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DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu  
1. Studiu de caz privind originalitatea - condiție de naștere a dreptului de autor 

2. Durata de protecție a drepturilor patrimoniale de autor - studiu de caz 

3. Drepturile morale ale autorului-studiu de caz 

4. Apărarea dreptului de autor - studiu de caz 

5. Studiu de caz privind mijloacele de protecție a brevetului de invenție 

6. Studiu de caz privind mijloacele juridice de apărare a  mărcii 

7. Studiu de caz privind relația dintre drepturile asupra mărcii și alte drepturi de proprietate industrială 

8. Copia pentru uz personal – studiu de caz 

9. Studiu de caz în materia drepturilor interpreților și executanților 

10. Studiu de caz în materia desenelor și modelelor industriale 

 

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 posesorie. 
10. Studiu de caz privind actiunea in revendicare mobiliara. 

 

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV 
Coordonator: Conf.univ.dr. Nicu Alina Livia 
1. Particularităţile  raportului de serviciu. Studiu de caz 

2. Evaluarea funcţionarilor publici. Studiu de caz 

3. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici. Studiu de caz 

4. Evoluţia carierei funcţionarilor publici. Studiu de caz 

5. Drepturile funcţionarilor publici. Studiu de caz 

6. Contestarea actelor primarului la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz 

7. Contestarea actelor consiliului local la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz 

8. Actele prefectului. Studiu de caz 

9. Excepţia de nelegalitate. Studiu de caz. 

10. Răspunderea contravenţională. Studiu de caz. 
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DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURILOR 
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristina Stanciu 
DRCF: 

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 

DRFR 

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 

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: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 
Coordonator: Asist.univ.dr. Daniela Isabela Scarlat 
DRFR 

1. Transmiterea contractuală a drepturilor patrimoniale de autor 

2. Regimul juridic special al unor categorii de opere 

3. Protecția marcilor-conditii  de fond 

4. Condițiile de naștere a dreptului de autor- studiu de caz 

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

6. Opera comună versus opera colectivă  

7. Limitele juridice ale exercitării dreptului de autor 

8. Studiu de caz în materia drepturilor conexe 

9. Drepturile morale ale autorului versus  drepturile morale ale inventatorului 

10. Protecția drepturilor ce decurg din realizarea unei inventii. 

  



TEME LICENŢĂ  
Specializarea DREPT 

An universitar 2018-2019 
 

 3 

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

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

3. Principiul ”poluatorul plătește” în jurisprudența CJUE;  

4. Energiile regenerabile – studiu de caz;  

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

6. Criza economică şi protecţia mediului  

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

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

9. Probleme1e ecologice globale şi jurisprudenţa CJUE;  

10. Protecţia mediului în jurisprudenţa CEDO – cauza Tătar/Tătar c. României.  

 

DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II  

Coordonator: Conf.univ.dr. Anca Ileana Dușcă  

Drept ZI  

1. Libera circulație a persoanelor – cauza Olympique Lyonnais SASP împotriva Olivier Bernard, Newcastle 

UFC;  

2. Principiul egalităţii de tratament între persoane – cauza Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding c. Firma Feryn NV;  

3. Prioritatea dreptului Uniunii Europene – de la cauza Costa c. ENEL până astăzi;  

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

5. Recunoaşterea diplomelor în TFUE şi jurisprudenţa CJUE - Cauza C-274/05 Comisia Comunităţilor 

Europene c. Republicii Elene;  

6. Taxa cu efect echivalent taxelor vamale în jurisprudența CJUE;  

7. Principiul libertății de tranzit al mărfurilor în spațiul Uniunii Europene - Cauza C-173/05 Comisia 

Comunităţilor Europene c. Republicii Italiene;  

8. Măsuri cu efect echivalent restricţiilor cantitative  - cauza C-265/953, Comisia Comunităţilor Europene c. 

Republicii Franceze;  

