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Conferința Națională de Drept Social, aflată la prima ediție, este activitate în cadrul Grantului de cercetare pe 

„Științe Juridice”/„Drept”, obținut prin competiție în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative – Contract nr. 

14713/10.05.2022 încheiat cu Rectorul universității, prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, în cadrul Poiectului 

„Susținerea și dezvoltarea activităților CDI-TT în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați”, acesta fiind și invitatul de 

onoare.  

Coordonatorii conferinței sunt:  conf. univ. dr. Ana Ștefănescu – Directorului grantului și conf. univ. dr. George 

Cristian Schin – Decanul facultății.  

Din comitetului de organizare mai fac parte ceilalți 11 membrii ai grantului : lect. dr. Mihaela Agheniței, lect. dr. 

Mădălina Beldiman, lect. dr. Alexandru Bleoancă, lect. dr. Oana Chicoș, conf. dr. Simona Gavrilă, conf. dr. Oana Gălățeanu, 

lect. dr. Liliana Niculescu, lect. dr. Cristina Pătrașcu, lect. dr. Gabriela Getty Popescu, lect. dr. Elisabeta Slabu și lect. dr. 

Adriana Tudorache.  

Evenimentul va avea loc vineri, 9 decembrie 2022, la Institutul transfrontalier de studii internaționale și justiție 

penală (Strada Traian, nr. 393 B, corp T, Galați), începând cu ora 10.30. Conferința are un program flexibil și scopul său 

principal este de a reuni în mod interactiv reprezentanții mediului academic și practicienii din sectorul public și privat cu 

invitații de prestigiu: prof. univ. dr. av. Alexandru Țiclea (președinte de onoare U.N.E.L.M.),  prof. univ. dr. Verginia Vedinaș,  

prof. univ. dr.  Raluca Dimitriu, prof. univ. dr. av. Magda Volonciu; lect. univ. dr. Corneliu Bențe (președinte executiv 

U.N.E.L.M.); conf. univ. dr. av. Laura Georgescu (membru de onoare U.N.E.L.M.), conf. univ. dr. Monica Gheorghe. 

Partenerii acestui eveniment sunt: U.N.E.L.M., Editura Universul Juridic, Editura Wolters Kluwer România. 

 

Moderatorii conferinței : 

Conf. univ. dr. Ana Ștefănescu  - membru de onoare U.N.E.L.M. 

Lect. univ. dr. Corneliu Bențe - președinte executiv U.N.E.L.M.. 

 

10.00 – 10.30 - Înregistrare participanți/Welcome coffee 

10.30 Deschiderea conferinței – Rector U.D.J.G., prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu și Decan F.D.S.A. conf. univ. dr. 

George Cristian Schin, prin Prodecan conf. univ. dr. Rodica Pripoaie. 

 

Sesiunea I – Impactul Legii nr. 283/2022 pentru raporturile juridice individuale de muncă din sectorul public -  cele mai 

importante modificări din perspectiva dreptului social 

Keynote speaker special secțiune - lect. univ. dr. Corneliu Bențe. 

• Cele mai importante modificări ale Codului muncii - prof. univ. dr.  Raluca Dimitriu (profesor invitat). 

• Lansarea cărții „Codul administrativ comentat”, prin Cuvântul coodonatorului lucrării, prof. univ. dr. Verginia 

Vedinaș și al coautorilor: prof. univ. dr. av. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. Vasilica Negruț, conf. univ. dr. Mădălina 

Elena Mihăilescu, lect. univ. dr. Ștefania Cristina Mirică, conf. univ. dr. av. Laura Georgescu, conf. univ. dr. Gina 

Livioara Goga. 

Recenzia cărții - conf. univ. dr. Simona Petrina Gavrilă și conf. univ. dr. Oana Gălățeanu (speakeri). 

• Impactul modificărilor Codului muncii pentru angajatori - prof. univ. dr. av. Magda Volonciu (profesor invitat). 

• Diversitate și incluziune socială în funcția publică: Programul „Talente” pentru administrația publică din Franța - 

Lect. univ. dr. Gabriela-Cristina Pătrașcu (keynote speaker). 

