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        Cerere de finanțare - competiție internă de acordare a granturilor interne cercetătorilor din 
cadrul F.D.S.A. – U.D.J.G. - 2022 

1. FACULTATEA / DEPARTAMENTUL 
Facultatea Facultatea de Drept și Științe administrative 
Departamentul Științe Administrative și Studii Regionale 
Centrul de cercetare Centrul Facultății 

 
2. DIRECTOR DE GRANT 
Nume Ștefănescu 
Prenume Ana 
Titlul didactic și științific Conf. univ. dr. Ana Ștefănescu 
Telefon/E-mail 0749079076 

 
3. SCURTĂ PREZENTARE A SOLICITANTULUI 

Domeniul fundamental/ramura de știință: ”Științe Juridice”/ ”Drept” 
Numărul comisiei, conform criteriilor CNATDCU: 24 Comisia de Ştiinţe juridice potrivit Anexei 24 la Ordinul 
M.E.N.C.S. nr. 6129/2016 
Direcții de cercetare și rezultate obținute (am atașat și Fișa de verificare a standardelor minimale): Am de 
15 ani aceeași direcție de cercetare – Dreptul muncii, Dreptul Social - (sprijinită la nivel de licență, master și 
doctorat de prestigiosul Domn Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea) și abordez, individual și în echipă, din perspectivă 
națională, europeană și internațională, problematica specifică din perspectiva ”angajaților” (deci inclusiv a 
funcționarilor publici, a personalului contractual din administraţia publică, magistraților etc.) și a beneficiilor de 
securitate socială. Printre realizări menționez: participarea la lansarea și dezvoltarea conceptului de ”Drept public 
al muncii” (primind pentru cartea omonimă, coordonată de Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, în calitate de coautor, 
„Premiului special” al Uniunii Juriștilor din România şi Societatea „Titu Maiorescu") și a profesiei de ”Expert 
Legislația Muncii” (a cărei fizionomie juridică, integrată celei de ”consultant extern”, a fost introdusă în Codul 
muncii prin eforturile U.N.E.L.M. (în cadrul căreia sunt membru de onoare); în interviul-articol acordat de Domnul 
Prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu la „Revista română de dreptul muncii" nr. 2/2013 (rubrica destinată 
„personalităţilor lumii juridice"), am fost menţionată printre autorii de drept al muncii influenți și aflaţi „în plină 
putere creatoare” iar în nr. 8/2013 al revistei, la rubrica menționată, a fost publicat propriul interviu-articol,”Dreptul 
muncii - un domeniu vast, cu multe posibilităţi de dezvoltare”. În ceea ce privește experiența în proiecte europene 
menționez doar expertiza juridică sau de expert legislația muncii, expert formator, fără a avea calitatea de director 
sau responsabil de grant ori de membru în echipa unui în grant de cercetare. Este un aspect pe care sunt motivată 
să îl aliniez noilor criterii, pentru dezvoltarea profesională (am obținut gradul de conferențiar pe data de 15.02.2016, 
deci înainte de intrarea în vigoare a Ordinului M.E.N.C.S. nr. 6129/2016), integrând și colegii doctori în ”Drept”
ai F.D.S.A., în special.  

 
4. ECHIPA 

Nume, prenume și categoria cercetătorului (cercetători cu experiență, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi): 

1. Ana Ștefănescu Director proiect 
18 membri care vor fi selectați ținând cont că trebuie să fie cadre didactice titulare ale F.D.S.A. care nu au mai 
beneficiat de granturi de cercetare și au depus raportul de cercetare IC 2021 cu respectarea următoarelor cerințe,
în mod cumulativ: 

1. au susținut teza de doctorat în ”Drept”; 
2. au gradul universitar de conferențiar sau profesor și nu îndeplinesc, potrivit ultimei raportări IC 2021, 

condiția de director sau responsabil de grant ori de membru în echipa unui în grant de cercetare/au gradul 
universitar de lector și doresc să obțină un grad universitar superior în cadrul F.D.S.A.; 

3. își asumă cele trei cerințe menționate în art. 5 din Metodologia aprobată prin H.C.F. a F.D.S.A. nr. 
7/17.03.2022 în acord cu pct 5. din prezenta Cerere și își întocmesc/actualizează Fișele de verificare ale 
standardelor minimale (inclusiv cei cu grad universitar de lector), în termen de 7 zile lucrătoare de la 
dobândirea calității de membru în proiect. 



