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

pentru anul universitar 2021– 2022 
 

Aspecte generale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Facultăţii 

Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o preocupare constantă a Facultăţii de 
Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării Pitești și pentru anul universitar 2021 -
2022 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, ș.a.m.d.) cu lucrări de cercetare, în vederea 
diseminării rezultatelor cercetării; 

- 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. 

 
 
 



  
 

 2 

 
 
 
 
 

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

Pitești  pentru anul 2020– 2021 
 

În anul universitar 2021 – 2022, 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  

 și în alte reviste de profil;  
Principalele teme de cercetare avute în vedere pentru anul universitar 2021 – 2022 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 Uniunea Europeană 
T10 Aspecte juridice și administrative ale managementului fondurilor structurale     

 
Activitățile de cercetare propuse de Facultatea de Științe Juridice, 
Administrative și ale Comunicării Pitești  pentru anul 2021– 2022 
 

1. 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 2021 – 2022 să realizeze o serie de articole 
indexate ISI sau cotate ISI, după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Șerbănică Cristina – 2 articole ISI: 
o Şerbănică C. & Constantin D.L. - Misfortunes never come singly. A holistic 

approach to urban resilience and sustainability challenges. Cities (Elsevier) 
The International Journal of Urban Policy and Planning. JRC Impact factor 
(2020): 5,835 
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o Constantin D.L, Goschin Z. & Șerbănică C. Piped Water Supply and Usage 
and the Question of Services of General Interest. A Spatial Panel Data 
Analysis. The Annals of Regional Science (Springer). JRC Impact factor 
(2020): 2,646 

 
2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI (inclusiv 
revistele UCB)  

Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice,  Administrative  și ale 
Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să realizeze un număr de 32 
articole indexate ISI/ BDI după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae - 5 articole în domeniul Dreptului civil și 
procesual civil, dintre care 2 în revistele UCB 

o TEST MEANS. AUTHENTIC REGISTRATION 
o OBJECT AND TASK OF THE EVIDENCE IN THE CIVIL PROCESS 
 

• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe - 3 articole în ”Revista română de drept privat”, 
Revista „Dreptul”, revista UCB 

o  „Sancțiunea dezechilibrului semnificativ în contractele dintre profesioniști”; 
o   Moștenirea vacantă în dreptul civil român; 
o  Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea dreptului de 

superficie 
 

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion - 2 articole în domeniul Dreptului penal și procesual 
penal 

o  Nevoia adaptării legislației procedural-penale în contextul digitalizării 
activității organelor judiciare din România 

 
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor - 4 articole în domeniul Științelor administrative, ce 

va fi publicat în revistă BDI de specialitate; 
o THE PUBLIC ADMINISTRATOR, A DRIVER OF GROWTH IN THE 

PROFESSIONALIZATION OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION 
o IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES - A MANDATORY 

CONDITION FOR A SUCCESSFUL PUBLIC ADMINISTRATION 
o Considerații privind locul si rolul inițiativei locale în gestionarea unei crize 
o Sistemele de management al calității, soluție pentru  guvernarea locală de 

creștere a calității serviciilor publice 
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• Conf. univ. dr. Cristina Şerbănică (2021) – 1 articol în revistele UCB 
o Smart specialization for sustainability: new challenges ahead 

 
• Lect. univ. dr. Stoica Ion – 1 articol 

 
• Lect. Univ. dr. Cebuc Iuliana- 3 articole din care 1 in domeniul Dreptului 

afacerilor, ce va fi publicat în revistă BDI de specialitate și 2 în revistele UCB: 
o Interdicția discriminării în raporturile de muncă.  
o Protecţia cetăţenilor români şi a altor cetăţeni ai UE în străinătate 

 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca - 2 articole în domeniul Dreptului penal, din care 1 

articol în revistele UCB  
o Respectarea drepturilor omului în procesul penal” 

 
• Lect. univ. dr. Popescu Alina - 4 articole, din care 1 articol în revistele UCB  

 
• Lect. univ. dr. Cristina Munteanu – 1 articol 

o  PUBLIC PASSENGER TRAVEL SERVICE – METROPOLITAN AREA 
PITEȘTI 

 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana - 2 articole in revista „Limba si Literatura - 

Repere Identitare în context European”, Universitatea din Pitesti, autor & 2 articole în 
revistele UCB (articole axate pe traductologie în domeniul juridic si pe strategii de 
predare in mediu academic).  
 

