
 

 
 
 
 

DISCIPLINA 
Cadrul didactic 

coordonator TEME PROPUSE 

DREPT CONSTITUȚIONAL I ȘI 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  

TEORIA GENERALĂ A 
DREPTULUI 

Lect. univ. dr.  
Mihai GRIGORE 

Raportul dintre drept și morală 
Subiectele raportului juridic 
Funcțiile și finalitățile dreptului 
Temă propusă de student 

DREPT ADMINISTRATIV I ȘI II Lect. univ. dr.  
Mihai GRIGORE 

Regimul incompatibilităților și 
conflictului de interese în exercita-
rea 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 
Temă propusă de student  

DREPT CIVIL. TEORIA 
GENERALĂ ȘI PERSOANELE 

Conf. univ. dr.  
Ilioara GENOIU 

Modalitățile actului juridic civil 
Actul juridic civil. Privire specială 
asupra efectelor acestuia 
Subiectele de drept civil. Privire 
specială asupra capacității civile a 
acestora și identificării lor în 
raporturile de drept civil 

DREPT CIVIL. SUCCESIUNILE Conf. univ. dr.  
Ilioara GENOIU 

Raportul donațiilor și reducțiunea 
liberalităților excesive - instituții 
complementare de drept succesoral 
Procedura succesorală notarială 
Petiția de ereditate. Aspecte teoretice și 
practice 
Principiile devoluțiunii succesorale 
legale și excepțiile pe care acestea le 
comportă 
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DREPT ROMAN Conf. univ. dr.  
Livia MOCANU 

Procedura formulară 
Dobândirea și sancțiunea proprietății 

DREPT CIVIL. CONTRACTE 
Conf. univ. dr.  

Livia MOCANU 

Contractul de locațiune 
Contractul de mandat 
Contractele de împrumut 
Varietățile contractului de vânzare 

DREPTUL MEDIULUI Conf. univ. dr.  
Livia MOCANU 

Protecția atmosferei și schimbările 
climatice 
Protecția fondului forestier 

ORGANIZAREA ȘI ETICA 
PROFESIILOR JURIDICE 

Conf. univ. dr.  
Steluța IONESCU 

Profesia juridică în România. Regim 
juridic actual și dimensiuni etice 
Justiția - jurisdicție de plenitudine și 
serviciu public al statului român 

DREPT PROCESUAL CIVIL I ȘI II 
Conf. univ. dr.  

Steluța IONESCU 

Aplicarea legii de procedură civilă. 
Consacrare normativă, reguli și excepții 
Principiul disponibilității în procesul 
civil. Dimensiuni și forme de 
manifestare 
Etapa scrisă a procesului civil. Acte de 
procedură reprezentative 
Deliberarea și pronunțarea hotărârii 
judecătorești. Forme de procedură 
Hotărârea judecătorească. Noțiune, 
componente de structură, cerințe de 
elaborare 

JURISDICȚII INTERNAȚIONALE 
Conf. univ. dr.  

Steluța IONESCU 

Jurisdicții naționale şi internaționale. 
Semnificații ale jurisprudenței 
internaționale pentru dreptul intern 
Analiza categorială a jurisdicțiilor în 
mediul internațional. Argumente pentru 
un sistem al jurisdicțiilor internaționale 

DREPT PENAL.  
PARTEA GENERALĂ I ȘI II 

Conf. univ. dr. 
Lavinia VLĂDILĂ 

Principiile de aplicare a legii penale în 
timp 

Trăsăturile infracțiunii 

Conținutul infracțiunii aplicabil 
infracțiunilor contra sănătății și 
integrității corporale  
Cauzele de neimputabilitate ce rezultă 
din afectarea factorului intelectiv 
Circumstanțele atenuante 
Măsurile de siguranță 
Cauzele care înlătură răspunderea 
penală 
Cauzele care înlătură executarea 
pedepsei 
Pedeapsa accesorie și Pedepsele 
complementare  

