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1.Introducere 

Cercetarea ştiinţifică din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” va acoperi în general domenii 

specifice ale activităţii economico-sociale din zonele în care funcţionează facultăţile universităţii 

(judeţele Argeş, Vâlcea, Brăila şi judeţele învecinate cu acestea) ţinând însă cont de conjunctura 

naţională şi europeană.  

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din universitate se va desfăşura în cadrul unor teme 

ce pot fi contractate fie direct, fie ca parteneri ai altor entităţi în vederea licitării și câștigării 

unor proiecte propuse de organisme guvernamentale, instituţii locale si agenţi economici.  

În anul universitar 2020 - 2021 fiecare facultate va trebui  să organizeze cel puţin un simpozion 

ştiinţific sau o masă rotundă pe teme specifice profilului său, astfel încât să fie pus mai mult în 

lumină potenţialul ştiinţific de care dispune universitatea. Lunar va fi programată o manifestare 

ştiinţifică în cadrul seriei de simpozioane ştiinţifice universitare.  

Activitatea de cercetare din universitate priveşte în egală măsură activitatea cadrelor didactice, a 

studenţilor de la ciclul de licenţă şi a masteranzilor.  

În activităţile de cercetare efectuate de cadrele didactice vor fi angrenati atât studentii cât si 

cursantii de la masterat, formându-se astfel echipe de cercetare complexe, multidisciplinare, în 

functie de obiectivele de cercetare al fiecarui program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Obiective și teme de cercetare pentru anul universitar 2020-2021 

 

Obiectivele specifice pentru anul universitar 2020 – 2021  sunt sintetizate  

după cum urmează: 

O1- Continuarea  proiectelor de cercetare care se află în desfăşurare: 

O2- Pregătirea de noi proiecte pentru competiţiile deschise la nivel naţional, în toate cele 

trei centre ale Universităţii, în conformitate cu instrucţiunile şi ghidurile solicitantului specifice 

fiecărei competiţii şi trimiterea acestora pentru evaluare la termenele stabilite.  

O3- Identificarea unor posibilităţi de elaborare a unor proiecte de cercetare, studii de 

fezabilitate, studii de piaţă etc.  pentru agenţii economici plasaţi în zonele în care Universitatea 

îşi desfăşoară activitatea. 

O4- Organizarea unor cursuri de perfecţionare continuă pentru angajaţii diverselor 

companii. 

05- Organizarea Conferinței Internaționale  "Knowledge Economy - Challenges of the 

21st Century" în luna noiembrie 2020. Parteneri în organizarea acestei manifestări de amploare 

vor fi: Institutul Politehnic din Porto, Institutul Regiunilor Europene, Institutul de Prognoza al 

Academiei Romane, Primăria Pitești și Consiliul Județean Argeș, Asociația de Stiinte Regionale 

din Romania. 

O6-Organizarea cercurilor ştiinţifice, susţinerea în mod regulat a temelor propuse şi 

eventual organizarea unor sesiuni la nivelul fiecărui centru, chiar din primul semestru.  

Temele de cercetare avute în vedere vor fi încadrate în domeniul de referință  

al Centrului de Cercetări Juridice respectiv din domeniul juridic, din aria administrației publice 

și a mass-mediei. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Activităţile propuse de Centrul de Cercetari Juridice și Administrative 

Manifestări ştiinţifice, cultural –educative organizate în perioada octombrie 

2020 – septembrie 2021 

 

Manifestările științifice majore ce se vor organiza la nivelul Universității: 

 

1. International Conference “Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” organized 

by Constantin Brancoveanu University in November 26, 2020. The topic of the conference will 

be “ EUROPEAN DYNAMICS IN A CHANGING WORLD” 

 

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Accounting and Finance – the global languages in 

business” aprilie 2021 

 

3. Conferinţa Ştiinţifică  Drept şi Administraţie Publică Ediţia a XII-a -  mai 2021. 

 

4. Cercurile Anuale Științifice Studențești – ediţia a XXVIII-a mai 2021 

 

5. Masa rotundă: REFLECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN CONSTITUŢIA 

ROMÂNIEI,  

 Perioada: decembrie 2020 

Organizatori: FMMAE Brăila, Centrul de Cercetări Economice şi Sociale Brăila,  Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Brăila, Muzeul Brăilei "Carol I" 

Speakeri:. conf. Rais Dorian, prof. dr. Stefan Aftodor 

Participanti: studenti, cadre didactice, elevi 

 

 

6. Sesiune: SESIUNEA ANUALĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI – EDIŢIA 

A XXVIII-A 

Perioada:  mai 2021 

Organizatori: FSJAC – Pitești împreună cu celelalte facultăți 

Participanţi: studenţi, cadre didactice, specialişti, elevi, licee 

 

 

Articole propuse spre publicare 
 

1. Articole propuse spre publicare de către cadrele didactice în reviste indexate ISI sau 

cotate ISI. 

