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DISCIPINA

Cadrul didactic
coordonator

Drept administrativ

Lect. univ. dr.
Mihai GRIGORE

Introducere în studiul statului şi
dreptului

Lect. univ. dr.
Mihai GRIGORE

Drept constituţional

Conf. univ. dr.
Claudia GILIA

Drept civil (I)

Conf. univ. dr.
Livia MOCANU

TEME PROPUSE
Regimul incompatibilităților și conflictului de
interese în exercitarea funcțiilor publice.
Studiu de caz
Serviciile publice locale. Studiu de caz
Suspendarea raportului de serviciu. Studiu de
caz.
Încetarea raportului de serviciu. Studiu de
caz.
Aspecte de drept comparat privind
contenciosul administrativ
Tema propusă de student
Raportul dintre drept și religie
Subiectele raportului juridic
Funcțiile și finalitățile dreptului
Temă propusă de student
Finanțarea partidelor și a campaniilor
electorale în românia
Instituția șefului statului în dreptul comparat
Revizuirea constituției româniei
Istoria și evoluția drepturilor politice ale
femeilor în românia și spania
Analiza jurisprudenței curții constituționale
din românia în materia conflictelor juridice de
natură costituțională dintre președintele
româniei și guvernul româniei
Organizarea și funcționarea parlamentelor în
statele nordice
Alergerile prezidentiale din sua din 2020
Rolul avocatului poporului în apărarea
drepturilor și libertăților individuale
Procedura legislativă în dreptul comparat
Rolul partidelor politice în societatea
contemporană
Subiectele dreptului civil. Persoana fizică
Subiectele dreptului civil. Persoana juridică

Istoria statului și dreptului
românesc

Lect. univ. dr.
Nicoleta ENACHE

Reforma administrației prublice în contextul
integrării europene
Reglementarea moștenirii legale în vechiul
drept și în dreptul modern românesc
Condiția juridică a femeii în mentalitatea
socio-politică românească
Organizarea judecătorească în perioada
fanariotă
Reglementarea dreptului de proprietate în
perioada antică în dreptul roman și în dreptul
românesc
Comunicarea organizațională în instituțiile
administrației publice

Comunicare în administraţia
publică

Lect. univ. dr.
Daniel COJANU

Sociologie

Lect. univ. dr.
Pompiliu ALEXANDRU

Drept civil (II)

Conf. univ. dr.
Ilioara GENOIU

Contenciosul administrativ

Lect. univ. dr.
Emilian BULEA

Elemente de drept international

Lect. univ. dr.
Dan GUNA

Transparența procesului decizional în
administrația publică. Aspecte normative și
comunicaționale
Rolul feed-back-ului în reglarea comunicării
publice
Birocratizare și debirocratizare a instituțiilor
Sociologia grupurilor de risc și administrarea
lor
Individul și grupul din perspectivă
sociologică. Studii de caz
Modele de administrare a grupurilor mici.
Studii de caz
Despre vecini și vecinătate
Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată
Forme testamentare la care poate apela
cetățeanul român
Drepturile succesorale ale rudelor defunctului
și ale soțului supraviețuitor
Plângerea prealabilă condiţie de acces la
instanţa de contencios administrativ
Excepţia de nelegalitate în contenciosul
administrativ român
Competenţa instanţelor de contencios
administrativ în sistemul de drept românesc
Obiectul acţiunii judiciare în contenciosul
administrativ român
Particularităţi ale acţiunii în anularea actelor
emise de autorităţile administraţiei publice
locale
Prescripţia dreptului la acţiune în materia
contenciosului administrativ român
Evoluții contemporane ale principiului
suveranității
Prevenirea diferendelor internaționale
Reglementări referitoare la utilizarea durabilă

