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DISCIPLINA: DREPTUL MEDIULUI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Anca Ileana Dușcă 
1. Schimbǎrile climatice şi biodiversitatea – studiu de caz; 

2. Dreptul omului la un mediu sǎnǎtos în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 

3. Locul politicii de mediu în cadrul politicilor Uniunii Europene – cauza Erika; 

4. Energiile regenerabile – studiu de caz; 

5. Principiile de drept al mediului în TFUE şi jurisprudenţa CJUE; 

6. Criza economicǎ şi protecţia mediului 

7. Regimu1 juridic al ariílor protejate la nivelul Uniunii Europene – jurisprudenţa CJUE;  

8. Managementul deşeurìlor  în Uniunea Europeană – studiu de caz;  

9. Probleme1e ecologice globale şi jurisprudenţa CJUE; 

10. Jurisprudenţa CEDO şi protecţia mediului. 

 

DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II 
Coordonator: Conf.univ.dr. Anca Ileana Dușcă 
Drept ZI 
1. Libera circulaţie a persoanelor, cauza Jipa; 

2. Drepturile de vamă şi restricţiile cantitative în TFUE şi jurisprudenţa CJUE; 

3. Jurisprudenţa post- Cassis de Dijon; 

4. Derogări legale şi de jurisprudenţă de la interdicţia restricţiilor cantitative; 

5. Recunoaşterea diplomelor în TFUE şi jurisprudenţa CJUE; 

6. Libera circulaţie a serviciilor, studiu de caz; 

7. Principiul efectului direct de la cauza Van Gend &Loos până în prezent;  

8. Libera circulaţie a lucrătorilor, cauza Bosman;  

9. Libera circulaţie a capitalurilor, cauza Luisi şi Carbone; 

10. Interdicţia ajutoarelor de stat, studiu de caz. 

Drept FR 
1. Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană - cauza Grunkin şi Paul;  

2. Monopolurile în TFUE şi jurisprudenţa CJUE;  

3. Restricţiile cantitative – cauza Lehtinen;  

4. Libertatea de stabilire în TFUE şi jurisprudenţa CJUE; 

5. Aspecte particulare ale rǎspunderii pentru prejudiciile cauzate de produsele defectuase – studiu de caz; 

6. Consumatorii şi accesul lor la justiţie - studiu de caz; 

7. Dreptul european al contractelor; 

8. Ajutoarele de stat – cauza Opel contra Consiliu; 

9. Principiul nediscriminării – consacrare normativă şi jurisprudenţială; 

10. Principii noi ale Curţii de justiţie a Uniunii Europene. 

 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV 
Coordonator: Prof.univ.dr. Iulian Nedelcu 
Drept ZI 
1) Exercitarea inițiativei legislative – mijloc de realizare a scopului social. 

2) Contractul de voluntariat. Natura juridică – condiții. 

3) Statutul juridic al instituției prefectului. 
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4) Conceptul de autonomie locală și principiul subsidiarității. (Tratatul de la Lisabona). 

5) Natura juridică a hotărârilor Consiliilor locale și județene. 

6) Instituția Primarului. 

7) Instituția Presedintelui Consiliului Județean. 

8) Funcționarul de fapt – teorii și controverse în doctrină. 

9) Moduri generale de constituire a domeniului public. 

10) Moduri speciale de constituire a domeniului public. 
Drept FR 
1. Aspecte constituționale controversate privind noțiunea de funcție publică. 

2. Noțiunea de funcționar public. Statut – carieră – recrutare. 

3. Buna conduită administrativă și personalul din administrația publică. 

4. Relația funcționar public – cetățeni. 

5. Natura juridică a deciziei administrative. 

6. Noțiunea de act juridic administrativ. 

7. Legalitate și oportunitate în administrația publică. 

8. Condițiile de valabilitate a actelor administrative. 

9. Contractele administrative -  acte administrative sau contracte atipice? 

10. Răspunderea disciplinară a funcționarilor publici. 
 
DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURILOR 
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristina Stanciu 
Drept ZI 

1. Consecințele juridice și practice ale obligației de ambalare a bunurilor ce urmează a fi transportate 

2. Întocmirea și să predea documentului de transport  și a documentelor însoţitoare ale transportului și 

efectele juridice ale nerespectării acestei obligații 

3. Predea bunurilor ce urmează a fi transportate – o problemă juridică ce ține de nașterea contractului de 

transport sau de executarea sa? 

