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DISCIPINA

Cadrul didactic
coordonator

Drept administrativ

Lect. univ. dr.
Mihai GRIGORE

Teoria generală a dreptului

Lect. univ. dr.
Mihai GRIGORE

Drept civil. Parte generală.
Persoanele

Conf. univ. dr.
Ilioara GENOIU

Drept civil. Succesiuni

Conf. univ. dr.
Ilioara GENOIU

Drept constituţional

Conf. univ. dr.
Claudia GILIA

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
Principiul consensualismului în
materia actului juridic civil și
câteva aplicații ale acestuia
Prescripția extinctivă și
instituțiile juridice afine
Pedepse și sancțiuni civile
Indiviziunea succesorală și
partajul succesoral
Acțiuni judiciare specifice
materiei succesiunilor
Dispoziții comune aplicabile
liberalităților
Transmisiunea moștenirii
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

Drept roman

Conf. univ. dr.
Livia MOCANU

Drept penal. Partea generală I și II

Conf. univ. dr.
Lavinia VLĂDILĂ

Drept civil. Contracte

Conf. univ. dr.
Livia MOCANU

Dreptul mediului

Conf. univ. dr.
Livia MOCANU

Dreptul familiei

Lect. univ. dr.
Cristian MAREȘ

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
Procedura formulară
Dobândirea și sancțiunea
proprietății
Extrădarea
Pluralitatea de infractori
Tentativa
Circumstanțele agravante
Răspunderea penală a minorului
Răspunderea penală a persoanei
juridice
Prescripția în dreptul penal
Reabilitarea
Confiscarea extinsă și
Confiscarea specială
Unitatea de infracțiune
Contractul de locațiune
Contractul de mandat
Contractele aleatorii
Varietățile contractului de
vânzare
Protecția atmosferei și
schimbările climatice
Protecția fondului forestier
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

Dreptul muncii şi securităţii sociale

Prof. univ. dr.
Dan ŢOP

Drept material al Uniunii Europene

Conf. univ. dr.
Constanţa MĂTUŞESCU

Drept internaţional public

Conf. univ. dr.
Constanţa MĂTUŞESCU

Drept instituțional al Uniunii
Europene

Conf. univ. dr.
Constanţa MĂTUŞESCU

Drept bancar

Conf. univ. dr.
Rada POSTOLACHE

Drept financiar și fiscal

Conf. univ. dr.
Rada POSTOLACHE

Munca nedeclarată
Principiul consensualismului în
dreptul muncii
Zile libere plătite pentru salariaţii
părinţi
Săptămâna de lucru redusă în
Romania
Continuarea raportului de muncă
după pensionare
Internshipul
Hărțuirea la locul de muncă
Hărțuirea la locul de muncă
Principalele categorii de pensii
Încadrarea in grad de handicap
Libertatea de circulație a
persoanelor în Uniunea
Europeană: provocări actuale
Politica economică și monetară în
Uniunea Europeană
Relatiile externe ale Uniunii
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 public
Imunitățile de jurisdicție în
dreptul internațional. Studiu
teoretic și de jurisprudență
Consiliul European
Principiile dreptului Uniunii
Europene în relația cu ordinile
juridice interne
Procedura de constatare a
neîndeplinirii obligațiilor de stat
membru al Uniuni Europene
Cardul bancar – instrument
juridic şi de tehnică bancară
Organizaţiile cooperatiste de
credit – entităţi de tip bancar
Instrumente juridice de garantare
a restituirii creditului bancar
Casele de ajutor reciproc –
instituții financiare nonbancare
Controlul situaţiei fiscale
personale în reglementarea
Codului de procedură fiscală

Dreptul concurenţei

Lect. univ. dr.
Manuela NIŢĂ

Dreptul comertului internațional

Lect. univ. dr.
Manuela NIŢĂ

Drept civil. Drepturi reale

Lect. univ. dr.
Cristian MAREȘ

Drept penal. Partea specială

Lect. univ. dr.
Olivian MASTACAN

Veniturile bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale. Regim
juridic
Inspecţia fiscală. Regim juridic
Impozitele, taxele si contributiile
sociale obligatorii datorate de
persoana fizica angajata cu
contract individual de munca
Obligatia juridica fiscala
accesorie. Regim juridic
Practicile de concurență neloială.
Procedura de soluționare.
Subiectele raportului juridic de
concurență (reportată 2019-2020)
Poziția dominantă între licit și
ilicit.
Intermedierea în comerțul
internațional (reportată 20192020)
Contractul de transport
internațional de mărfuri pe calea
ferată. (reportată 2019-2020)
Forme de concentrare economică
în comerțul internațional.
Înscrierea drepturilor reale în
cartea funciară
Limitele juridice ale dreptului de
proprietate privată
Aspecte teoretice și practice
privind coproprietatea obișnuită
Aspecte teoretice și practice
privind coproprietatea forțată
Efectele acțiunii în revendicare
Infractiunea de obstructionare a
justitiei
Infractiunea de falsificare de
monede
Infractiunea de nerespectare a
regimului armelor si munitiilor
Infractiunea de omor pentru a
inlesni sau a ascunde savarsirea
altei infractiuni
Infractiunea de sclavie
Infractiunea de agresiune sexuala
Infractiunea de divulgare a
secretului profesional
Infractiunea de piraterie
Infractiunea de frauda
informatica
Infractiunea de violare a

