
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Planul de cercetare al  
Facultății  de Ştiinţe Juridice, Administrative și ale Comunicării 

pentru anul universitar 2020– 2021 
Aspecte generale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţii 

Cercetarea științitică reprezintă un demers complex care angrenează specialiștii într-un 
proces bine delimitat ca scop, metodă de lucru și etapizare. Fiecare demers asociat acestui 
gen de activități se va circumscrie unui cadru mai larg, unui context specific în care are loc 
cercetarea. Astfel, cadrele didactice din sistemele naționale de educație sunt angrenate în 
cercetarea științifică în funcție de interesele profesionale, poziția în cadrul structurilor de 
învățământ și obligațiile profesionale asumate în mod direct. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o preocupare constantă a Facultăţii de 
Științe juridice, Administrative și ale Comunicării Pitești și pentru  anul universitar 2020 -
2021 şi are în vedere atât cadrele didactice,  cât şi studenţii de la ciclul de licenţă și masterat.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică este elaborată ţinând seama de Direcţiile strategiei 
cercetării ştiinţifice la nivelul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi se desfăşoară 
atât la nivel individual, cât şi în colective de cercetare. 

Obiectivele urmărite de Facultatea de Științe juridice, Administrative și ale 
Comunicării Pitești sunt reprezentate de: 

- Stimularea activității de cercetare în domeniile de interes ale Facultății prin crearea 
condițiilor specifice unei astfel de activități; 

-  Organizarea și participarea la manifestări științifice în domeniile de interes ale 
Facultății (stiințe juridice, administrative, șamd) cu lucrări de cercetare în vederea diseminării 
informațiilor; 

-Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole in reviste recunoscute 
la nivel național și internațional, publicarea de cărți, tratate și alte materiale cu caracter 
didactic; 

- Respectarea eticii și regulilor de publicare , a deontologiei în materie de cercetare, 
publicare, diseminare; 

- Stimularea prin diverse  metode a cadrelor didactice pentru a participa la activități 
specifice cercetării, inclusiv material. 



 
 

 

 
 
 
 

Direcţiile principale ale activităţii de cercetare  
din cadrul Facultăţii de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării 

Pitești  pentru anul 2020– 2021 
 

În anul universitar 2020 – 2021, activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Științe 
juridice, Administrative și ale Comunicării Pitești se va axa în special pe: 

-  Participarea la Conferinţele Internaţionale ale Universităţii „Constantin  
Brâncoveanu” din Piteşti; 

- Organizarea unor activități de cercetare științifică prin echipe interdisciplinare; 
- Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;  
- Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de rezonanţă în  

domeniu şi a publicării în reviste cotate sau indexate ISI şi BDI; 
- Publicarea de articole în revistele universităţii „Strategii manageriale” şi „Economie  

contemporană” și în alte reviste de profil;  
Principalele teme de cercetare avute în vedere pentru anul universitar 2020 – 2021 sunt: 
T1. Raspunderea penală în diverse situații 
T2. Jurisprudență în materie de protecția consumatorului 
T3. Dreptul de proprietate în diverse perioade 
T4. Dreptul comercial și civil – analize și studii 
T5 Transferul de proprietate și probleme specifice ale acestuia 
T7 Analize cu privire la dreptul european 
T8 Cooperarea judiciară  internaţională în materie penală – Aspecte teoretice şi practice.  
79 Dezvoltarea regională în UE  

 
1.  Proiecte aflate în derulare:  

În anul universitar 2020 - 2021, în cadrul FSJAC este în derulare proiectul: 
Finanţator: Comisia Europeană, COST 
Perioada: Octombrie 2020 – aprilie 2024 
Tema: COST CA 18214 The Geography of New Working Spaces and the Impact on the 
Periphery 
Conf. univ.dr. Cristina Șerbănică - Reprezentant al României în Comitetul de Management al 
rețelei internaționale 
 

2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate ISI sau cotate ISI. 
Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice,  Administrative  și ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze o serie de articole 
indexate ISI sau cotate ISI, după cum urmează: 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

• Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina – 2 articole ISI: 
o Territorial innovation patterns in Romania. Future pathways for smart 

specialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences,  
o Regional innovation performance and structural conditions in Central and 

Eastern Europe. Embracing the broad-based innovation concept. EKONOMIA 
I PRAWO. ECONOMICS AND LAW 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 1 articol pe domeniul Dreptului penal ce va fi 
publicat în revistă ISI de specialitate; 

• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 2 articole pe domeniul Dreptului penal ce vor fi 
publicate în reviste ISI de specialitate; 
 

3. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI  
Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice,  Administrative  și ale Comunicării 
şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de 15 articole indexate 
BDI după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 4 articole în domeniul Dreptului civil și 
procesual civil, ce vor fi publicate în reviste BDI de specialitate; 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 2 articole în domeniul Dreptului comercial, ce 
vor fi publicate în reviste BDI de specialitate; 

• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor-1 articol pe domeniul administrativ, ce va fi publicat 
în revistă BDI de specialitate; 

• Lect. Univ. dr. Cebuc Iuliana- 1 articol in domeniul Dreptului afacerilor, ce va fi 
publicat în revistă BDI de specialitate; 

• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 2 articole pe domeniul Dreptului penal ce vor fi 
publicate în reviste BDI de specialitate; 

• Lect.univ.dr. Popescu Alina – 1 articol 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela-1 articol pe domeniul administrativ, ce va fi publicat 

în revistă BDI de specialitate; 
• Lect.univ.dr. Stoica Ion – 1 articol 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- 2 articole:  

– in revista „Limba si Literatura - Repere Identitare în context European”,  
Universitatea din Pitesti, autor 
             - in revista UNIVERSITY OF PITESTI, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES 
AND LAW, Research, Analysis & Economic Modeling Centre - FA&E Department, coautor  

 
4. Articole propuse spre publicare în reviste care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 
1 şi 2. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice, Administrative  și ale 

Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de 12 
articole după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 2 articole în domeniul Dreptului civil și 
procesual civil; 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 1 articol în domeniul Dreptului penal și procesual 
penal; 

• Conf. Univ. dr. Bonciu Gheorghe – 3 articole în domeniile Drept comercial și Drept 
internațional; 

• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- 2 articole în aria politicilor publice; 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 2 articole în domeniul Dreptului penal și 

procesual penal; 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 2 articole în domeniul Dreptului administrativ:   
 

5. Articole propuse spre publicare în revista ,, Strategii Manageriale,, 
Cadrele didactice din cadrul Facultății de Ştiinţe Juridice,  Administrative  și ale Comunicării 
şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de  11  articole după 
cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 2 articole în domeniul Dreptului civil și 
procesual civil; 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 1 articol în domeniul Dreptului penal și procesual 
penal; 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 1 articol în domeniul Dreptului internațional; 
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- 1 articol în sfera politicilor publice; 
• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 1 articol în domeniul Dreptului civil; 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 2 articole în domeniul Dreptului penal și 

procesual penal; 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 1 articol în domeniul Dreptului administrativ; 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- 2 articole comunicare în limbi străine; 

 
6. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate- 

Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică – Regional Science Association International, Mai 2021 
(Maroc) 
 

7. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice,  Administrative  și ale Comunicării  
şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să participe la un număr de 23 conferinţe 
după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae- 3 conferinţe  
• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 2 conferinţe 
• Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică – 2 conferințe 
• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 1 conferinţă  
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- 2 conferinţe 
• Lect.univ.dr. Popescu Alina – 1 conferință 
• Lect.univ.dr. Stocia Ion – 1 conferință 
• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 2 conferinţe 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 2 conferinţe 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 3 conferinţe 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- 4 conferinte:  
- Universitatea "Constantin Brâncoveanu” Piteşti, noiembrie 2020; 
- Limba si Literatura - Repere Identitare în context European”, Universitatea din Pitesti, 

2021; 
     - UNIVERSITY OF PITESTI, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES AND LAW, 
Research, Analysis & Economic Modeling Centre - FA&E Department: INTERNATIONAL 
WORKSHOP EDEN  XI - (EXPLORATORY DOMAINS OF ECONOPHYSICS. NEWS); 

      - Fisher International Conference – September 2021 – Field of Foreign Languages Teaching. 
 

8.  Proiecte de cercetare în derulare- 
 
9. Propuneri de proiecte cercetare ( proiecte propuse spre derulare începând cu anul 
universitar 2020 – 2021) N/A 
 
10. Activitatea de consultanţă (proiecte, contracte de consultanţă sau asimilate) 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- consilier juridic expert 
 
11. Cărţi şi tratate (altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar) 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae-  
Titlul –  Dreptul Familiei 
Calitatea - autor 
Perioada în care va apărea – noiembrie 2020 

 
• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 



 
 

 

Titlul -     Mandatul și reprezentarea în dreptul privat 
  - Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare   

Calitatea - autor 
Perioada în care va apărea – decembrie 2020 - martie 2021. 

