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ANEXA nr. 24: COMISIA DE ŞTIINŢE JURIDICE - STANDARDE MINIMALE 

NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE 

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE 

CERCETARE-DEZVOLTARE – Ordinul 6129/2016 

 

CANDIDAT:  Dr. Muscalu Loredana Manuela 

 

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj 
Elementul pentru care 

se acordă punctajul 

I1   Cărţi publicate la edituri 

internaţionale de prestigiu, la 

edituri de prestigiu din străinătate 
sau la edituri din ţară cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor 

juridice, după cum urmează*: 

Punctajul de mai jos se dublează dacă lucrarea a apărut într-o limbă de largă 

circulaţie la o editură internaţională de prestigiu şi se găseşte în minimum zece 

biblioteci din catalogul desemnat de autoritatea naţională de cercetare pentru 
criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de cercetare 

- Tratate 10 

- Monografii 

                  Monografia  -  ” Discriminarea în Relații  de Muncă” – editura Hamangiu, 2015, 
ISBN: 978-606-27-0123-9, pagini 314. Editura Hamangiu este  recunoscută de CNTDCU, 

CNCSIS şi clasificată A2. (http://www.hamangiu.ro/discriminarea-in-relatiile-de-munca) 

(http://bibliotecahamangiu.ro/muscalu-loredana-manuela-at-2701), ISBN copie digitală  978-

606-27-0226-7 

8 

 
8 puncte 

- Cursuri universitare  7 

- Practică şi/sau Legislaţie comentată 5 

- Traduceri de cărţi 5 

- Îndrumare practice 2 

*Cărţi din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din străinătate cu peer review 
internaţional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 

(categoria B) 

 1. ” Dreptul muncii in Uniunea Europeana” curs universitar, Editura Mustang, 2023, ISBN. 978-
606-652-298-4; Editura Mustang este recunoscuta CNCS. 

2.”Tratat de Contencios administrativ”, editura Mustang, 2023,  

 ISBN978-606-652-298-4; 
 3.”Drept civil. Partea generală Curs universitar pentru FR/ID” – editura Mustang, 2017, ISBN-

978-606-652-178-9;        

 4.”Drept civil. Persoanele, Curs universitar pentru IFR/ID” – editura Mustang, 2017, ISBN-978-
606-652-179-6;            

 5. ”Drept administrativ, Curs universitar pentru IFR/ID” – editura Mustang, 2017, ISBN-978-606-

652-180-2 
 6. Stefan Cocoș. Loredana Manuela Muscalu Drept Roman Izvoare, Procedura, Persoane, Drepturi 

Reale, Succesiuni, Obligații, Izvoarele Obligațiilor. Curs pentru IFR/ID – editura Pro Universitaria 

ISBN 978-606-26-0868-2 

1/2 din 
punctajele de 

mai sus 

 
 

 

 
 

22,5 puncte 

Pe carte 

I2 Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice de prestigiu în 

domeniul ştiinţelor juridice* 

 1.Efectuarea pontajului pe baza amprentei. Ingerinţă în viaţa privată - Revista Română de Dreptul 
Muncii nr. 4/2021, editura Wolters Kluwer, Revista este cotată în trei baze de date internaționale 

(BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN:2286-0606/1582-7534 
(https://www.proquest.com/openview/729c9498bff810fbc9cc888173c08f66/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=2026876) 

 2. Drepturile pacientului raportat la personalul medical - analiză a legislaţiei naţionale şi 
internaţionale -  Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2021, editura Wolters Kluwer, BDI: 

Heinonline, EBSCO, ProQuest. CNCSIS, ISBN/ISSN:2286-0606/1582-7534 

(https://www.proquest.com/openview/70285f9703d48fe40517df09f19fd029/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2026876)                                                                                                                             

1 

 

 
 

 
 

25 puncte 

Pe articol/studiu 



 3.Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 213 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004 

aprobate prin H.G. nr. 1412/2004 modificate şi completate prin H.G. nr. 99/2015. - Revista 

Română de Dreptul Muncii nr. 1/2020, editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, 
ProQuest. Acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN:2286-0606/1582-7534; 

(https://www.proquest.com/openview/19d7d819a2ee33254358e5cc3052f481/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=2026876)  
    Universul Juridic.  Dreptul muncii. Premiu. 22.12.2022. 