Dreptul muncii și securității sociale

Conf. univ. dr.
Dan ȚOP

Criminalistica

Lect. univ. dr.
Emilian BULEA

Drept internațional privat

Lect. univ. dr.
Nicoleta ENACHE

secretului corespondentei
Munca nedeclarată
Principiul consensualismului în
dreptul muncii
Zile libere plătite pentru salariaţii
părinţi
Săptămâna de lucru redusă în
Romania
Continuarea raportului de muncă
după pensionare
Internshipul
Hârțuirea la locul de muncă
Principalele categorii de pensii
Încadrarea in grad de handicap
Asigurarea unui trai decentAjutorul social
Cercetarea la fața locului în
cazul furturilor prin efracție
Rolul fotografiei juridice în
cadrul cercetării la fața locului
Investigarea criminalistică a
infracțiunii de trafic de persoane
Investigarea criminalistică a
infracțiunii de falsificare a
instrumentelor de plată
electronică
Cercetarea la fața locului în cazul
infracțiunii de viol
Elemente metodologice de
investigare a infracțiunilor din
domeniul criminalității
informatice.
Investigarea criminalistică a
infracțiunilor din domeniul
traficului de stupefiante.
Expertiza criminalistică a
scrisului de mână
Percheziția informatică
Cazurile de înlăturare de la
aplicare a legii străine: ordinea
publică și fraudarea legii
Conflictele specifice dreptului
internațional privat
Norme conflictuale privind starea
civilă a persoanei fizice
Certificatul de moștenitor
european
Determinarea legii aplicabile
actului juridic
Norme conflictuale privind faptele

Organizarea și etica profesiilor
juridice

Lect. univ. dr.
Steluta IONESCU

Jurisdicții internaționale

Lect. univ. dr.
Steluta IONESCU

Dreptul transporturilor și
asigurărilor

Conf. univ. dr.
Adrian ȚUȚUIANU

juridice
Norme conflcituale în materia
dreptului familiei
Cetățenia și regimul vizelor în
România
Norme conflictuale privind
persoana juridică
Desfacerea căsătoriei
Funcția jurisdicțională în statul
român și autoritatea
judecătorească în România.
Sistemul instanțelor judecătorești
din România. Reguli de
organizare și funcționare.
Sistemul parchetelor de pe lângă
instanțele judecătorești din
România. Reguli de organizare și
funcționare.
Consiliul Superior al
Magistraturii – garant al
independenței justiției.
Magistratul. Elemente de statut
juridic și deontologic.
Grefierul. Elemente de statut
juridic si deontologic.
Justiția penală internațională și
justiția penală internă – note
comune și diferențieri
Jurisdicții internaționale
specializate. Aspecte
reprezentative
Contractul de asigurare de bunuri
în reglementarea Codului civil
român
Contractul de transport marfă pe
căile ferate în trafic intern
Contractul de asgurare de
răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente
de muncă
Contractul de transport marfă pe
căile rutiere in trafic intern
Activitatea de intermediere și
intermediarii în asigurări
Contractul de asigurare de
malpraxis medical
Contractul de expedițe
Contractul de franciză

Drept comercial

Drept procesual penal

Dreptul proprietatii intelectuale

Sistemul dualist de administrare
și conducere a societății de
asigurare
Răspunderea membrilor
organelor de conducere în
procedura nsolvenței
reglementată de Legea nr.
85/2014
Cererea de deschidere a
procedurii insolvenței societății
de asigurare/reasigurare
debitoare
Tratamentul juridic aplicat
societăților de asigurare în
dificultate fnanciară
Reprezentarea în actele juridice,
reglementată de Codul civil
român
Nulitatea contractului în
reglementarea Codului civil
român
Inceperea urmaririi penaleaplicatii practice
Desfasurarea urmaririi penale
Competența judecătorului de
drepturi și libertăți
Actele procedurale comune
Arestarea preventivă în cursul
judecății
Procedee probatorii de
Lect. univ. dr.
descoperire și de ridicare a
Denisa BARBU
inscrisurilor și mijloacelor
materiale de probă
Redeschiderea procesului penal
în cazul judecării în lipsă a
persoanei condamnate
Contestația privind durata
procesului penal
Procedura privind tragerea la
răspundere a persoanei juridice
Definirea operei de creatie
intelectuala si a originalitatii
Dreptul de comunicare publica –
evolutii
Conf. univ. dr.
Contracte in domeniul
Gheorghe GHEORGHIU
proprietatii intelectuale
Noutatea- conditie a brevetarii
inventiei
Modelul de utilitate