2 
 

Formarea echipei se asigură pe baza raportelor de cercetare IC 2021, împreună cu Fișele de verificare ale 
standardelor minimale care se vor analiza, inclusiv pentru actualizare. Pot fi, prin excepție, membrii în proiect și 
cadre didactice titulare ale F.D.S.A. care se raportează la alte Anexe din Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6129/2016, cu 
condiția să trateze o temă comună cu cele din domeniul ”Drept” sau de completare a unor astfel de teme și să își 
asume cele trei cerințe menționate la pct. 3 de mai sus, dacă nu au mai beneficiat de granturi de cercetare și au 
depus raportul de cercetare IC 2021. Componența echipei o voi comunica pe 15.04.2022 pentru comunicare/postare 
pe site-ul F.D.S.A. 

 
5. ACTIVITĂȚILE PROPUSE - DESCRIERE 

ACTIVITĂȚILE PROIECTATE, pe care mi le asum ca director de proiect împreună cu membrii echipei, asigură 
scopul acordării grantului potrivit art. 4 din Metodologia menționată mai sus și respectă cerințele care trebuie 
asumate de echipă potrivit art. 5 din aceeași metodologie, după următoarea DESCRIERE:  

 prin dobândirea calității de membru, indicată mai sus, se asigură cadrul legal de eficientizare a finanțării 
cercetării în vederea asigurării îmbunătățirii următoarei raportări instituționale IC (2023) pentru 
conferențiari sau profesori, respectiv oferirea posibilității de a se obține un grad universitar superior în 
cadrul F.D.S.A. pentru lectori, avându-se în vedere că se îndeplinește greu condiția de director sau 
responsabil de grant ori de membru în echipa unui în grant de cercetare pentru doctorii în Drept (iar aceștia 
reprezintă majoritatea în cadrul F.D.S.A.) iar pentru ceilalți colegi aceasta se poate valorifica corespunzător;

 prin completarea platformei Expert CDI (UGAL) de către fiecare membru al echipei de proiect, F.D.S.A.
va fi ajutată inclusiv din perspectiva unei viitoare evaluări instituționale pentru centrul de cercetare din 
cadrul acesteia (având în vedere necesitatea). De asemenea, se vor cunoaște nevoile de cercetare în vederea 
îmbunătățirii, în condiții de transparență, încât va fi un model/”început” pentru celelalte cadre; 

 va crește "Punctajul total realizat după obținerea titlului de doctor" cu 5 puncte pentru fiecare membru prin 
realizarea unor indicatori din Anexa 24 la Ordinul MENCS nr. 6129/2016 (în timpul derulării 
proiectului)/alte Anexe din ordin, la alegere, încât să se satisfacă și interesul individual de cercetare dar să 
se acopere și lipsurile la raportarea IC (2023), mai ales pentru ”Performanța pe fond”, respectiv să se 
motiveze  îndeplinirea condițiilor pentru obținerea unui grad universitar superior în cadrul F.D.S.A. [propun 
soluții echipei în acest sens fiind, totodată, deschisă și la opțiunile membrilor – cu valorificarea bazei 
materiale existente, inclusiv softuri, B.D.I.-uri]; 

 pentru satisfacerea interesului general, la raportarea IC (2023), dintre lucrările publicate sau acceptate spre 
publicare (inclusiv cărți), per proiect, echipa va asigura ca una să fie încadrată ERIH+/Web of Science -
Clarivate Analytics/Scopus și cinci să fie încadrate ISI Proceedings [propun soluții echipei în acest sens 
fiind, totodată, deschisă și la opțiunile membrilor - cu valorificarea bazei materiale existente]; 

 voi asigura cu întreaga echipă organizarea Conferinței Naționale de Drept Social, ediția 1 cu titlu ”Forme 
de muncă în secolul XXI și beneficii de securitate socială” după un model deja de succes la nivel național 
care îmi este familiar, lansând totodată o conferință care se va individualiza, astfel (prin titlu și conținut),
printre cele deja existente. Se va respecta art. 5 pct. 2 din Metodologia aprobată prin H.C.F. a F.D.S.A. nr. 
7/17.03.2022 și am în vedere speakeri-invitați din țară reprezentativi pentru domeniu, precum și sprijinul 
pe care îl voi acorda colegilor F.D.S.A. pentru a avea calitatea de organizator/speaker/keynote speaker/ 
moderator. Prin ”lansarea de carte” vizez și promovarea colegilor din F.D.S.A. (inclusiv a celor care nu 
sunt în echipa proiectului), după cum am avut în vedere și la Conferința Națională ”Oratorie și procese 
celebre”. Conferința va fi valoricată pentru "Punctajul total realizat după obținerea titlului de doctor" pentru 
”Drept”, respectiv pentru alte domenii de doctorat iar pentru inspirație/formare profesională am în vedere 
achiziția arhivei de conferințe înregistrate video de la ”Universul Juridic”;  