 4. Efectul pozitiv al lucrului judecat privind sancţionarea unei fapte de discriminare rezultate din 

aplicarea greşită a legii -  Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2019, editura Wolters Kluwer,  
BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest, acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN:2286-0606/1582-7534; 

Universul Juridic: Dreptul Muncii, Jurisprudență, Premium WK, 15.06.2022; 

(https://www.proquest.com/openview/22ceb29a367dca99b6b19a5163c5c21e/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2026876);  

     (https://www.universuljuridic.ro/autor/loredana-manuela) 

 5. Contract de împrumut. Lipsa unui înscris doveditor a existenţei acordului de voinţă privind 
acordarea sumelor de bani a căror restituire se solicită cu titlu de împrumut - Revista Pandectele 

Române nr.  10/2016, editura Wolters Kluwer, Revista este cotată în trei baze de date 

internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-
4756; (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2016/wolters-kluwer/pandectele-romane-

10-2016)                                                                                                          

 6. Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nu este competent material să analizeze  
aspecte legate de interpretarea legii cu ocazia stabilirii salariilor personalului medical chiar și în 

situația în care se invocă încălcarea principiului egalității de salarizare - Revista Română de 

Dreptul Muncii nr. 7/2016, editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest și 
acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN:2286-0606/1582-7534; 

(http://search.proquest.com/openview/68998be97e531f37ac3e3a18b941d6b6/1.pdf?pq-

origsite=gscholar)   
    Universul Juridic Premium. Articole, Dreptul Muncii și Dialogului sociale,WK. , 06.12.2017. 

Revista Universul Juridic este indexată BDI –Ebsco și Heinonline, revista on-line cu apariție 

lunara. (https://www.universuljuridic.ro/autor/loredana-manuela) 
 7.Analiza cerințelor de admisibilitate ale procedurii ordonanței de plată, Revista Pandectele 

Române nr.  5/2015, editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată 

CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756; 
 (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2015/wolters-kluwer/pandectele-romane-5-

2015/), articol republicat pe site-ul Universul Juridic. ro. Publicat în Articole, Drept civil și 

Procesual Civil, Premium la data de 16.03.2017. Revista Universul Juridic este indexată BDI –
Ebsco și Heinonline, revista on-line cu apariție lunara. 

 8.Analiza modului în care au fost interpretate și aplicate prevederile art. 200 Cod procedură civilă, 

Revista Pandectele Române nr.  4/2015, editura Wolters Kluwer. Revista Pandectele Române este 
cotată în trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată 

CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756; 

 (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2015/wolters-kluwer/pandectele-romane-4-
2015/ ), articol republicat și pe site-urile Juridice și  Universul Juridic. Ro. Universul Juridic. 

Premium. Articole, Drept civil și Procesual civil la data de 17.02.2017. Revista Universul Juridic 

este indexată BDI –Ebsco și Heinonline , revista on-line cu apariție lunara. 
( https://www.universuljuridic.ro/autor/loredana-manuela) 

 9. Reflectarea activității de certificare a autenticității vehiculelor rutiere în legislație și 

jurisprudență, Revista Pandectele Române nr.  12/2014, editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, 
EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756;  

(http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2014/wolters-kluwer/pandectele-romane-12-
2014/) (https://www.proquest.com/openview/4ef486d49b6a9ec6e788c0c99f09cd5f/1.pdf?pq-

origsite=gscholar&cbl=2026879) 

10. Individualizarea sancțiunii disciplinare în situația în care există o culpă comună între angajat şi 
angajator,  Revista Română de Dreptul Muncii nr.10/2014, editura Wolters Kluwer, BDI: 

Heinonline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 2286-0606/1582-7534; 

(http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de-dreptul-muncii-2014/wolters-kluwer/revista-

romana-de-dreptul-muncii-10-2014/ ) 

 11. Acţiune în revendicare întemeiată pe prevederile dreptului comun după intrarea în vigoare a 

Legii 10/2001, Revista Pandectele Române nr.  8/2014, editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, 
EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756; 

(http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2014/wolters-kluwer/pandectele-romane-8-2014/ 

); (https://www.proquest.com/openview/f446bd82561249aac29e11bae1d7338b/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2026879)   

 12.Cerere cu valoare redusă. Contravaloarea serviciilor de transport. Revista Pandectele Române 

nr.  10/2014, editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS, 
ISBN/ISSN: 2286-0606/1582-7534 

(https://www.proquest.com/openview/454fca8faf6284c70548b72ac3f8350a/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=2026879) 
  13. Obligarea autorităţii publice la emiterea unui act administrativ sau la efectuarea unei anumite 

operaţiuni, Revista Pandectele Române nr.  3/2014, editura Wolters Kluwer, Revista este cotată în 

trei baze de date internaționale (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS, 
ISBN/ISSN: 1582-4756; (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2014/wolters-

kluwer/pandectele-romane-3-2014/#content_top )        

https://www.proquest.com/openview/454fca8faf6284c70548b72ac3f8350a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026879
https://www.proquest.com/openview/454fca8faf6284c70548b72ac3f8350a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026879