4. Obligația de a încărca marfa în mijlocul de transport și consecințele neîndeplinirii sau îndeplinirii 

defectuoase a acestei obligații 

5. Aspecte juridice și practice privind preţul în transport  

6. Contraordinul – element de specificitate al contractului de transport 

7. Despre aspectele juridice și practice ale obligaţiei transportatorului de a accepta orice cerere de transport 

8. Contract de transport de bunuri. Răspunderea transportatorului pentru pierderea bunurilor transportate 

9. Contract de transport de bunuri. Răspunderea transportatorului pentru avarierea bunurilor transportate 

10. Contract de transport de bunuri. Răspunderea transportatorului pentru neefectuarea transportului sau 

pentru întârziere 

Drept FR 

1. Obligaţia transportatorului de preluare a mărfurilor şi, în anumite cazuri, de cântărire a acestora 

2. Obligaţia transportatorului de a efectua transporturile în ordinea primirii lucrurilor la transport 

3. Obligaţia transportatorului de a respecta ruta stabilită 

4. Obligația de pază a bunurilor încredinţate spre transport 

5. Obligaţiile transportatorului la destinaţie și consecințele juridice ale nerspectării lor 

6. Dreptul de retenţie al transportatorului și consecințele juridice ce rezultă din acest drept 

7. Aspecte juridice și practice privind drepturile transportatorului în contractul de transport de bunuri 
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8. Răspunderea civilă delictuală a transportatorului 

9. Răspunderea în cazurile speciale în care transportatorul poate refuza transportul. Art. 1988 Cod civil și 

consecințele sale juridice 

10. Contract de transport de bunuri. Cauze care exclud răspunderea transportatorului 
 
DISCIPLINA: DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT 
Coordonator: Prof.univ.dr. Bianca Maria Carmen PREDESCU  
1. Condiţia juridică a străinului în dreptul internaţional privat român 

2. Legea aplicabilă raporturilor de moştenire în dreptul internaţional privat 

3. Legea aplicabilă raporturilor de familie în dreptul internaţional privat 

4. Legea aplicabilă statutului real în dreptul internaţional privat 

5. Legea aplicabilă raporturilor contractuale în dreptul internaţional privat 

6.  Locuinţa obişnuită a persoanei fizice – punct de legătură nou dat de Noul Cod Civil 

7. Aplicaţii de drept internaţional privat ale soluţiei alegerii de către părţi a legii aplicabile 

8. Particularităţi ale raportului de drept internaţional privat intracomunitar 

9.  Statutul personal – reglentare de drept internaţional privat român şi japonez 

10.  Continuitate şi noutate în soluţiile conflictualiste ale Noului Cod Civil  

 
DISCIPLINA: DREPT INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Bianca Maria Carmen PREDESCU  
1. Sistemul instituţional al Uniunii Europene în lumina Tratatului de la Lisabona 

2. Rolul Parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană 

3. Principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii în lumina Tratatului de la Lisabona 

4.  Sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene 

5. Sistemul de drept comunitar în lumina Tratatului de la Lisabona 

6. Retragerea din Uniunea Europeană, cazul particular Brexit  

7. Politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene 

8. Puterea decizională a Uniunii Europene în lumina  Tratatul de la Lisabona  

9. Politica monetară comună 

10. De la Maastricht la Lisabona 
 
DISCIPLINA: DREPTUL FAMILIEI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Oana Ghiță  
1) Studiu de caz asupra exercitarii autoritatii parintesti la divort. 

2) Caz practic cu privire la obligatia de intretinere intre parinti si copii. 

3) Studiu practic asupra divortului prin procedura notariala.  

4) Studiu de caz asupra regimului comunitatii legale 

5) Aspecte practice privind mijloacele de protectie a copilului in dreptul romanesc.  

6) Studiu de caz cu privire la efectele patrimoniale ale divortului 

7) Jurisprudenta privind incetarea si lichidarea regimului comunitatii legale.   