• Lect. univ. dr. Stancea Isabela – 2 articole în domeniul Dreptului muncii și al 
Dreptului administrativ 

• Lect. asoc. Radu Daniel – 1 articol 
 

• Lect.asoc. Ana Vasile – 1 articol 
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3. 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 2021 – 2022 să realizeze un număr de 13 
articole după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae, Conf. univ. dr. Mihalcea Ion, Conf. Univ. dr. 
Bonciu Gheorghe, Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor, Lect.univ.dr. Stoica Ion, Lect. 
univ. dr. Lixandru Raluca, Lect. univ. dr. Stancea Isabela, Lect.univ.dr. Cebuc 
Iuliana, Lect.univ.dr. Popescu Alina, Lect. asoc. dr. Radu Daniel, Lect. asoc. dr. 
Ana Vasile  

o  Studii care urmează să fie prezentate la Conferința anuală ”Drept și 
Administrație publică” și care vor fi publicate în volumul ”Influențe 
europene privind mecanismele juridice și administrative de garantare a 
drepturilor omului” (2022)  

• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion- 1 articol în domeniul Dreptului mediului 
o Protecția mediului în așezările umane 

• Conf. Univ. dr. Bonciu Gheorghe – 1 articol trimis spre publicare în revista ”Studii 
și articole de drept românesc” 

o Unele aspecte teoretice si practice privind uzucapiunea extratabulară în 
dreptul civil român 

 
4. Conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate 

Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică – 61st ERSA Congress (European Regional Science 
Association): Disparities in a Digitalising (Post-Covid) world – Networks, 
Entrepreneurship and Regional Development │ 23 – 26 August 2022│ Hybrid│ Onsite in 
Pécs & Virtual 
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5. Conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară 
Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice,  Administrative  și ale Comunicării  
şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să prezinte lucrări conferinţe științifice 
naționale și internaționale, după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae - 2 conferinţe  
• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion - 1 conferinţă 
• 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 – 2 conferințe 
• Lect.univ.dr. Stoica Ion – 1 conferință 
• Lect.univ.dr. Munteanu Cristina – 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 - 3 conferințe (conferințe de specialitate vizate:  

Limba si Literatura - Repere Identitare în context European”, Universitatea din Pitesti, 
2022; Fisher International Conference – September 2021 – Field of Foreign 
Languages Teaching) 

• Lect.asoc.dr Radu Daniel – 2 conferințe 
• Lect.asoc.dr Ana Vasilie – 2 conferințe 

 
Conferințe vizate:  

o  The International Conference “Knowledge Economy – Challenges of the 21st 
Century” organizata de Constantin Brancoveanu University in Noiembrie, 
2021 

o  Conferința științifică internațională ”Accounting and Finance – the global 
languages in business” – Ediția a 7-a, Aprilie 2022 

o  Conferinta Stiintifica ,,Influenţe europene privind mecanismele juridice şi 
administrative de  garantare a drepturilor omului”, Universitatea 
Constantin Brancoveanu, FSJAC Pitesti, Mai 2022 

o The XIIIth International Conference of the Romanian Regional Science 
Association & The 20th anniversary of the Romanian RSA Spatial Planning, 
Territorial Cohesion and Cooperation in South-East Europe 4-6 November 
2021 | Online 

 
 
 



  
 

 7 

 
 
 
 

 
 
6.  Proiecte de cercetare în derulare- 
În anul universitar 2021 - 2022, 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 
 
7. Propuneri de proiecte cercetare (proiecte propuse spre derulare 
începând cu anul universitar 2021 – 2022) N/A 
 
8. Activitatea de consultanţă (proiecte, contracte de consultanţă sau 
asimilate) 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- consilier juridic expert; Activitate consultanta 
pentru ,,Infiintare ferma acvacultura si dezvoltare activitati complementare” 

 
9. 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 – decembrie 2021 
• Conf. Univ. dr. Pendiuc Tudor-  
Titlul – Managementul serviciilor publice 
Calitatea - autor 
Perioada în care va apărea – martie 2022 

 
10. 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 2021 – 2022 să realizeze un număr de 15 
cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic, după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae-  
Titlul  Drept Constituţional şi instituţii politice 
Calitatea: autor 
Perioada în care va apărea - ianuarie 2022 



  
 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae-  
Titlul: Drept civil. Contractele 
Calitatea: autor 
Perioada în care va apărea - noiembrie 2021 