Noțiunea de armă și comiterea unor 
infracțiuni corelate cu aceasta 



C.E.D.O. JURISPRUDENȚĂ 
RELEVANTĂ PRIVIND 

ROMÂNIA 

Conf. univ. dr. 
Lavinia VLĂDILĂ 

CEDO și jurisprudența sa privind 
aplicarea art. 6 și 13 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului 
CEDO și jurisprudența sa privind 
aplicarea art. 2, 3 și din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului 

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE Lect. univ. dr. 
Cristian MAREȘ 

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 

DREPTUL FAMILIEI 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 

DREPTUL MUNCII ŞI  
SECURITĂȚII SOCIALE 

Prof. univ. dr. 
Dan ŢOP 

Munca nedeclarată 
Principiul consensualismului în dreptul 
muncii 
Zile libere plătite pentru salariații 
părinți 
Săptămâna de lucru redusă în Romania 
Continuarea raportului de muncă după 
împlinirea vârstei standard de 
pensionare 
Internshipul 
Hârțuirea la locul de muncă 
Principalele categorii de pensii 
Încadrarea in grad de handicap 
Asigurarea unui trai decent- Ajutorul 
social 

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 MATERIAL AL UNIUNII 
EUROPENE 

Conf. univ. dr. 
Constanţa MĂTUŞESCU 

Provocări actuale privind garantarea 
dreptului de liberă circulație în Uniunea 
Europeană 



Libera prestare a serviciilor în Uniunea 
Europeană. Studiu teoretic și de 
jurisprudență 
Politica Uniunii Europene în domeniul 
azilului – provocări actuale și 
perspective de reformă 
Cooperarea judiciara în materie penala 
între statele membre ale Uniunii 
Europene 

DREPT INTERNAȚIONAL 
PUBLIC 

Conf. univ. dr. 
Constanţa MĂTUŞESCU 

Protejarea drepturilor omului în era 
inteligenței artificiale – abordări la 
nivel internațional și european 
Consiliul de Securitate al Națiunilor 
Unite – provocări actuale și perspective 
de reformă 
Aplicarea dreptului internațional 
convențional în dreptul intern al statelor 

DREPTUL CONCURENȚEI Lect. univ. dr. 
Manuela NIŢĂ 

Subiectele raportului juridic de 
concurență. 
Politica de clementă în domeniul 
concurentei. 
Piața relevanta concurențială. 

DREPTUL COMERȚULUI 
INTERNAȚIONAL 

Lect. univ. dr. 
Manuela NIŢĂ 

Forme de concentrare economică în 
comerțul internațional 
Standardizarea în comerțul 
internațional 
Soluționarea litigiilor în comerțul 
internațional pe calea arbitrajului 
comercial 

DREPT PENAL. PARTEA 
SPECIALĂ 

Lect. univ. dr. 
Olivian MASTACAN 

Infracțiunea de vătămare corporală 
Infracțiunea de violare de domiciliu 
Infracțiunea de violare a sediului 
profesional 
Infracțiunea de abuz de încredere 
Infracțiunea de sustragere sau 
distrugere de înscrieri 
Infracțiunea de omisiune a sesizării 
Infracțiunea de răzbunare pentru 
ajutorul dat justiției 
Infracțiunea de influențare a 
declarațiilor 
Infracțiunea de neglijență in serviciu 
Infracțiunea de falsificare a unei 
înregistrări tehnice 

DREPT COMERCIAL Lect. univ. dr.  
Adrian ȚUȚUIANU 

Garanția contra evicțiunii și contra 
viciilor bunului vândut 
Contractul de furnizare 
Contractul de antrepriză pentru lucrări 
de construcții 
Contractul de asociere în participație 
Concordatul preventiv- procedura de 
prevenire a insolvenței 