 voi recomanda membrilor echipei, potrivit disponibilității intelectual-umane,  ca indicatori cum ar fi lucrări 
științifice, participări la conferințe (în calitate de organizator, speaker, keynote speaker, moderator) etc. să 
se poată realiza pe teme de ”Drept social” inclusiv din perspectiva specializării fiecărui membru în ”Drept”, 
respectiv în alte domenii de doctorat, propunând și teme comune (de echipă) care să valorifice atât unitatea 
cât și diversitatea preocupărilor științifice în contextul muncii viitorului și vizând probleme ce țin de 
securitatea socială a persoanelor în noul context internațional. Asemenea interese și direcții, mai ales de 
drept social, sunt în acord cu direcțiile de cercetare de la nivel național, european, internațional și cu 
interesele și prioritățile Uniunii Europene, precum și cu cele ale Organizației Internaționale a Muncii. Astfel 
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că pot avea în vedere și caracterul multidisciplinar și interdisciplinar al cercetărilor.  
Rezumând, activitățile proiectului sunt din toate cele indicate în art. 3 alin. (1) din Metodologia aprobată prin H.C. 
F. nr. 7/17.03.2022 și ale art. 4 din Ghidul UGAL revizuit, după cum sunt indicate la următorul punct al cererii de 
finanțare.  

 
6. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR 
1. Activități de cercetare Pe toată perioada proiectului - până pe 15.12.2022.   
2. Achiziții de materiale, cărți și obiecte 
de inventar și mijloace fixe pentru cercetare

Pe toată perioada proiectului - până pe 15.12.2022.   

3. Participări la manifestările științifice Pe toată perioada proiectului – dar până pe 15.12.2022.   
4. Activități de publicare (sau acceptare 
spre publicare - inclusiv cărți) 

Pe toată perioada proiectului – dar până pe 15.12.2022.   

5. Organizare de manifestări științifice Conferința Națională de Drept Social, ediția 1 va avea loc în perioada 
1 noiembrie - 10 decembrie 2022 în funcție de disponibilitatea 
invitaților. 

 
7. REZULTATE ȘI INDICATORI 
1. Activități de cercetare  Cercetare desfășurată în ”Drept”/”Drept social” sau pe teme comune

potrivit altor domenii ori complementare, după cum se indică la pct. 5 
din cererea de finanțare, cu condiția ca fiecare membru să înregistreze 
5 puncte la "Punctajul total realizat după obținerea titlului de doctor" 
(prin activități/indicatori obținute/obținuți în timpul derulării 
proiectului) și să se realizeze activitățile obligatorii per echipă după 
cum sunt descrise mai sus și se menționează la pct. 7.3, 7.4 și 7.5. 
Activitate suport pentru cercetare - prin completarea platformei Expert 
CDI (UGAL) de către fiecare membru al echipei de proiect la nivelul
F.D.S.A. 

2. Achiziții de materiale, cărți și obiecte 
de inventar pentru cercetare 

Achiziția arhivei de conferințe înregistrate video de la ”Universul 
Juridic” pe anii 2021-2022   

3. Participări la manifestări științifice Participări la conferințe naționale/internaționale (în calitate de 
organizator, speaker, keynote speaker, moderator) și la Conferința 
Națională de Drept Social pe care am proiectat-o la pct. 5. 

4. Activități de publicare (acceptare de 
lucrări spre publicare - inclusiv cărți) 

O lucrare va fi încadrată ERIH+/Web of Science - Clarivate 
Analytics/Scopus și cinci vor fi încadrate ISI Proceedings 
 

5. Organizare de manifestări științifice Organizarea și desfășurarea Conferinței Naționale de Drept Social 
 

8. FUNDAMENTAREA BUGETULUI –   
În anul 2022 se va cheltui întreaga sumă din bugetul total – 50.000 lei 
Categorii de cheltuieli (fundamentare) Buget (în lei) 
1. Cheltuieli de personal. Salariile se acordă în funcție de valoarea muncii în echipa de proiect 25.000 lei 
2. Cheltuieli pentru participare la conferințe, publicare de articole, cheltuieli pentru materiale 

(arhivă video conferințe)   
16.000 lei 

3. Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Conferinței Naționale de Drept Social
(cheltuieli de cazare pentru invitații speciali, de protocol (servicii terți), drepturi de autor) 

9.000 lei 

Total (max. 50.000 lei) 50.000 lei 
 

Data: 10.04.2022 
DIRECTOR DE GRANT                                                     DECAN  
Nume și prenume:  Conf. univ. dr. Ana Ștefănescu                Nume și prenume: Conf. univ. dr. George Schin 
Semnătura:                                                                                Semnătura: 