 
Lect.univ.dr Popescu Alina 
Titlul:  „Dreptul la informație – dimensiunea multidisciplinară” 
 
12. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 

Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice, Administrative  și ale 
Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de 12 
cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic, după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae-  
Titlul  Drept Constituţional şi instituţii politice 
Calitatea( autor sau coautor) 
Perioada în care va apărea - decembrie 2020 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion-  
-Titlul  Drept penal partea generală  
Calitatea: coautor. 
 Perioada în care va apărea -sem II/2021 
• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe-  
-Titlul- Drept comercial 
Calitatea autor 
Perioada în care va apărea-decembrie 2020 
- Titlul- Drept civil. Drepturile reale principale; 
Calitatea coautor 
Perioada în care va apărea-decembrie 2020 
- Titlul- Dreptul proprietǎții intelectuale; 
Calitatea autor 
Perioada în care va apărea-aprilie 2021 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca 
Titlul- Drept penal. Partea generală. Note de curs.  
Calitatea: autor 
Va apărea în noiembrie 2020. 
• Lect. univ. dr. Popescu Alina- 
- Titlul  Etica și deontologia – elemente esențiale ale unei administrații de calitate” – 

note de curs. 
Calitatea: coautor.  
Perioada în care va apărea- 2021 
• Lect. univ. dr. Popescu Alina- 
- Titlul  Dreptul proprietății intelectuale” – note de curs. 
Calitatea: coautor.  
 



 
 

 

 
 
 
 
Perioada în care va apărea- 2021 
• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 
- Titlul  Drept. 
Calitatea: coautor.  
Perioada în care va apărea- 2021 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 
- Titlul  Drept administrativ. 
Calitatea: coautor.  
Perioada în care va apărea-  noiembrie 2020 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- 
-Titlul - Communication en français,  manual anul 1 de studiu 
Calitatea - coautor 
Perioada în care va apărea – 2021 
- Titlul - Correspondance d’affaires, manual anul 2 de studiu 
Calitatea - coautor 
Perioada în care va apărea– 2021 

 
13. Coordonare cercuri ştiinţifice 

Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice, Administrative  și ale 
Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să coordoneze un număr de 75  
lucrări la cercul ştiinţific, după cum urmează: 
Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae –Drept şi Administraţie publică- 30 lucrări 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe-Drept civil- 5 lucrări 
• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion-Drept şi Administraţie publică- 10 lucrări 
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- Drept şi Administraţie publică- 5 lucrări 
• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- Drept civil-5 lucrări 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- 10 lucrări 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- Drept şi Administraţie publică- 5 lucrări 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- Cercul de limbi străine- 5 lucrări 

 
14. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 
Cadrele didactice din cadrul Facultății de Ştiinţe Juridice,  Administrative  și ale Comunicării 
şi-au propus ca în anul universitar 2020 – 2021 să coordoneze: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae  
Nr. lucrări licenţă - 20 
Nr. lucrări disertaţie -10  

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe  
     Nr. lucrări licenţă- 5 

Nr. lucrări disertaţie-5 



 
 

 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion 
 Nr. lucrări licenţă- 25 
     Nr. lucrări disertaţie-5  
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor 

Nr lucrări de licenţă-5 
• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana 
     Nr. lucrări licenţă- 10 

Nr. lucrări disertaţie-5 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca  

Nr. lucrări licenţă- 5 
Nr. Lucrǎri de disertație-3 

• Lect. univ. dr. Popescu Alina 
     Nr. lucrări de licenţă-  

Nr. Lucrǎri de disertație-2 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela 
     Nr. lucrări de licenţă- 10 

Nr. Lucrǎri de disertație-5 
 
15. Alte activităţi relevante pentru activitatea de cercetare: 

 
• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae, Lect.univ.dr. Stancea Izabela  
-Organizarea Conferinţei internaţionale Drept şi Administraţie publică – mai 2021. 
 
 
 

Întocmit,  
Prodecan, 

 
Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică 
 

 
Aprobat în Ședința Consiliului FSJAC din data de 21 septembrie 2020.  

  