Dreptul familiei și acte de stare
civilă

Lect. univ. dr.
Cristian MAREȘ

Dezvoltare durabilă şi protecţia
mediului

Conf. univ. dr.
Livia MOCANU

Etică şi deontologie în
administraţia publică

Lect. univ. dr.
Lavinia SAVU

Elemente de urbanism
Ştiinţa administraţiei

Lect. univ. dr.
Lavinia SAVU
Lect. univ. dr.
Lavinia SAVU

Contracte speciale

Conf. univ. dr.
Livia Mocanu

Dreptul familiei și acte de stare
civilă

Lect. univ. dr.
Cristian MAREȘ

a apelor fluviului Dunărea
Ancheta internațională – metodă de
temporizare a conflictelor internaționale
Regimul juridic al zonelor aflate în
patrimoniul comun al umanității. Antarctica,
studiu de caz
Regimul juridic al zonelor aflate în
patrimoniul comun al umanității. Antarctica,
studiu de caz
Soluționarea pașnică a diferendelor principiu fundamental al dreptului
internațional public
Rolul Consiliului de Securitate in menținerea
păcii și securității internaționale
Importanța respectării normelor de jus cogens
in DIP
Modalitățile dreptului de proprietate
Aspecte teoretice și practice cu privire la
regimul primar imperativ
Aspecte teoretice și practice cu privire la
efectele patrimoniale ale căsătoriei
Reproducerea umană asistată medical cu terț
donator
Autoritatea părintească
Obligația legală de întreținere a minorului
Răspunderea penală a persoanei juridice
Prescripția în dreptul penal
Reabilitarea
Confiscarea extinsă și Confiscarea specială
Unitatea de infracțiune
Protecția faunei terestre și acvative
Protecția atmosferei, schimbările climatice,
protecția stratului de ozon și a spațiului
cosmic
Birocraţia în administraţia publică
Corupţia în administraţia publică
Prevenirea şi combaterea politizarii în
programul actual de guvernare
Planul urbanistic. Regim juridic
Politicile de dezvoltare urbană. Studiu de caz.
Decizia administrativă
Contractul de locațiune
Contractul de mandat
Contractele aleatorii
Aspecte teoretice și practice cu privire la
regimul primar imperativ
Aspecte teoretice și practice cu privire la
efectele patrimoniale ale căsătoriei

Elemente de drept penal

Elemente de procedură
judiciară

Dreptul muncii şi securităţii
sociale

Drept instituțional al Uniunii
Europene

Elemente de drept internaţional

Drept financiar şi fiscal

Control financiar și fiscal

Reproducerea umană asistată medical cu terț
donator
Autoritatea părintească
Obligația legală de întreținere a minorului
Iresponsabilitatea – cauza de neimputabilitate
Lect. univ. dr.
Olivian MASTACAN
Eroarea de fapt – cauza de neimputabilitate
Principii comune de drept procesual. Tratare
comparativă.
Părțile – participanți în procedurile judiciare,
civilă și penală.
Lect. univ. dr.
Steluţa IONESCU
Instanța judecătorească – participant în
procedurile judiciare, civilă și penală.
Înscrisurile – mijloace de probă în procedurile
judiciare, civilă și penală.
Munca nedeclarată
Principiul consensualismului în dreptul muncii
Zile libere plătite pentru salariaţii părinţi
Săptămâna de lucru redusă în Romania
Continuarea raportului de muncă după
Prof. univ. dr.
pensionare
Dan ŢOP
Internshipul
Hărțuirea la locul de muncă
Principalele categorii de pensii
Încadrarea in grad de handicap
Asigurarea unui trai decent- Ajutorul social
Consiliul European
Principiile dreptului Uniunii Europene în
Conf. univ. dr.
relația cu ordinile juridice interne
Constanţa MĂTUŞESCU Procedura de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor de stat membru al Uniuni
Europene
Mecanisme de protecție a drepturilor omului
în Europa. Privire comparativă
Mijloace politico-diplomatice de soluţionare a
diferendelor internaţionale
Teritoriul de stat în dreptul internațional
Conf. univ. dr.
public
Constanţa MĂTUŞESCU
Imunitățile de jurisdicție în dreptul
internațional. Studiu teoretic și de
jurisprudență
Mecanisme de protecție a drepturilor omului
în Europa. Privire comparativă
Veniturile bugetelor unităţilor administrativteritoriale. Regim juridic
Impozitele, taxele si contributiile sociale
Conf. univ. dr.
obligatorii datorate de persoana fizica
Rada POSTOLACHE
angajata cu contract individual de munca
Obligatia juridica fiscala accesorie. Regim
juridic
Conf. univ. dr.
Controlul situaţiei fiscale personale în

Rada POSTOLACHE

Dreptul concurenţei

Lect. univ. dr.
Manuela NIŢĂ

Politici publice

Lect. univ. dr.
Manuela NIŢĂ

Achiziţii publice

Lect. univ. dr.
Ivan Vasile IVANOFF

reglementarea Codului de procedură fiscală
Inspecţia fiscală. Regim juridic
Practicile de concurență neloială. Procedura
de soluționare.
Subiectele raportului juridic de concurență
(reportată 2019-2020)
Poziția dominantă între licit și ilicit.
Politica și politica publică.
Monitorizarea și evaluarea politicilor publice.
Comparatie intre contractual de achizitie
publica si contractul civil
Achizitiile publice facute in caz de forta
majora si in regim de urgenta
Natura juridica a deciziitor pronuntate de
catre Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor
Solutionarea litigiilor privind achizitiile
publice de catre instantele de judecata
Forta juridica a hotararailor pronuntate in
solutionarea litigiilor privind achizitiile
publice