8) Suplinirea consimtamantului parintilor de catre instanta de tutela in situatia in care sunt separati.  

9) Studiu de caz asupra partajului bunurilor comune in timpul casatoriei. 

10) Studiu de caz asupra exercitatii autoritatii parintesti. 
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DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu  
1. Studiu de caz privind condițiile de naștere a dreptului de autor 

2. Domeniul public în materia dreptului de autor - studiu de caz 

4. Studiu de caz în materia dreptului la respectarea integrității operei 

5. Arbitrajul instituționalizat pe lângă O.R.D.A.- studiu de caz 

6. Studiu de caz privind protecția prin brevet de invenție 

7. Studiu de caz privind disponibilitatea semnului propus ca marcă 

8. Studiu de caz privind marca și riscul de confuzie 

9. Gestiunea colectivă a drepturilor de autor – studiu de caz 

10. Relația  dreptului de autor cu dreptul de proprietate – studiu de caz 

 

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV II 
Coordonator: Lect.univ.dr. Raluca Voinea  
1. Autorități administrative autonome - Avocatul Poporului 

2. Acțiunea în contencios administrativ 

3. Actul administrativ – obiect al acțiunii în contencios administrativ 

4. Anularea actului administrativ în contencios administrativ 

5. Hotărârea consiliului local - obiect al acțiunii în contencios administrativ 

6. Actele administrative asimilate – obiect al acțiunii în contencios administrativ 

7. Instanțele de contencios administrativ 

8. Hotărâri ale instanței de contencios administrativ 

9. Repararea prejudiciului cauzat prin acțiunea în contencios administrativ 

10. Instanțele de contencios administrativ – competența materială 

 

DISCIPLINA: CRIMINALISTICĂ 

Coordonator: Lect.univ.dr Cosmin Ionescu 
1. Studiu de caz privitor la regulile tactice privind ascultarea martorilor 
2. Studiu de caz raportat la importanţa urmelor bilogice de sânge şi salivă în cadrul cercetării la fața locului 
3. Cercetarea locului faptei în cazul infracţiunii de omor 
4. Studiu de caz privitor la particularitățile urmelor materiale ale instrumentelor de spargere 
5. Studiu de caz provenit din caracterul pluridisciplinar al balisticii judiciare 
6. Expertiza balistico-judiciare, mijloc de probă în procesul penal. Studiu de caz 
7. Analiza tipurilor de identificare criminalistică, bazată pe studii de caz 
8. Studiu de caz privitor la fazele cercetării la fața locului 
9. Identificarea falsului în înscrisuri. Studiu de caz 
10. Analiza urmelor papilare și plantare bazată pe studiu de caz 
11. Cercetarea criminalistică a ipotezelor privind suicidul 
12. Importanța urmelor de dinți și buze apărute în câmpul infracțional, plecând de la studiu de caz 
13. Urmele mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică în cadrul accidentelor de circulație. Studiu de caz 
14. Studiu cu privire la modalitățile de ascultare ale inculpatului 
15. Rolul urmelor olfactive și de natură piloasă, mijloc de identificare criminalistică. Studiu de caz 
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DISCIPLINA: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

Coordonator: Conf.univ.dr Roberta Plosca 
1. Aplicații practice ale medicinei legale, criminologiei și economiei juridice ca științe auxiliare dreptului, la 

viața dreptului. 

2. Variații teoretice și practice între tehnicienii și filosofii dreptului cu privire la ,,natura creativă” a normelor 

juridice. 

3. Analiza surselor care validează obiectiv și practic existența normelor de drept. 

4. Faptele vieții sociale – condiții obiective și permanente de menținere și funcționare a fenomenului juridic. 

5. Prezentarea și analizarea cazurilor practice excepționale care justifică activitatea legislativă a executivului. 

6. Natura, semnificația și utilitatea practică a principiilor juridice în aplicarea dreptului. 

7. Sfera practică a comportamentului voluntar uman care generează responsabilitate și răspundere. 

8. Considerații teoretice și practice asupra capacității instanțelor de judecată de a crea norme juridice în 

diferite sisteme de drept. 