 14.  Refuzul de soluţionare a unei cereri motivat de prevederile legale, Revista Pandectele Române 

nr.  3/2014, editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, 

ISBN/ISSN: 1582-4756; (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2014/wolters-

kluwer/pandectele-romane-3-2014/#content_top )         
 15. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, Revista Română de Dreptul 

Muncii nr. 3/2014, pag. 46-50,editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest și 

acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 2286-0606/1582-7534; (http://www.wolterskluwer.ro/revista-
romana-de-dreptul-muncii-2014/wolters-kluwer/revista-romana-de-dreptul-muncii-3-2014/ )        

 16. Condiţionarea promovării unei acţiuni judecătoreşti în materie de asigurări sociale de 

efectuarea procedurii administrative prealabile constituie o îngrădire nejustificată a dreptului de 
acces la justiție, Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2014, pag. 89-94,editura Wolters 

Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 2286-0606/1582-

7534; (http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de-dreptul-muncii-2014/wolters-
kluwer/revista-romana-de-dreptul-muncii-3-2014/) 

 17. Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale în cazul infracţiunilor prevăzute de 

Legea 241/2005 şi Legea 39/2003, Revista Pandectele Române nr.1/2014, pag. 90-98, editura 
Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-

4756; (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2014/wolters-kluwer/pandectele-romane-

1-2014/ )                                            
  18. Ordonanţă de plată. Contravaloarea contractului de transport, Revista Pandectele Române nr. 

12/2013, pag. 65-71, Editura Wolters Kluwer, BDI: HeinOnline, EBSCO, ProQuest și acreditată 

CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756; (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2013/wolters-
kluwer/pandectele-romane-12-2013/ )                               

  19. Acţiune în răspundere patrimonială. Prejudiciul care se încadrează în riscul normal de 

serviciu, Revista Română de Dreptul Muncii nr. 11/2013, pag. 23-25,Editura Wolters Kluwer, 
BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 2286-0606/1582-7534; 

(http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de-dreptul-muncii-2013/wolters-kluwer/revista-

romana-de-dreptul-muncii-11-2013/ )                    
 20. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa pe cereri esenţiale de natură a influenţa soluţia 

procesului, Revista Pandectele Române nr. 11/2013, pag. 97-101, Editura Wolters Kluwer, BDI: 

HeinOnline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756; 
(http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2013/wolters-kluwer/pandectele-romane-11-

2013/ )                  

  21. Analiza problemelor de drept dezbătute în cadrul litigiilor având ca obiect contestarea măsurii 
reducerii salariilor cu 25% în baza dispoziţiilor Legii nr. 118/2010, Revista Română de Dreptul 

Muncii nr. 10/2013, pag. 97-101, Editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest și 

acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 2286-0606/1582-7534; (http://www.wolterskluwer.ro/revista-
romana-de-dreptul-muncii-2013/wolters-kluwer/revista-romana-de-dreptul-muncii-10-2013/ ) 

Articol menționat în lista documentelor catalogate de Biblioteca Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, partea B- Teoria Generală a Dreptului, Drept Comparat. Drept internațional. Drept 
național, Curia nr.4/2014            http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-

07/bib201404parteb.pdf                 

  22. Contestaţie decizie pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal. Bun distrus în totalitate ca urmare a unui accident de circulaţie. Lipsa datoriei 

vamale, Revista Pandectele Române nr. 10/2013, pag. 84-89, Editura Wolters Kluwer, BDI: 

HeinOnline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756; 
(http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2013/wolters-kluwer/pandectele-romane-10-

2013/ )       

  23. Contract de închiriere. Lipsa obligaţiei de plată a chiriei şi a penalităţilor de întârziere în 
situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale a chiriaşului, Revista 

Pandectele Române nr. 10/2013, pag. 49-59, Editura Wolters Kluwer, BDI: HeinOnline, EBSCO, 
ProQuest) și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756;  

(http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2013/wolters-kluwer/pandectele-romane-10-

2013/ )                  
   24. Acţiune în răspundere contractuală întemeiată numai pe un contract în condiţiile în care 

raporturile contractuale dintre părţi sunt guvernate de două contracte care se suprapun în ceea ce 

priveşte obligaţiile asumate de părţi, Revista Pandectele Române nr. 7/2013, pag. 89-94, Editura 

Wolters Kluwer, BDI: HeinOnline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-

4756; (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2013/wolters-kluwer/pandectele-romane-

7-2013/ )                   
   25. Hărţuirea sexuală la locul de muncă, Revista Română de Dreptul Muncii 6/2013, pag. 48-59, 

Editura Wolters Kluwer, BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 

2286-0606/1582-7534, Articol menționat în lista documentelor catalogate de Biblioteca Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, partea B- Teoria Generală a Dreptului, Drept Comparat. Drept 

internațional. Drept național, Curia nr.11/2013; 