• Dezbateri și concluzii  -  prof. univ. dr. av. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, lect. univ. dr. Corneliu 

Bențe (profesori invitați) și ceilalți participanți. 

  



 

Sesiunea II – Recuperarea prejudiciului – între acțiunea civilă și acțiunea penală 

Moderator și keynote speaker special secțiune - prof. univ. dr. av. Alexandru Țiclea. 

Keynote speaker special secțiune - prof. univ. dr. av. Magda Volonciu. 

• Problematizări - conf. univ. dr. Ana Ștefănescu, membru de onoare U.N.E.L.M. (speaker). 

o Condițiile prealabile recuperării prejudiciului prin acțiunea civilă 

lect. univ. dr. Oana Chicoș (speaker). 

o Recuperarea prejudiciului în cadrul procesului penal. Acțiunea civilă. 

                                    lect. univ. dr. Getty-Gabriela Popescu, 

o Recuperarea prejudiciilor penale prin confiscarea extinsă (speaker). 

lect. univ. dr. Mihaela Agheniței (speaker). 

o Recuperarea prejudiciului în procesul penal. Soluții teoretice și practice. 

• Dezbateri și concluzii - prof. univ. dr. av. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. av. Magda Volonciu, prof. univ. dr. Verginia 

Vedinaș, conf. univ. dr. Laura Georgescu, lect. univ. dr. Corneliu Bențe (profesori invitați) și ceilalți participanți. 

Lunch 

Sesiunea III – Jurisdicția eticii universitare 

Moderator special secțiune - lect. univ. dr. Alexandru Bleoancă 

• Lansarea cărții „Jurisdicția raporturilor de muncă. Legislație, doctrină, jurisprudență” prin Cuvântul prof. univ. dr. 

av. Alexandru Țiclea. 

• Recenzia cărții - lect. univ. dr. Alexandru Bleoancă (speaker). 

• Problematizări - lect. univ. dr. Elisabeta Slabu, vicepreședinte C.E.U. - U.D.J.G. (keynote speaker). 

o Soluționarea sesizărilor privind încălcarea eticii universitare. Probleme practice, 

lect. univ. dr. Cristina Mihaela Sâlca Rotaru, președinte C.E.U. - U.T.B. (speaker). 

o Jurisdicția actelor emise de comisiile de etică universitară. Aspecte de legalitate, echitate și etică 

o prof. univ. dr. Florin Tudor (speaker). 

Scurte considerații privind jurisdicția eticii universitare. Controlul actelor administrativ-jurisdicționale 

conf. univ. dr. Monica Gheorghe (speaker). 

o Considerații privind răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice 

• Dezbateri și concluzii - prof. univ. dr. av. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. av. Verginia Vedinaș, prof. univ. dr. av. 

Magda Volonciu (profesori invitați) și ceilalți participanți. 

Sesiunea IV – Contractele colective de muncă din sectorul bugetar 

• Lansarea cărții „Acordurile colective. Între dreptul muncii și dreptul funcției publice” prin Cuvântul prof. univ. dr. av. 

Alexandru Țiclea. 

• Recenzia cărții - lect. univ. dr. Liliana Niculescu (speaker). 

• Problematizări - prof. univ. dr. Viorel Rotilă, membru de onoare U.N.E.L.M., negociator-șef Federația „Solidaritatea 

Sanitară” din România (keynote speaker). 

o Locul ocupat de contractele colective de muncă la nivel sector bugetar în ierarhia actelor juridice și regimul 

nulităților. 

o Limitări ale dreptului de negociere în contractele colective de muncă la nivel sector bugetar; studiu de caz: 

concediile suplimentare de odihnă. 

o Părțile negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate din perspectiva noilor prevederi ale Legii 

dialogului social. 

• Dezbateri și concluzii - prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, prof. univ. dr. av. Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. av. Magda 

Volonciu, lect. univ. dr. Corneliu Bențe (profesori invitați) și ceilalți participanți. 

 

Încheierea conferinței – Formele de muncă în secolul XXI asigură mai multe beneficii de securitate socială?  

 

Vă mulțumim pentru participare! 