9. Interdicția abuzului de poziție dominantă – cauza Microsoft Corp. c. Comisiei Comunităților Europene;  

10. Interdicţia ajutoarelor de stat, studiu de caz.  

Drept FR  

1. Interdicția măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative - cauza 178/84, Comisia Comunităţilor 

Europene c. Republicii Federale Germania;  

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 defectuoase – studiu de caz;  

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

7. Formarea profesională în jurisprudența CJUE – cauza 147/03 Comisia c. Austriei;  

8. Ajutoarele de stat – cauza Opel Austria GmbH contra Consiliul Uniunii Europene;  

9. Principiul nediscriminării – consacrare normativă şi jurisprudenţială; 

 



TEME LICENŢĂ  
Specializarea DREPT 

An universitar 2018-2019 
 

 4 

DISCIPLINA: CRIMINOLOGIE 

Coordonator: Lect.univ.dr. Gabriel Tanasescu 

1. Aspecte criminologice privind fenomenul bandelor de strada 

2. Aspecte criminologice privind infractiunea de inselaciune 

3. Aspecte psihocriminologice privind fenomenologia consumului de droguri 

4. Aspecte criminologice privind personalitatea si violenta sexuala a pedofilului 

5. Aspecte psihocriminologice privind agresivitatea conjugala 

6. Psihanaliza violentei si inconstientul criminal 

7. Aspecte psihocriminologice privind fenomenul bullying 

8. Aspecte psihocriminologice privind personalitatea agresorilor sexuali 

9. Aspecte criminologice privind fenomenul cibercriminalitatii 

10. Aspecte psihocriminologice privind sinuciderea 

 

DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII 

Coordonator: Conf.univ.dr. Roxana Cristina Radu 

DREPT ZI 

1. Studiu de caz privind clauzele contractului individual de muncă 

2. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă din cauza inaptitudinii fizice și/sau psihice a 

salariatului  

3. Studiu de caz privind suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului 

4. Studiu de caz privind dreptul salariatului la concediu anual de odihnă 

5. Studiu de caz privind durata timpului de lucru 

6. Studiu de caz privind încheierea contractului individual de muncă 

7. Studiu de caz privind condițiile de angajare a răspunderii patrimoniale a salariaților 

8. Studiu de caz privind formarea profesională a salariaților 

9. Studiu de caz privind contractul individual de muncă pe durată determinată 

10. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților   

DREPT FR 

1. Studiu de caz privind clauza de neconcurență 

2. Studiu de caz privind răspunderea patrimonială a angajatorului  

3. Studiu de caz privind condițiile de angajare a răspunderii disciplinare 

4.Studiu de caz privind concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului 

5. Studiu de caz privind caracterul raporturilor dintre asociația de proprietari și administrator 

 

DISCIPLINA: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

Coordonator: Conf.univ.dr. Roberta Ploscă 

1. Analiza condițiilor obiective și subiective ale răspunderii juridice. 

2. Valoarea practică a contractului normativ în dreptul internațional public și ca sursă autonomă în dreptul 

intern. 

3. Analiza funcțiilor dreptului și importanța funcțională a principiilor care stau la baza dreptului. 

4. Caracteristicile teoretice și influențele practice reciproce ale științelor juridice de ramură. 

5. Dimensiunile teoretice și practice ale drepturilor persoanei fizice în plan național și internațional. 

6. Importanța practică a surselor doctrinale de drept în sistemul juridic musulman. 
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7. Analiza cazurilor practice în care un tratat internațional creează efecte în ordinea juridică internă a statelor-

părți. 

8. Valoarea teoretică și practică a probelor și mijlocelor de probă. 

9. Studiu teoretic și practic asupra personalității juridice a subiectelor de drept. 

10. Eficiența interpretării unei norme juridice și efectul aplicării acesteia în timp, în spațiu și asupra 

persoanelor. 

11. Aspecte teoretice și elemente practice rezultate din analiza structurii normei de drept. 

12. Prezentarea cazurilor practice din ramurile dreptului intern, care admit aplicarea cutumei și rolul esențial al 

judecătorului în stabilirea regulii juridice aplicabile. 

