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ANA-MARIA VLĂSCEANU 
 

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE 

 

I TEZA DE DOCTORAT 
 

„Protecția drepturilor salariaților în cazului transferului de întreprinderi, unități 
sau părți ale acestora” (coordonator științific prof. univ. dr.  Alexandru Athanasiu). 

II CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI 
 

1. „Dreptul individual al muncii. Analize teoretice și studii de caz.” Ed. C.H. Beck, 
București, 2010, ISBN 9789731158211 (în colaborare cu prof. univ. dr. Claudia 
Ana Moarcăș); 

2. „Drept social european”, Ed. C.H. Beck, București, 2012, ISBN 978-606-18-
0056-8 (în colaborare cu drd. Cristina Casian); 

3. „Cumulul pensiei cu veniturile profesionale. Privire specială asupra cazului 
judecătorilor Curții Constituționale”, Ed. C.H. Beck, București, 2012), ISBN, 978-
606-18-0118-3 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

4. „Cumulul pensiei cu venitul profesional. Cazul judecătorilor Curții 
Constituționale. Examen de legislație și practică judiciară”, Ediția 2, Ed. C.H. 
Beck, București, 2013, ISBN: 978-606-18-0266-1 (în colaborare cu prof. univ. 
dr. Alexandru Athanasiu); 

5. „The protection of social rights in Romania”, în The Right to Social Security in 
the Constitutions of the World: Broadening the moral and legal space for 
social justice, A Global Study of the International Labor Organization, Vol. I, 
Europe, Geneva, 2016, pp. 236-275, ISBN 978-92-2-130401-2 (în colaborare 
cu prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

6. „Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprinderi, unități 
sau părți ale acestora”, Ed. Universul Juridic, București, 2016, ISBN 978-606-
673-901-6; 

7. „Dreptul muncii. Note de curs”, Ed. C. H. Beck, București, 2017, ISBN: 978-606-
18-0653-9 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu). 

III ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE 
 

1. „O analiză comparativă între ”șomajul tehnic” și munca prin agent de muncă 
temporară”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 7/2010, pp. 28-48 (în 
colaborare  cu prof. univ. dr. Claudia Ana Moarcăș Costea și Paula Boteanu); 

2. „Dimensiuni ale flexicurității”, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2011, 
pp. 112-121 (în colaborare cu prof. univ. dr. Claudia Ana Moarcăș Costea); 
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3. „Considerații privind menținerea drepturilor salariaților în cazul transferului de 
întreprindere, unități sau părți de întreprinderi sau unități în lumina Directivei 
2001/23 CE”, în Curierul Judiciar nr. 7/2012, pp. 416-418; 

4. „Regimul juridic al transferului de întreprindere în Marea Britanie”, în Curierul 
Judiciar nr. 1/2013, pp. 50-54; 

5. „Aplicarea indicelui de corecție sau corecția indicelui? Un demers legislativ 
controversat în sistemul pensiilor publice”, în Revista Română de Drept 
Privat, nr. 6/2013, pp. 20-42 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru 
Athanasiu); 

6. „Considerații în legătură cu interpretarea unor dispoziții din O.U.G. nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copilului”, în Curierul 
Judiciar nr. 3/2014, pp. 140-147 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru 
Athanasiu); 

7. „Categorii de lucrători ce fac obiectul transferului de întreprindere în lumina 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene”, în Curierul Judiciar nr. 
9/2014, pp. 538-543; 

8. „Interdicția de concediere a lucrătoarelor gravide”, în Revista Română de 
Drept Privat nr. 1/2015, pp. 58-85 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru 
Athanasiu); 

9. „Unele considerații în legătură cu interpretarea art. 169 și art. 100 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice” în Curierul Judiciar nr. 
2/2015, pp. 83-87 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

10. „Dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la vechimea ce poate fi avută în 
vedere pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite 
magistraților”, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2015, pp. 28-47 ((în 
colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

11. „O posibilă replică la Decizia Curții Constituționale nr. 542/2015 referitoare la 
unele dispoziții din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, 
în Curierul Judiciar nr. 5/2015, pp. 267-270 (în colaborare cu prof. univ. dr. 
Alexandru Athanasiu).  