9. Prezentarea și analizarea cazurilor practice din ramurile dreptului intern care admit aplicarea cutumei prin 

comparație cu dreptul internațional și rolul esențial al judecătorului în relevarea cutumei în practica dreptului. 

10. Studiu cu privire la situația juridică operativă a corporațiilor autonome. 

11. Importanța practică a surselor doctrinale de drept din sistemul juridic musulman. 

12. Analiza situațiilor de fapt care pot genera decizia Președintelui României de declanșare a procedurii unui 

referendum. 

13. Analiza cazurilor practice în care un tratat internațional creează efecte în ordinea juridică internă a unui stat 

terț. 

14. Valoarea practică a contractului normativ prezent în dreptul internațional public și în calitate de sursă 

autonomă în dreptul intern. 

15. Prezentarea procedeelor de tehnică legislativă și a cazurilor în care legislația este expusă unor multiple 

modificări prin ,,forță” politică. 

16. Analiza circumstanțelor de fapt și de drept care determină aplicarea practică diferită a normei juridice. 

17. Valoarea practică și teoretică a criteriilor de distincție între dreptul public și privat în raport de care se 

califică o normă de drept. 

18. Configurația, specificul și exercițiul drepturilor patrimoniale ale persoanei fizice. 

19. Stabilirea gradului de interdependență a drepturilor și îndatoririlor în practica juridică. 

20. Situația juridică concretă a persoanei fizice în raport de drepturile sale personal-nepatrimoniale 

 

DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII 

Coordonator: Conf.univ.dr Roxana Cristina Radu 
Drept ZI 
1. Studiu de caz privind cumulul între răspunderea disciplinară și răspunderea penală a salariatului  

2. Studiu de caz privind aplicarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în cazul concedierii colective  

3. Studiu de caz privind protecția securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care 

au născut de curând sau care alăptează   

4. Studiu de caz privind delegarea și detașarea  

5. Studiu de caz privind modificarea unilaterală a contractului individual de muncă  

6. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă prin demisie  

7. Studiu de caz privind obligația de fidelitate a salariatului  
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8. Studiu de caz privind exercitarea abuzivă a dreptului de concediere  

9. Studiu de caz privind răspunderea pentru neluarea măsurilor de securitate și sănătate  în muncă  

10. Studiu de caz privind contractul individual de muncă cu timp parțial 

Drept FR 
1. Studiu de caz privind acordarea daunelor morale 

2. Studiu de caz privind  conţinutul deciziei de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă 

3. Studiu de caz privind concedierea pentru necorespundere profesională 

4. Studiu de caz privind protecția salariaților în cazul transferului întreprinderii 

5. Studiu de caz privind neretroactivitatea legii ce prevede noi condiţii de ocupare a postului 

 

DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE 

Coordonator: Asist.univ.dr Daniela Scarlat 
1. Subiectul dreptului de autor  - particularitati; 

2. Opera comuna versus opera colectiva 

3. Drepturile moralede autor versus drepturile morale ale inventatorului 

4. Limitele juridice ale exercitarii dreptului de autor 

5. Transmiterea contractuala a drepturilor patrimoniale de autor 

6. Regimul juridic special al unor categorii de opere 

7. Raspunderea juridica pentru incalcarea dreptului de autor si a drepturilor conexe 

8. Protectia drepturilor ce decurg din realizarea unei inventii 

9. Protectia marcilor  - conditii de fond 

10. Drepturile conexe dreptului de autor 

 

DISCIPLINA: ECONOMIE 

Coordonator: Lect.univ.dr. Oana Staiculescu 
1. Tendinte contemporane in cadrul pietei muncii din Romania 

2. Transformarea pietei muncii la nivelul Uniunii Europene: problema somajului in randul tinerilor  

3. Responsabilitatea sociala a companiilor – factor al dezvoltarii economice durabile 

4. Sistemul bancar si rolul sau in viata economica si sociala 

5. Concurenta legala vs. Concurenta nelegala. Reglementari juridice si exemple cunoscute. 

6. Infintarea unui business de succes. Studiu de caz 

7. Formarea preturilor: rationament economic versus rationament psihologic 

8. Tranzitia catre economia verde – provocari si aplicabilitate. 

9. Bitcoin – moneda internetului 

10. Evolutia sistemului inflationist in Romania 

 

DISCIPLINA: DREPT PRIVAT ROMAN 

Coordonator: Prof.univ.dr. Teodor Sâmbrian 
1. Izvoarele dreptului roman. 