13. Variații teoretice și practice între tehnica și filosofia dreptului cu privire la ,,natura creativă” a normelor 

juridice. 

 

DISCIPLINA: DREPT CIVIL SUCCESIUNI 

Coordonator: Prof.univ.dr. Ion Turculeanu 

1. Revocarea judecătorească a legatelor 

2. Pasivul succesoral 

3. Clauza de preciput în liberalități 

4. Substituțiile fideicomisare 

5. Incapacitățile speciale în materia liberalităților 

6. Renunțarea la moștenire 

7. Revizuirea condițiilor și sarcinilor liberalităților 

8. Moștenirea vacantă 

9. Certificatul de moștenitor 

10. Petiția de ereditate 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA DREPTULUI 
Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălin-Savu TICU 
DREPT ZI 
1. Viziunea socratică şi viziunea sofistă asupra statului și a dreptului – asemănări și deosebiri 
2. Mitul Peșterii - sens și metaforă 
3. Concepția lui Platon despre drept – studiu de caz 
4. Justiție, lege şi forme de guvernământ la Aristotel   
5. Reperele gândirii juridice romane: Cicero, Seneca și jurisconsulții 
6. Importanța juridică a teoriilor expuse în cadrul școlii dreptului natural – studiu de caz 
7. Scepticism și anticontractualism la David Hume 
8. Rolul și exponenții raționalismului în drept – texte alese 
9. Doctrina kantiană a dreptului – studiu de caz 
10. Esenţa libertăţii în viziunea lui Mill și a lui Tocqueville 
 DREPT IFR 
1. Asemănări şi deosebiri între gândirea juridică platoniciană şi cea aristotelică 
2. Natura şi esenţa statului în viziunea lui Hugo Grotius – studiu de caz 
3. Suveranitate, guvernământ și lege în doctrinele contractului social – texte alese 
4. Influența gândirii hegeliene în filosofia juridică românească 
5. Ideea libertăţii în opera lui Mircea Djuvara – studiu de caz 
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DISCIPLINA: DREPT PENAL SPECIAL I 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ruxandra Răducanu 
1. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de omor şi loviri sau vătămări cauzatoare de moarte 
2. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de tentativa de omor şi vătămare corporală 
3. Studiu de caz privind elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă 
4. Studiu de caz privind absorbţia infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal în infracţiunea de viol 
5. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de trafic de persoane şi proxenetism 
6. Studiu de caz privind elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj. Delimitarea faţă de infracţiunea de 

înşelăciune 
7. Studiu de caz privind elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie urmată de moartea victime 
8. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de furt şi însuşirea bunului găsit 
9. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de abuz de încredere şi delapidare 

 
DISCIPLINA: DREPT PENAL SPECIAL II 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ruxandra Răducanu 
1. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de ultraj şi ultraj judiciar 
2. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de furt şi tăinuire 
3. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de omisiunea sesizării şi abuz în serviciu 
4. Studiu de caz privind corelaţia între infracţiunile de trafic de influenţă şi înşelăciune 
 
IF DISCIPLINA: DREPT CIVIL. DINAMICA OBLIGAȚIILOR  
Coordonatori: Prof.univ.dr Gabriel Olteanu; Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
1. Studiu de caz privind executarea silită a obligaţiilor civile;--- Prof.univ.dr Gabriel Olteanu  
2. Studiu de caz privind transmisiunea obligaţiilor civile;--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu  
3. Studiu de caz privind stingerea obligaţiilor prin alte mijloace decât plata;--- Prof.univ.dr Gabriel Olteanu  
4. Studiu de caz privind stingerea obligaţiilor prin executare voluntară; --- Prof.univ.dr Stefan Scurtu  
5. Studiu de caz privind  ipoteca imobiliară;--- Prof.univ.dr Gabriel Olteanu  
6. Studiu de caz privind ipoteca mobiliară;--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu  
7. Studiu de caz privind garanţiile personale;--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu  
8. Studiu de caz privind garanţiile reale;--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu  
9. Studiu de caz privind garanţiile generale ale creditorilor--- Prof.univ.dr Gabriel Olteanu  
10. Studiu de caz privind garanţiile speciale ale creditorilor.--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
 
DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL   
Coordonatori: Prof.univ.dr Stefan Scurtu; Lect.univ.dr Madalin-Savu Ticu 
1. Drepturile și obligațiile părților în contractul de vânzare internaţională de mărfuri- studiu de caz; --- 
Lect.univ.dr. Madalin Ticu 
2. Formele exogene ale societăţilor comerciale în comerţul internaţional- studiu de caz;--- Prof.univ.dr Stefan 
Scurtu 
3. Conventia de arbitraj in comertul international- studiu de caz;--- Lect.univ.dr. Madalin Ticu 
4. Drepturi și obligații ale părților în contractul de comert internaţional- studiu de caz;--- Prof.univ.dr Stefan 
Scurtu 
5. Conținutul acreditivulului documentar în comerţul internaţional-studiu de caz;--Lect.univ.dr Madalin Ticu 
6. Raspunderea părților in contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele- studiu de caz;-- 
Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
7. Raspunderea părților în contractul de transport international de mărfuri pe calea ferată- studiu de caz;--- 
Lect.univ.dr Madalin Ticu 
8. Conținutul contractului de vânzare internaţională de mărfuri- studiu de caz;--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
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9. Raspunderea cărăușului in contractul de transport internaţional de mărfuri pe calea ferata- studiu de caz;--- 
Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
10. Raspunderea cărăușului  în contractul de transport international de mărfuri pe mare- studiu de caz.--- 
Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
   
DISCIPLINA: DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL  
Coordonator: Prof.univ.dr Stefan Scurtu 
IFR 
1. Studiu de caz privind efectele clauzei de forță majoră și clauzei de impreviziune in contractele de comert 
international; 
3. Studiu de caz privind modalitățile de plată in comertul international; 
4. Hotărârea arbitrală în arbitrajul comercial internaţional - studiu de caz; 
5. Studiu de caz privind termenele de prescripţie în materia vânzarii internaţionale de mărfuri ; 
6. Raspunderea părților în contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele- studiu de caz; 
7. Raspunderea părților în contractul de transport international de mărfuri aerian - studiu de caz; 
8. Studiu de caz privind titlurile reprezentative ale mărfii in contractul de transport maritim; 
9. Izvoarele internaționale ale dreptului comertului international - studiu de caz; 
10. Studiu de caz privind clauza compromisorie în contractele de comert international.  
 

DISCIPLINA: CRIMINALISTICĂ 
Coordonator: Lect.univ.dr. Cosmin Ionescu 
1. Introducere in tehnica criminalistica.Studiu de caz. 

2.Identificarea criminalistica,element al aflarii adevarului in procesul penal. 

3.Urmele de natura umana, interpretate din perspectiva stabilirii identitatii persoanei. 

4.Reconstituirea realizata pe baza fotografiei judiciare.Iter criminis. 

5.Elemente de tactica criminalistica in cadrul cercetarii locului faptei. 

6.Conexiuni si interdependanta intre criminalistica si stiintele juridice. 

7.Ascultarea persoanelor ,bazata pe folosirea mijloacelor tehnice de detectare a comportamentului simulat. 

8.Prezentarea pentru recunoastere din perspectiva tacticii criminalistice. 

9.Identificarea persoanei dupa scris in cadrul cercetarii criminalistice a falsului. 

10.Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri, modaliatati lamuritoare ale starii de fapt in procesul penal. 

