriştilor
1 premiu al Uniunii Juriştilor pentru lucrarea Legea privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2015 (coord.D.Oancea) = 1 pct.
1 premiu al Uniunii Juriştilor pentru lucrarea Noul Cod de procedură civilă, comentat şi
adnotat, vol.I, Ed. a II-a revizuită şi adăugită şi vol.II (coord.V.M.Ciobanu, M.Nicolae),
Bucureşti, Universul Juridic, 2016 (p.1005-1014, p.1387-1451).
Total indicator I12: 2 pct.
I13 Editor al unei reviste editate în străinătate sau în ţară, care este cu prestigiu
recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date
internaţională recunoscută
x
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I14 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu
recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice
x
I15 Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este cu prestigiu
recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date
internaţională recunoscută
1 colegiu de redacţie x 0,50 pct. = 0,50 pct.
(2002-2003, Membru al colegiului de redacţie al revistei Pandectele Române)

Total indicator I15: 0,50 pct.
I16 Organizator de conferinţe naţionale sau internaţionale
44 conferinţe naţionale x 1 pct. = 44 pct. (anexa 3)
Total indicator I16: 44 pct.
I17 Moderator la conferinţe naţionale sau internaţionale
11 conferinţe naţionale/internaţionale x 1 pct. = 11 pct. (anexa 4)
Total indicator I17 : 11 pct.
I18 Iniţierea unor programe de studii universitare
1 program = 1pct.
Iniţierea unui master în Dreptul urbanismului şi al Planificării Teritoriale, la Facultatea de
Drept a Universităţii din Bucureşti.
Total indicator I18 : 1pct.
I19 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate,
pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de
cel puţin un an la o universitate din străinătate sau obţinerea unei diplome de doctor la o
universitate din străinătate
x
I20 Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor
acte normative fundamentale sau de bază
2 participare = 2 pct.
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Specialist invitat de Comisiei de redactare a proiectului Noului Cod de Procedură Civilă şi de
Comisia de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură
Civilă.
Specialist (expert) în Proiectul MD – 19 " Îmbunãtãtirea cadrului de solutionare a disputelor
civile în Republica Moldova în cadrul Asistentei pentru reforme în Moldova acordat de
Fondul de Bunã Guvernare".
Total indicator I20: 2 pct.
I21 Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru concursurile de admitere
în profesiile juridice
X
I22 Preşedinte/Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din
învăţământul juridic superior
9 participări x 0,2 = 1,8 pct.
Total indicator I22 : 1,8 pct.
I23 Preşedinte, conducător, referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea
publică a tezelor de doctorat
3 participari x 0,50 = 1,5 pct.
Total indicator I23: 1,5 pct.
I24 Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor
de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
X
Total indicatori I1-I24
164,56 pct.

Prof.univ.dr. Traian C. Briciu
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