12. „O dezbatere nefinalizată. Condiția redactării într-o anumită limbă a 
conținutului contractului de muncă  - posibilă cauză de nulitate a acestuia”, în 
Revista Dreptul nr. 11/2016, pp. 48-63 (în colaborare cu prof. univ. dr. 
Alexandru Athanasiu);  

13. „Posibilitatea constatării nulității unor clauze ale contractelor colective de 
muncă încheiate la nivelul întreprinderilor finanțate integral din venituri proprii 
versus răspunderea juridică a persoanelor cu atribuții decizionale angajată pe 
baza actelor de control efectuate de către Curtea de Conturi”, în curs de apariție 
în Revista Dreptul nr. 12/2016, pp. 72-87 (în colaborare cu prof. univ. dr. 
Alexandru Athanasiu); 

14. „Este condamnarea la pedeapsa închisorii un motiv legal și suficient pentru 
încetarea de drept a contractului individual de muncă?”  în Curierul Judiciar 
nr. 5/2017, pp. 269-275 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

15. „Este recursul graţios un parcurs procedural obligatoriu în litigiile privind plata 
salariilor cuvenite personalului remunerat din fonduri publice în cazul 
modificării legislaţiei salarizării?” în revista Română de Drept Privat nr. 
2/2017, pp. 177-193 (în colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

16. „Poate Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice să constituie 
temei legal pentru recalcularea pensiilor de serviciu ale magistraților ? 
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Posibilitatea aplicării majorării pensiei de serviciu, prevăzută de art. 82 alin. (4) 
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor , inclusiv în 
considerarea perioadei în care titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia 
de avocat după data eliberării din funcția de procuror și obținerea pensiei de 
serviciu”, în Revista Dreptul nr. 1/2018, pp. 74-96 (în colaborare cu prof. univ. 
dr. Alexandru Athanasiu); 

17. „Economia colaborativă și cadrul normativ aplicabil: de la simplă contestare la 

necesitatea unei construcții juridice alternative”, în curs de publicare, în 
Curierul Judiciar; 

18. „Munca în economia colaborativă și impactul său pe plan juridic. Despre 
necesitatea adoptării unei strategii normative”, în curs de publicare, în 
Curierul Judiciar. 

IV STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINȚE 
 

1. „Protecția drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprindere în 
lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene”, în Studii și 
cercetări juridice europene, Ed. Universul Juridic, București, 2014, ISSN 
2066-6403, pp. 301-313; 

2. „Propuneri de lege ferenda cu privire la negocierile colective și conflictele de 
muncă ”, în volumul conferinței cu tema Propuneri de lege ferenda privind 
perfecționarea legislației muncii din România, Ed. Universul Juridic, 
București, 2015, ISBN 978-606-673-573- pp. 133-153 (în colaborare cu prof. 
univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

3. „Constitution et Droits Sociaux en Roumanie” în Annuaire International de 
Justice Constitutionnelle, Institut Louis Favoreu Groupe d'Études et de 
Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle Équipe associée au 
CNRS (UMR7318) Aix-en-Provence, XXXI, 2015, pp. 401-423 (în colaborare cu 
prof. univ. dr. Simina Elena Tănăsescu); 

4. „Constituționalitate versus neconstituționalitate în jurisprudența Curții 
Constituționale. Examen critic al Deciziei nr. 279/2015”, în volumul conferinței 
cu tema Actualități și perspective în legislația muncii, Ed. Universul Juridic, 
București, 2016, ISBN: 978-606-673-831-6, pp. 32-45 (în colaborare cu prof. 
univ. dr. Alexandru Athanasiu); 

5. „Menținerea drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprindere: între 
rigiditate și flexibilitate”, în volumul conferinței cu tema Soluții normative și 
jurisprudențiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice 
de muncă, Ed. Universul Juridic, București, 2017, ISBN 978 – 606 – 39 – 0057 
– 0; 

6. „Dreptul medicilor prevăzuți la art. 391 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății de a continua activitatea după îndeplinirea 
condițiilor de pensionare: între teorie și practică” în volumul conferinței cu 
tema Dreptul muncii: trecut, prezent şi perspective, în curs de publicare, 
Ed. Universul Juridic, București, 2018 (în colaborare cu dr. Mădălina Iordache). 

V ALTE LUCRĂRI ȘI CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE 
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1. „The rise of collaborative economy and its impact on the legal framework 
governing work relations. The Romanian case or the need to shift from idleness 
to acknowledgement and legal action”, lucrare prezentată la al XXII-lea Congres 
al Societății Internaționale de Dreptul muncii și securității sociale cu tema 
Transformations of Work: challenges for the National Systems of Labor 
Law and Social Security, Torino, 4-7 septembrie 2018 (în colaborare cu prof. 
univ. dr. Alexandru Athanasiu).   

 

 

 