   (http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de-dreptul-muncii-2013/wolters-kluwer/revista-
romana-de-dreptul-muncii-nr.-6-2013/  

   26.  Interpretarea dispoziţiilor art. 13 privind certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere din 

Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare”– Revista Pandectele 
Române, Revista Pandectele Române nr. 5/2013, pag. 145-149, Editura Wolters Kluwer, BDI: 

HeinOnline, EBSCO, ProQuest și acreditată CNCSIS, ISBN/ISSN: 1582-4756, articolul este 

menţionat şi  pe site-ul www.curteadeapelcluj.ro – la rubrica doctrină, contencios administrativ 
îmbinat. PDF; (http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2013/wolters-kluwer/pandectele-

romane-nr.-5-2013/ )       

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulaţie internaţională 3 Pe articol/studiu 



I3 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă 

contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice* 

1 Pe publicaţie 

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulaţie internaţională 3 Pe articol/studiu 

I4 Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în 
reviste ştiinţifice internaţionale de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice; studii în volume 

colective internaţionale sau în volume ale conferinţelor internaţionale care prezintă contribuţii in 

extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

0,5 Pe traducere 

I5 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale 10 Pe grant/contract 

I6 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale 3 Pe grant/contract 

I7 Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naţionale 5 Pe grant/contract 

I8 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naţionale 2 Pe grant/contract 

I9 Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri 

româneşti cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, precum şi în reviste ştiinţifice 
româneşti de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

Monografia ” Discriminarea în relațiile de muncă”  a fost citată, de mai multe ori, în cărții, în 

cuprinsul unor articole, în lucrări prezentate la conferințe, într-un recurs în interesul legii, în teze 
de doctorat, figurează la bibliografie sau se face trimitere la aceasta: 

     1. ”Completarea și modificarea Codului Muncii – necesitate obiectivă pentru o reglementare 

corespunzătoare a raporturilor de muncă în România” autor Dan Țop, secțiunea drept privat, pagina 
185 publicată în ”Simplificarea imperativă a modernizării și ameliorării calității dreptului – 

comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetării Juridice  ”Academician 

Andrei Rădulescu”, Academia Română, 17.04.2015, București, ISBN CD 978-606-673-605-3 și 
publicata pe site-ul:icj.ro/volume-2015 pdf;    

     2. EUFIRE 2017. The Proceedings of the International Conference on European Financial  

Regulation. Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2017 . With the support of Erasmus + 
Programme of the European Union, ISBN 978-606-714-383-6 – ”  Discrimination in terms of 

remunerations. The Principle of Equal Remuneration in Romanian Law” - autor: Dragoș Rădulescu, 

reseaechate,net.  pag. 248;  
   3. Businesslawconferince.ro, comunicare științifică – ” The Constituent elements of disciplinary 

transgression. Study case” -  autor Dragoș Lucian Rădulescu și publicată în Perspectives of Business 

Law Journal, Volumul 6, Issue1, December 2017, pag. 39;       
   4. ”Aspects concerning sexual and moral harassment in the workplace” - autori Romulus Gidro și 

Aurelia Gidro. Articol publicat în Curentul Juridic. Nr.64/2016, pag.67-73 in limba engleza. 

Revcurentjur.ro;   
   5. ”What Means Discrimination in a Normal Society with clear rules ?” autor Marta-Claudia Cliza  

a fost citată de 5 ori monografia  Discriminarea în relațiile de munca  la paginile  460,  461. 

Conferinta organizata de Universitatea Nicolae Titulescu. CKS – Challenges of the Knowledge,     
(www.cks.univnt.ro/uploads/cks_2018_public_law.); 

   6. ” Implications of International Law of Defining the concept of discrimination. Case Study” - 

autor Răduescu Dragos Lucian publicată în  Jus et Civitas. 2017. Vol.68 ISSUE 2, pag.53-60 –search, 
ebscohost.com; 

    7. ”Responsabilitatea patrimonială a angajatorului. Criterii de discriminare a angajaților ” - autor 

lector univ.dr.  Dragoș Lucian Rădulescu, articol în limba engleză publicat în Perspectives of 
Business Law Journal, Volume 5, Issue 1, November 2016, pag.3;   

    8. ” Aspect of discrimination in salary. Study case.” -  autor  Rădulescu Dragoș Lucina. Juridical 

Tribune/Tribuna Juridică. Mart.2018, Vol.8 Issue 1, p.201-209 ; 
   9.  ”Discrimination in employment Relationships. Case Study” -  autor Radulescu Dragoș Lucian. 

Jus et Civitas,2017, vol.68 Issue 1, p53-60 , EBSCOP; 

  10. ” Litigation to execution in legal labour relationships. Study Case” -  autor Dragos Lucian 
Rădulescu, publicat în Tribuna Juridica, nr. 6/2016, pagina 50. 
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