2. Capacitatea juridică a persoanelor în dreptul roman. 

3. Căsătoria în dreptul roman. 

4. Puterea lui pater familias. 

5. Tutela și curatela în dreptul roman. 

6. Moștenirea testamentară în dreptul roman. 
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7. Legatele și fideicomisele în dreptul roman. 

8. Contractele consensuale în dreptul roman. 

9. Ogligațiile ex variis causarum figuris în dreptul roman 

10. Stingerea obligațiilor în dreptul roman. 

 

DISCIPLINA: DREPT INTERNATIONAL PUBLIC 

Coordonator: Conf.univ.dr. Bogdan Adrian 
Drept ZI 
1. Studiu de caz: Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)  

2. Studiu de caz: Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad) 

3. Studiu de caz: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America) 

4. Studiu de caz: Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) 

5. Studiu de caz: Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)  

6. Studiu de caz: Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) 

7. Studiu de caz: Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France) 

Drept FR 
1. Studiu de caz: Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) 

2. Studiu de caz: Application for Revision of the Judgment of 11 September 1992 in the Case concerning the 

Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) (El Salvador v. 

Honduras) 

3. Studiu de caz: Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic 

Republic of the Congo v. Rwanda) 

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV  
Coordonator: Conf.univ.dr. Alina Livia Nicu 
1.Răspunderea disciplinară a funcţionarului public. Studiu de caz 
2. Relaţia Guvern - administraţia publică locală. Studiu de caz 
3.Angajarea răspunderii guvernului. Studiu de caz 
4.Contestarea actului administrativ de imputaţie de către funcţionarul public. Studiu de caz 
5. Contestarea actului administrativ prin care se angajaează răspunderea disciplinară a funcţionarului public. 
Studiu de caz 
6.Modalităţi de acţiune pentru materializarea scopului social 
7. Tutela administrativă. Studiu de caz 
 
DISCIPLINA: DREPTUL SOCIETĂȚILOR  
Coordonator: Prof.univ.dr. Lucian-Bernd Săuleanu 
Drept ZI 
1. Aportul în natură 
2. Creditorii asociatului 
3. Reprezentarea societății de către administratori 
4. Dreptul de vot în cadrul SRL 
5. Cesiunea actiunilor (Stoenesteanu Ecaterina) 
6. Procedura insolvenței. Actiunea în anulare a Hotararii Adunarii Generale (Popa Sebastian) 
7. Patrimoniul societatilor (Seinea Ana) 
8. Transmiterea părților sociale (Stoica Roberta) 
9. Răspunderea asociaților (Cean Alexandru) 
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10. Convocarea AGA (Claudia Năboiu) 
Drept FR 
1. Expertizarea operațiunilor de destiunea societății 
2. Acțiunile nominative și acțiunile la purtător 
3. Suspendarea executării hotărârilor AGA 
4. Contractul de asociere în participatie 
5. Excluderea asociatului în temeiul art. 222 alin. 1 lit d din Legea nr. 31/1990 
6. Auditul financiar, auditul interns și cenzorii 
7. Firma și emblema 
8. Teoria stăpungerii vălului Corporativ 
9. Administratorul de fapt 
10. Administratorul persoană juridică 
 
DISCIPLINA : DREPT CIVIL. DINAMICA OBLIGAȚIILOR 2017-2018 
Coordonator: Prof.univ.dr Gabriel Olteanu; Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
Drept ZI 
1. Studiu de caz privind punerea în întârziere a creditorului; Prof.univ.dr Gabriel Olteanu 
2. Studiu de caz privind punerea în întârziere a debitorului; Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
3. Studiu de caz privind cesiunea de contract; Prof.univ.dr Gabriel Olteanu 
4. Studiu de caz privind cesiunea de creanță; Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
5. Studiu de caz privind compensația; Prof.univ.dr Gabriel Olteanu 
6. Studiu de caz privind acțiunea oblică; Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
7. Studiu de caz privind acțiunea pauliană; Prof.univ.dr Gabriel Olteanu 
8. Studiu de caz privind ipoteca imobililiară; Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
9. Studiu de caz privind garanțiile autonome; Prof.univ.dr Gabriel Olteanu 
10. Studiu de caz privind dreptul de retenție. Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
   
DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL  2017-2018 
Coordonator: Prof.univ.dr Stefan Scurtu; Lect.univ.dr Madalin-Savu Ticu 
Drept ZI 
1. Contractul de vânzare internaţională de mărfuri- studiu de caz; --- Lect.univ.dr Madalin Ticu 
2. Societăţile comerciale în comerţul internaţional- studiu de caz;--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
3. Conţinutul contractului de comert internaţional- studiu de caz;--- Lect.univ.dr Madalin Ticu 
4. Conventia de arbitraj in comertul international- studiu de caz;--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
5. Acreditivul documentar în comerţul internaţional studiu de caz;--- Lect.univ.dr Madalin Ticu 
6. Raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele- studiu de caz;-- 
Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
7. Contractul de transport international de mărfuri pe calea ferată- studiu de caz;--- Lect.univ.dr Madalin Ticu 
8. Drepturile si obligatiile partilor in contractul de vânzare internaţională de mărfuri- studiu de caz;--- 
Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
9. Raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri pe calea ferata- studiu de caz;--- 
Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
10. Contractul de transport international de mărfuri pe mare- studiu de caz.--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
   
DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 2017-2018 
Coordonator: Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
Drept FR 
1. Studiu de caz privind efectele clauzelor asiguratorii in contractele de comert international; 
3. Studiu de caz privind modalitatile de plata in comertul international; 
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4. Arbitrajul in comertul internaţional - studiu de caz; 
5. Studiu de caz privind prescripţia în materia vânzarii internaţionale de mărfuri ; 
6. Contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele- studiu de caz; 
7. Contractul de transport international de mărfuri aerian - studiu de caz; 
8. Studiu de caz privind conosamentul in contractul de transport maritim; 
9. Izvoarele dreptului comertului international - studiu de caz; 
10. Studiu de caz privind executarea hotararii arbitrale in litigiile de comert international. 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA DREPTULUI 
Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălin-Savu TICU 
Drept ZI 
1 Procesul lui Socrate – studiu de caz 
2 Drept și pragmatism în filosofia sofistă – studiu de caz 
3 Concepția lui Platon despre stat – studiu de caz 
4 Concepția lui Platon despre drept – studiu de caz 
5 Studiu de caz asupra formelor de guvernământ și a statului în viziunea aristotelică 
6 Importanța juridică a teoriilor expuse în cadrul școlii dreptului natural – studiu de caz 
7 Studiu de caz asupra teoriei separaţiei puterilor în stat în opera filosofico-juridică a lui Montesquieu 
8 Rolul și exponenții raționalismului în drept – texte alese 
9 Actualitatea și consecințele contractului social – studiu de caz 
10 Liberalismul modern și contemporan – studiu de caz 
Drept FR 
1 Reperele gândirii sofiste pe drumul de la physis la nomos – texte alese 
2 Asemănări şi deosebiri între gândirea juridică platoniciană şi cea aristotelică  
3 Natura şi esenţa statului în viziunea lui Hugo Grotius – studiu de caz 