Cadrele didactice din cadrul Centrului de Cercetări Juridice şi-au propus ca în anul 

universitar 2020 – 2021 să realizeze un număr de 5 articole indexate ISI sau cotate ISI după 

cum urmează: 

 



• Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe- 2 articole pe domeniul Dreptului comercial, ce vor 

fi publicate în reviste ISI de specialitate; 

• 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; 

 

 

 

2. Articole propuse spre publicare în reviste indexate în BDI 

Cadrele didactice din cadrul Centrului de Cercetări Juridice şi-au propus ca în anul universitar 

2020 – 2021 să realizeze un număr de 14 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. Stancea Isabela-1 articol pe domeniul administrativ, ce va fi publicat în 

revistă BDI de specialitate; 

• Lect. Univ. dr. Chițu Ramona- 1 articol în limbă străină; 

• 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  

 

 

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

2. 

Cadrele didactice din cadrul Centrului de Cercetări Juridice 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:   

 

 

4. Articole propuse spre publicare în revista ,, Strategii Manageriale,, 

Cadrele didactice din cadrul Centrului de Cercetări Juridice şi-au propus ca în anul universitar 

2020 – 2021 să realizeze un număr de  14  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; 

• Lect. Univ. dr. Chițu Ramona- 1 articol comunicare în limbi străine; 

• Lect. Univ. dr. Rizea Camelia-2 articole comunicare în limbi străine; 

 

 

Propuneri de participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane 

 
Cadrele didactice iși propun participarea cu o comunicare de specialitate la cele trei 

conferințe organizate de Universitate: 

1. International Conference “Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century” organized 

by Constantin Brancoveanu University in November 26, 2020. The topic of the conference will 

be “ EUROPEAN DYNAMICS IN A CHANGING WORLD” 

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Accounting and Finance – the global languages in 

business” aprilie 2021 

3. Conferinţa Ştiinţifică  Drept şi Administraţie Publică Ediţia a XII-a -  mai 2021. 

 

2. Cărţi şi tratate (altele decât cursurile universitare sau caietele de seminar) 

 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae-  

Titlul –  Dreptul Familiei, 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. Rizea Camelia - Business Vocabulary in Use 

 



 

4. Cursuri universitare şi alte materiale cu caracter didactic 

  

• 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. 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 

• Lect. Univ. dr. Chițu Ramona- 

-Titlul- Managementul resurselor umane;Calitatea – coautor 

 

• Lect. Univ. dr. Rizea Camelia- English for communication 

 

 

IV. Cercetarea științifică studențească(cercurile științifice studențești) 
 

Cadrele didactice din cadrul Centrului de Cercetări  Juridice şi-au propus ca în anul universitar 

2020 – 2021 să coordoneze un număr de 87  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. Rizea Camelia- Cercul de limbi străine- 5 lucrări 

• Lect. Univ. dr. Mîndreci Georgiana- Cercul de limbi străine- 5 lucrări 

• Lect. Univ. dr. Chițu Ramona- Comunicare în limbi străine- 7 lucrări 

 

V. Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 

Cadrele didactice din cadrul Centrului de Cercetări  Juridice şi-au propus ca în anul universitar 

2020 – 2021 să coordoneze un număr de 81  de lucrări de licenţă şi 33  lucrări de disertaţie, 

după cum urmează: 

 

• 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. Stancea Isabela 

     Nr. lucrări de licenţă- 10 

Nr. Lucrǎri de disertație-5 

 

• Lect. univ. dr. Chițu Ramona 

     Nr. lucrări de licenţă- 1 

 

 

14. Alte activităţi relevante pentru activitatea de cercetare: 

 

 

• Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae  



-Organizarea Conferinţei internaţionale Drept şi Administraţie publică – mai 2021. 

 

• Lect. Univ. dr. Rizea Camelia 

- Conferinţe naţionale 

- Simpozioane 

- Webinars 

 

Aprobat în ședința Centrului din data de 07.09.2020. 

 

Întocmit, 

Lect. univ. dr. Stancea Isabela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


