
 

 
 

 

 

 

 

DISCIPINA 
Cadrul didactic 

coordonator 
TEME PROPUSE 

 

Dreptul securității sociale 
 

 

Prof. univ. dr. 

Dan ŢOP 

Principalele categorii de pensii 

Încadrarea în grad de handicap 

Asigurarea unui trai decent - Ajutorul social 

 

 

 

 
Dreptul muncii  

 

 

 

 

 
Prof. univ. dr. 

Dan ŢOP 

Munca nedeclarată 

Principiul consensualismului în dreptul muncii 

Zile libere plătite pentru salariaţii părinţi 

Săptămâna de lucru redusă în Romania 

Continuarea raportului de muncă după împlinirea 

vârstei standard de pensionare 

Internshipul 

Hârțuirea la locul de muncă 

Munca nedeclarată 

Principiul consensualismului în dreptul muncii 

Zile libere plătite pentru salariații părinți 

 

 

 

Drept instituțional al Uniunii 

Europene 

 

 

Conf. univ. dr. 

Constanţa 

MĂTUŞESCU 

Principiul nediscriminării în jurisprudența CJUE 

Principiul colaborării loiale în jurisprudența CJUE. 

Privire specială asupra cauzei C-355/19 

Rolul administrației publice în procesul de integrare 

europeană 

Banca Europeană de Investiții – importanță și rol în 

contextul crizei actuale și al consecințelor sale 

economice 

 

 

 

 

Drept constituţional (I+II)  

 

 

 

Conf. univ. dr.  

Claudia GILIA 

Organizarea și funcționarea parlamentelor în statele 

baltice 

Sisteme electorale și alegeri în statele nordice 

Formarea Guvernelor în sistemul constituțional 

românesc după 1991 

Transformări ale teoriei separației puterilor  

Istoria și evoluția Partidului Național Liberal în 

România după 1989 

 

Elemente de procedură Judiciară 
 

 

 

Conf. univ. dr. 

Steluța IONESCU 

Dreptul la un proces echitabil - principiu comun în 

procedurile judiciare. Note comune și diferențieri 

Apelul - cale de atac ordinară și comună procedurilor 

judiciare. Analiză comparativă   

Drept civil (I) Conf. univ. dr. 

Livia MOCANU 
Subiectele dreptului civil. Persoana fizică 

Subiectele dreptului civil. Persoana juridică 

Drept civil (II) Conf. univ. dr.  

Ilioara GENOIU 
Proprietatea comună 

Condițiile cerute de lege pentru a moșteni 

TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢA 

PROGRAMUL DE STUDII: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
ANUL UNIVERSITAR: 2021-2022 



Dreptul de opțiune succesorală 

 

Contracte speciale 

 

 

 

Conf. univ. dr. 

Livia MOCANU 

Contractul de locațiune 

Contractul de mandat 

Contractele de împrumut 

Varietățile contractului de vânzare 

 

 

 

 

 

Drept administrativ 

 

 

 

 

 

Lect. univ. dr.  

Mihai GRIGORE 

Regimul incompatibilităților și conflictului de interese 

în exercitarea funcțiilor publice. Studiu de caz  

Serviciile comunitare de utilități publice. Studiu de 

caz  

Suspendarea raportului de serviciu. Studiu de caz. 

Digitalizarea administrației publice în România 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Studiu 

de caz 
Tema propusă de student 

 

 

Introducere în studiul statului și 

dreptului 

 
 

Lect. univ. dr. 

Mihai GRIGORE 

Raportul dintre drept și morală 

Subiectele raportului juridic 

Funcțiile și finalitățile dreptului 

Tema propusă de student 

 

 

 

Contenciosul administrativ 

 

 
 

Lect. univ. dr. 

Emilian BULEA 

Excepția de nelegalitate în contenciosul administrativ 

român 

Obiectul acțiunii judiciare în contenciosul 

administrativ român 

Particularități ale acțiunii în anularea actelor 

administrativ-fiscale 

Prescripția dreptului la acțiune în materia 

contenciosului administrativ român 

 

Dreptul concurenței 
 

Lect. univ. dr. 

Manuela NIŢĂ 

Subiectele raportului juridic de concurență. 

Politica de clementă în domeniul concurentei. 

Piața relevanta concurențială. 

 

 

Dreptul familiei și actele de stare 

civilă 

 

 
 

Lect. univ. dr. 

Cristian MAREȘ 

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 versus încredințarea 

minorului 

Despre reglementarea obligației legale de întreținere 

Politici publice 
Lect. univ. dr. 
Manuela NIŢĂ 
 

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice. 

Metode utilizate în politicile publice pentru 

identificarea soluției optime. 

Elemente de drept penal Lect. univ. dr. 

Olivian MASTACAN 

 

Iresponsabilitatea – cauza de neimputabilitate 

Eroarea de fapt – cauza de neimputabilitate 



 

Dezvoltare durabilă și protecția 

mediului 

 

Lect. univ. dr. 

Dan GUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lect. univ. dr. 

Dan GUNA  

Principiul poluatorul plătește. Aspecte teoretice și 

practice 

 
 

Evoluții contemporane ale principiului suveranității 
 

 

 Prevenirea diferendelor internaționale 

 

 

 

 

 

Elemente de drept internațional 

Reglementări referitoare la utilizarea durabilă  a 

apelor fluviului Dunărea 

 Ancheta internațională – metodă de temporizare a 

conflictelor internaționale 

 Regimul juridic al zonele maritime supuse controlului 

statelor. Evoluții contemporane  

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 în DIP 

 

 

Comunicare în administrația 

publică 

 

Lect. univ. dr. 

Daniel COJANU 

Aspecte deontologice ale comunicării dintre 

funcționarul public și cetățean 

Transparența decizională în administrația publică din 

România 

Relația instituțiilor publice cu mass-media. Aspecte 

deontologice și comunicaționale 

 

 