4 Suveranitate, guvernământ și lege în doctrinele contractului social – texte alese 
5 Scepticism și anticontractualism la David Hume 
6 Doctrina kantiană a dreptului – studiu de caz  
7 Ideea libertăţii în opera lui Mircea Djuvara – studiu de caz 
8 Influența gândirii hegeliene în filosofia juridică românească 
9 Individ, stat și normă juridică în comunism – studiu de caz 
10 Aspecte practice privind rolul și importanța filosofiei juridice în sfera dreptului 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ 
Coordonator: Prof.univ.dr. Sevastian CERCEL 
1 Studiu de caz privind capacitatea de a contracta-condiție sine qua non a actului juridic civil. 
2 Studiu de caz privind condițiile obiectului actului juridic civil. 
3 Studiu de caz privind consecințele nerespectării formei ad validitatem si a formei pentru opozabilitate față 
de terți. 
4 Studiu de caz privind termenul ca modalitate a actului juridic civil 
5 Studiu de caz privind condiția ca modalitate a actului juridic civil. 
6 Studiu de caz privind principiul relativității efectelor actului juridic civil. 
7 Studiu de caz privind teoria impreviziunii. 
8 Studiu de caz privind aspecte de noutate în privința nulității actului juridic civil în viziunea Codului civil 
actual. 
9 Studiu de caz privind situatiile care înlătură principiul quod nullum est nullum producit effectum. 
10 Studiu de caz privind cursul prescripției extinctive. 
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DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PERSOANELE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Sevastian CERCEL 
1. Doctrină și jurisprudență privind începutul capacității de folosință a persoanei fizice. 
2. Doctrină și jurisprudență privind sfârșitul capacității de folosință a persoanei fizice. 
3. Doctrină și jurisprudență privind valențele domiciliului în dreptul civil român. 
4. Doctrină și jurisprudență în materia încuviințării actelor minorului. 
5. Doctrină și jurisprudență în materia exercitării autorității părintești. 
6. Doctrină și jurisprudență în materia ocrotirii minorului prin tutelă. 
7. Doctrină și jurisprudență în materia identificării persoanei juridice în raporturile de drept privat. 
8. Doctrină și jurisprudență privind organizarea și funcționarea asociației. 
9. Doctrină și jurisprudență privind capacitatea de folosință a persoanei juridice. 
10. Doctrină și jurisprudență privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice. 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. DREPTURI REALE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Sevastian CERCEL 
1. Studiu de caz privind dreptul de superficie. 
2. Doctrina si jurisprudenta privind proprietatea comuna pe cote-parti. 
3. Doctrina si jurisprudenta privind proprietatea comuna in devalmasie. 
4. Studiu de caz privind incetarea starii de proprietate comuna. 
5. Studiu de caz privind publicitatea imobiliara prin intermediul Cartii funciare. 
6. Studiu de caz privind regimul juridic al terenurilor si constructiilor proprietate privata. 
7. Doctrina si jurisprudenta privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 
8. Dctrina si jurisprudenta privind limitele conventioanle ale dreptului de proprietate privata 
9. Studiu de caz privind actiunea in granituire. 
10. Studiu de caz privind actiunea in revendicare mobiliara. 
 