Răspunderea organelor de conducere a 
cenzorilor și a personalului de execuție 
sau cu atribuții de control din instituția 
de credit ajunsă în faliment 
Lichidarea societăților comerciale 
Personalitatea juridica a societății 
comerciale 
Răspunderea civila a administratorilor 
societății comerciale 
Regimul juridic al acțiunilor 

DREPTUL 
TRANSPORTURILOR ȘI 

ASIGURĂRILOR 

Lect. univ. dr.  
Adrian ȚUȚUIANU 

Răspunderea transportatorului în 
contractul de transport de bunuri 
Contractul de transport rutier de marfă 
în trafic intern 
Condițiile de fond și formă ale 
contractului de transport de bunuri 
Contractul de transport de bunuri pe 
calea ferata în trafic intern 
Contractul de transport de persoane 
Contractul de transport de marfă pe 
căile aeriene în trafic internațional 
Contractul de expediție 
Contractul de asigurare de malpraxis 
medical 
Tratamentul juridic aplicat societăților 
de asigurare, în dificultate financiară 
Cererea de deschidere a procedurii 
insolvenței societății de 
asigurare/reasigurare debitoare 
Fondul de garantare a asiguraților 
Asigurarea obligatorie de răspundere 
civila auto (RCA) 

CRIMINALISTICA 
Lect. univ. dr.  

Emilian BULEA 

Particularitățile investigării 
criminalistice a infracțiunilor de 
terorism 
Tehnici de interogare a persoanelor 
Cercetarea criminalistică a urmelor 
plantare și de încălțăminte 
Cercetarea la fața locului în cazul 
infracțiunii de distrugere 
Investigarea criminalistică a 
accidentelor de navigație 
Expertiza criminalistică a documentelor 
 Investigarea criminalistică a 
infracțiunii de tâlhărie 
Investigarea criminalistică a infracțiunii 
de delapidare 
Direcții de investigare criminalistica a 
incendiilor provocate 

DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT Lect. univ. dr. 
Nicoleta ENACHE 

Legea aplicabilă contractului în Dreptul 
Internațional Privat 
Regimuri juridice speciale aplicabile 
străinilor 



Hotărârea de divorț pronunțată de o 
instanță religioasă străină 
Determinarea legii aplicabile persoanei 
juridice 
Norme conflictuale în materia 
succesorală 
Norme conflictuale în domeniul 
falimentului internațional 

DREPT PROCESUAL PENAL I ȘI II Lect. univ. dr. 
Denisa BARBU 

Aspecte teoretice și practice privind 
caracterul echitabil și termenul 
rezonabil al procesului penal 
Redeschiderea procesului penal in cazul 
judecării in lipsa a persoanei 
condamnate 
Procedura privind tragerea la 
răspundere a persoanei juridice 
Aspecte teoretice și practice privind 
reabilitarea judecătorească 
Arestul la domiciliu in cursul urmăririi 
penale – măsură preventivă 
Momentele acțiunii penale 
Reluarea urmăririi penale 
Participanții in procesul penal 
Expertiza – mijloc de probă 
Controverse privind 
luarea/prelungirea/menținerea  măsurii 
preventive a arestului la domiciliu 
comparativ cu 
luarea/prelungirea/menținerea arestării 
preventive 

DREPTUL PROPRIETĂȚII 
INTELECTUALE 

conf. univ. dr. 
Gheorghe GHEORGHIU 

Aspecte jurisprudențiale și doctrinare 
actuale privind operele de creație 
intelectuala 
Originalitatea  operelor de creație 
intelectuala in jurisprudența CJUE 
Titularitatea operelor de creație 
intelectuală 
Reguli de citare în realizarea unei opere 
științifice 
Forme de manifestare a plagiatului și 
combaterea sa 
Diferențe între originalitate si noutate în 
creația intelectuală 
Condiția noutății în brevetarea 
invențiilor 
Condiția activității inventive în 
brevetarea invențiilor 
Modelele de utilitate 
Invențiile de serviciu 