 
Titlul: Drept civil. Obligaţiile  
Calitatea: autor 
Perioada în care va apărea - ianuarie 2022 
 
Titlul: Drept civil. Partea generală 
Calitatea: autor 
Perioada în care va apărea - noiembrie 2021 
 
Titlul: Drept civil. Persoanele  
Calitatea: autor 
Perioada în care va apărea - ianuarie 2022 

 
• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion 
-Titlul  Drept penal. Partea specială  
Calitatea: coautor. 
 Perioada în care va apărea -sem II/2022 
 
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor 
-Titlul  Știința administrației  
Calitatea: coautor. 
 Perioada în care va apărea -sem II/2022 

 
• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- 
-Titlul  Drept european 
Calitatea: coautor. -  
Perioada în care va apărea- 2021-2022 

 
-Titlul  Drept  
Calitatea: coautor.  
Perioada în care va apărea- 2021-2022 
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• Lect. univ. dr. Popescu Alina  
-Titlul  „Drept roman – note de curs”  
Calitatea: autor  
Perioada în care va apărea – februarie 2022 

 
• Lect. univ. dr. Stoica Ion  
-Titlul  „Drept penal – Partea specială”  
Calitatea: co-autor  
Perioada în care va apărea – semestrul I 2021-2022 
 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca 
-Titlul  „Drept penal – Partea generală – note de curs”  
Calitatea: co-autor  
Perioada în care va apărea – octombrie 2021 
 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- 
-Titlul  Drept administrativ. 
Calitatea: coautor.  
Perioada în care va apărea-  ianuarie 2022 
 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- 
-Titlul - Communication en français,  manual anul 1 de studiu 
Calitatea - coautor 
Perioada în care va apărea – 2022 
- Titlul - Correspondance d’affaires, manual anul 2 de studiu 
Calitatea - coautor 
Perioada în care va apărea– 2022 

 
11. Coordonare cercuri ştiinţifice 

Cadrele didactice din cadrul Facultății  de Ştiinţe Juridice, Administrative  și ale 
Comunicării şi-au propus ca în anul universitar 2021 – 2022 să coordoneze un număr de 73  
lucrări la cercul ştiinţific, după cum urmează: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae –Drept - 20 lucrări 
• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion-Drept şi Administraţie publică- 10 lucrări 
• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorgh e-Drept civil- 5 lucrări 
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor- Administraţie publică- 6 lucrări 
• Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică – Economie europeană/ Dezvoltare regională 

în UE – 4 lucrări 



  
 

 10 

 
 
 
 
 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana- Drept - 4 lucrări 
• Lect. univ.dr. Stoica Ion – Drept și Administrație publică – 4 lucrări 
• Lect. univ. dr. Lixandru Raluca- Drept şi Administraţie publică - 10 lucrări 
• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- Cercul de Limbi străine- 5 lucrări 
• Lect. univ. dr. Stancea Isabela- Drept şi Administraţie publică- 5 lucrări 

 
12. 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 2021– 2022 să coordoneze: 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae  
Nr. lucrări licenţă - 20 
Nr. lucrări disertaţie -15  

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

Nr. lucrări disertaţie-5 
• Conf. univ. dr. Mihalcea Ion 
 Nr. lucrări licenţă- 15 
     Nr. lucrări disertaţie-5  
• Conf. univ. dr. Pendiuc Tudor 

Nr lucrări de licenţă-5 
Nr. lucrări disertaţie-15 

• Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică 
Nr lucrări de licenţă-5 
Nr. lucrări disertaţie-5 

• Lect. univ. dr. Cebuc Iuliana 
     Nr. lucrări licenţă- 15 

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- 5 

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

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae, Conf.univ.dr. Tudor Pendiuc & Lect. 
univ. dr. Stancea Izabela:  organizarea Conferinţei internaţionale de ”Drept şi 
Administraţie publică” – mai 2022. 

• Lect.univ.dr. Alina Popescu & Lect.univ.dr. Ion Stoica: organizarea conferinţei 
„Piața criptoactivelor – consolidarea parteneriatului între autoritățile de aplicare a 
legii și mediul privat” (2022).  

 
 
 
 
 

Întocmit,  
Prodecan FSJAC, 

 
Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică 
 

 
Aprobat în Ședința Consiliului FSJAC din data de 20 septembrie 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


