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octombrie-decembrie 2012- ISI 

• Cehan Irina- „Legal instruments on international recruitment of health personnel- 

Journal of Legal Studies- Year VII, No. 3-4, December, 2012, pp: 181 - 195 
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România Europeană, publicată în volumul manifestării, Secţiunea Finanţe, bănci, 
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• Cehan Irina- „Migration of health personnel: source of inequalities in health in 
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• Cehan  Irina, Cristina Teodorescu- "Recruitment and migration of Romanian Doctors: 
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• Cehan Irina- "Ethical recruitment of  Romanian healh personnel and implications for 
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o Cehan Ancuţa-Irina - Curs contencios administrativ 
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