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ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE
conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU
Nr
crt.

1.
2.
3.
4.

TEME DE DISERTAȚIE

Cerințe pentru un bun manager
Planul de marketing
Managementul afacerii
Elementele constitutive și idei de dezvoltare ale unui plan de afaceri

DREPT EUROPEAN AL MUNCII
prof. univ. dr. Dan ȚOP

Nr
crt.

1.
2.

TEME DE DISERTAȚIE

Modelul Kurzarbeit în Uniunea Europeană
Salariul minim în Uniunea Europeană
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICA
lect. univ. dr. Emilian BULEA

Nr
crt.

1.
2.
3.
4.

TEME DE DISERTAȚIE

Istoria plagiatului
Criterii obiective de apreciere a plagiatului
Sisteme moderne de detectare a similitudinilor în lucrările științifice
Onestitatea academică

METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE JURIDICE
conf. univ. dr. Tomiță CIULEI

Nr
crt.

1.
2.
3.
4.
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Particularități ale cercetării calitative în știința dreptului
Metoda comprehensivă și cercetarea științifică în drept
Aplicații ale metodei falsificabilității în teoria dreptului
Adevăr de fapt vs. adevăr de drept - provocare a cercetării fundamentale în știința
dreptului.
FISCALITATEA OPERAȚIUNILOR COMERCIALE
conf. univ. dr. Rada POSTOLACHE

Nr
crt.

1.
2.
3.

TEME DE DISERTAȚIE

Contribuțiile sociale datorate de comercianti. Regim juridic
Obligatia juridica fiscala accesorie. Regim juridic
Impozitul pe profit. Elementele constitutive
PIEȚE DE CAPITAL
conf. univ.dr. Adrian TUTUIANU

Nr
crt.
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1.

Contractul de prestări servicii de investiții financiare

2.

Practici frauduloase, abuzul de piață și activitățile de manipulare a pieței

3.

Consultanții de investiții

4.

Protecția investitorilor în legislația și doctrina românească

5.

Valorile mobiliare emise de stat, autoritățile adminstraței publice centrale și locale

6.

Bursa de valori București S.A.- piață reglementată de instrumente financiare

7.

Cerințe prudențiale și reguli de conduită ale societății de servicii de investiții fnancare
Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare emise de
societățile pe acțiuni
Transparența emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață
mobiliară
Răspunderea administrativă pentru încălcarea dispozițiilor legale care reglementează
organizarea și funcționarea pieței de capital

8.
9.
10.
11.

Infracțiuni reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

12.

Condiții specifice de admitere la tranzacționarea pe o piață reglementată a oblgațunlor
emise de societăți, autoritățile publice și organismele internaționale

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR
Lect. univ. dr. Olivian MASTACAN
TEME DE DISERTAȚIE

Nr
crt.

1.
2.
3.

Infractiunea prevazuta de art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei
neloiale
Infractiunea prevazuta de art. 5 lit. b) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei
neloiale
Infractiunea de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plata
DREPT SOCIETAR

Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU
Nr
crt.

TEME DE DISERTAȚIE

1.

Acțiunea în anularea societății în concepția Legii nr. 31/1990

2.

Profesionistul – persoană fzică

3.

7.

Acțiunea în regularizarea societății
Excluderea asociatului din societatea cu răspundere limitată. Aspecte teoretice și de
practică judiciară
Retragerea acționarilor din societățile pe acțuni
Dobândirea de către societate a propriilor acțiun în reglementarea Legii nr. 31/1990 privind
societățile și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
Delegarea unor atribuții ale Adunării generale a acționarilor

8.

Constiturea societății pe acțiuni prin subscripție publică

9.

Controlul de legalitate al hotărârilor Adunării generale a acționarilor
Dreptul de control al acționarilor asupra gestiunii societății, în condițiile art. 136 din Legea
nr. 31/1990 privind societățile
Controlul gestiunii societății prin intermediul auditorilor financiari

4.
5.
6.

10.
11.

PIAȚA COMUNITARĂ: CONCURENTA VERSUS MONOPOLURI
conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHIU
Nr
crt.

1.
2.
3.
4.
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Abuzul de poziție dominantă în domeniul pieței autoturismelor
Antante verticare si antante orizon
Ajutoarele de stat pe timpul pndemiei
Concentrările economice factor destabilizator al concure

JURISDICȚIA COMERCIALĂ ȘI A FALIMENTULUI
Lect. unv. dr. Elena ILIE
Nr
crt.

TEME DE DISERTAȚIE

1.

Reprezentarea debitorului în procedura insolvenței.

2.

Opozitia - actiune originala in cadrul jurisdictiei comerciale

3.

General si particular in insolventa institutiilor de credit.