DISCIPLINA: DREPT PENAL SPECIAL I 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ruxandra RĂDUCANU 
1. Ucidere din culpă. Vătămare corporală din culpă. Concurs de infracţiuni. Studiu de caz  
2. Tentativă de omor. Vătămare corporală. Delimitare. Studiu de caz  
3. Trafic de minori. Proxenetism. Delimitare. Studiu de caz  
4. Abuz de încredere. Furt. Delimitare. Studiu de caz  
5. Tâlhărie urmată de moartea victimei. Studiu de caz  
6. Omor calificat. Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Delimitare. Studiu de caz  
 
DISCIPLINA: DREPT PENAL SPECIAL II 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ruxandra RĂDUCANU 
1. Trafic de influenţă. Înşelăciune. Delimitare. Studiu de caz  
2. Fals material în înscrisuri oficiale. Fals în declaraţii. Studiu de caz  
 
DISCIPLINA: DREPT PENAL SPECIAL  
Coordonator: Prof.univ.dr. Ruxandra RĂDUCANU 
Drept FR 
1 Complicitate morală la infracţiunea de omor. Favorizarea făptuitorului. Delimitare. Studiu de caz  
2 Tentativă de omor. Loviri sau alte violenţe. Delimitare. Studiu de caz.   
3 Tâlhărie urmată de moartea victimei. Omor calificat. Delimitare. Studiu de caz . 
4 Trafic de influenţă. Elemente constitutive. Studiu de caz.  
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DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL CIVIL 
Coordonator: Prof.univ.dr. Daniel Ghiţă 
1. Studiu de jurisprudenţă privind disponibilitatea părţilor în procesul civil 
2. Studiu de caz privind acţiunea în constatare în procesul civil 
3. Studiu de caz privind excepţiile în procesul civil 
4. Studiu de caz privind intervenţia principală în procesul civil 
5. Studiu de caz privind sesizarea instanţei în procesul civil 
6. Studiu de caz privind autoritatea de lucru judecat în procesul civil  
7. Studiu de caz privind contestaţia în anulare în procesul civil 
8. Studiu de caz privind ordonanţa preşedinţială 
9. Studiu de caz privind arbitrajul în reglementarea noului Cod de procedură civilă 
10. Studiu de caz privind măsurile asigurătorii în procesul civil 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. SUCCESIUNI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Dan Spânu 
1.  Principiile moştenirii legale. 
2.  Nedemnitatea succesorală. 
3.  Clasele de moştenitori. 
4.  Reprezentarea succesorală. 
5.  Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. 
6.  Moştenirea vacantă. 
7.  Moştenitorii rezervatari. 
8.  Reducţiunea liberalităţilor excesive. 
9.  Testamentul. 
10. Partajul de ascendent. 
11. Opţiunea succesorală. 
12. Istoricul succesiunii testamentare. 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE 
Coordonator: Conf.univ.dr. Manuela Istrătoaie 
1. Considerații privind noțiunea, caracterele și condițiile de valabilitate ale contractului de vânzare 
2. Efectele contractului de vânzare 
3. Diferite tipuri de vânzări 
4. Dreptul de preempțiune în contractul de vânzare 
5. Contractul de donație în noul Cod civil 
6. Regimul juridic al contractelor de întreținere și rentă viageră 
7. Regimul juridic al contractului de locațiune 
8. Scurte considerații privind contractul de antrepriză 
9. Regimul juridic al contractelor de împrumut 
10. Elemente definitorii în contractul de mandat 
11. Regimul juridic al contractului de depozit 
 
DISCIPLINA: DREPT FINANCIAR 
Coordonator: Conf.univ.dr. Anișoara Băbălău  
Drept ZI 
1.Studiu privind funcționarea organelor statului cu atribuții exclusiv financiar-fiscale. 
2.Studiu privind organizarea și funcționarea ministerului finanțelor publice. 
3.Elaborarea și aprobarea bugetului unei unități administrativ-teritoriale. 
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4.Studiu privind cheltuielile deductibile în cazul impozitului pe profit. 
5.Veniturile din salarii și veniturile asimilate acestora. 
6.Efectele fenomenului de evaziune fiscală asupra formării veniturilor statului. 
7.Organizarea și funcționarea direcției generale  antifraudă fiscală. 
8.Studiu privind contestația la executarea silită. 
9.Studiu privind datoria publică externă. 
10.Procedura desfășurării inspecției fiscale. 
Drept FR 
1.Studiu privind mecanismul financiar în România. 
2.Controlul ulterior al curții de conturi. 
3.Impozitul și taxa pe teren,sursă de venit . 
4.Rezultatele acțiunii de control  ale direcției generale antifraudă fiscală. 
5.Studiu privind veniturile din cedarea folosinței bunurilor. 
 
DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL 
Coordonator: Prof.univ.dr. Viorel Găină 
1)  Antrenarea răspunderii persoanelor care au contribuit la intrarea în insolvență cu privire specială asupra 

cazului debitoarei SC EIFFELFARM SRL 
2)  Deschiderea insolvenței la cererea debitorului și efectele acesteia cu prezentarea cazului practic al 

debitoarei SC AGRO-TREE SRL 
3)  Contestațiile la tabelul preliminar al creanțelor cu particularizare în cazul debitoarei SC RELAD FARMA 

SRL 
4)  Anularea unor acte frauduloase în procedura insolvenței cu analizarea unor situații practice privind pe 

debitoarea SC UNIVERS ALL TRADING SRL 
5)  Aprobarea de către adunarea creditorilor a planului de reorganizare cu studiu de caz privind debitoarea 

SC BUILDING EXIM SRL 
6)  Închiderea procedurii insolvenței cu aplicație privind debitoarea SC CUC MANAGEMENT SRL 
7)  Deschiderea procedurii insolvenței la cererea creditorilor și efectele acesteia în cazul debitoarei SC GAS 

MIN OIL SRL 
 