 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV II 
Coordonator: Lect.univ.dr. Voinea Raluca 
1. Studiu de caz  privind acțiunea în Contencios administrativ din perspectiva părților implicate în process 

2. Studiu de caz  privind acțiunea în Contencios administrativ din perspectiva obiectului acțiunii în Contencios 

administrativ 

3. Studiu de caz  privind acțiunea în Contencios administrativ din perspectiva hotărârilor pronunțate în 

Contencios administrativ 

4. Studiu de caz  privind acțiunea în Contencios administrativ din perspectiva cauzei generatoare de litigiu 

5. Studiu de caz  privind procedura prealabilă acțiunii în Contencios administrativ  

6. Studiu de caz  privind formele de activitate ale administrației publice locale 

7. Studiu de caz  privind formele de activitate ale administrației publice centrale 

8. Studiu de caz  privind răspunderea disciplinară a funcționarilor publici 

9. Studiu de caz  privind contractul de concesiune publică 

10. Studiu de caz  privind contractul de achiziție publică 
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DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ 
Coordonator: Prof.univ.dr. Sevastian Cercel 
1. Studiu de caz privind consecințele juridice ce decurg din încheierea unui act juridic civil de către o 

persoană fizică lipsită de  discernământ 

2. Studiu de caz privind condițiile obiectului actului juridic civil. 

3. Studiu de caz privind consecințele nerespectării formei ad validitatem la încheierea actului juridic civil 

4. Studiu de caz privind opozabilitatea actului juridic civil față de terți 

5. Studiu de caz privind condiția, ca modalitate a actului juridic civil. 

6. Studiu de caz privind principiul relativității efectelor actulu ijuridic civil. 

7. Studiu de caz privind teoria impreviziunii. 

8. Studiu de caz privind efectele nulității asupra actelor subsecvente actului desființat 

9. Studiu de caz privind situatiile care înlătură principiul quod nullum est nullum producit effectum. 

10. Studiu de caz privind cursul prescripției extinctive. 

 

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 efectele punerii sub interdicție judecătorească a persoanei fizice. 

3. Doctrină și jurisprudență în materia stabilirii și efectelor domiciliului legal al minorului 

4. Doctrină și jurisprudență în materia încuviințării actelor minorului. 

5. Doctrină și jurisprudență în materia excepției privind exercitarea unilaterală a autorității părintești. 

6. Doctrină și jurisprudență privind instituirea curatelei în ipoteza existenței unui conflict de interese între 

minor și ocrotitorul legal. 

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 CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE 
Coordonator: Conf.univ.dr. Elena Mădălina Nica 
1. Studiu de caz: Decizia CCR nr.460 din 13. 11. 2013 
2. Studiu de caz: Decizia CCR nr. 80 din 16. 02. 2014 
3. Studiu de caz: Decizia CCR nr. 261 din 8. 04. 2015 
4. Studiu de caz: Decizia CCR nr. 68 din 27. 02. 2017 
5. Studiu de caz: Decizia CCR nr. 64 din 09. 02. 2017 
 
DISCIPLINA: DREPTUL SOCIETĂȚILOR 
Coordonator: Prof.univ.dr. Lucian Bernd Săuleanu 
Drept ZI 

1. Revocarea judiciară a administratorului (Cristina Ploscaru) 

2. Expertizarea unor operatiuni de gestiunea societatii (art. 136 din Legea nr. 31/1990) (Serban Mihai) 

3. Excluderea asociatului în temeiul art. 222 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990 

4. Administratorul de fapt 

5. Teoria străpungerii vălului coroprativ  

6. Suspendarea executării hotărârilor AGA (art. 133 din Legea nr. 31/1990) 
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7. Decizia de afaceri (art. 1441 din Legea nr. 31/1900) 

8. Conflictul de interese între acționar și societate (art. 127 din Legea nr. 31/1990) 

9. Convențiile privind exercitarea votului (art. 128 din Legea nr. 31/1990)  

10. Convocarea AGA la cererea acționarilor (art. 119 din Legea nr. 31/1990) 

Drept FR 

1. Retragerea asociaților (art. 226 din Legea nr. 31/1990) 

2. Dividendele (art. 67 din Legea nr. 31/1990) 

3. Contractul de asociere în participație 

4. Retragerea acționarilor (art. 134 din Legea nr. 31/1990) 

5. Creditorii personali ai asociatului (art. 66 din Legea nr. 31/1990) 
 
DISCIPLINA: ECONOMIE  
Coordonator: Lect.univ.dr. Oana Stăiculescu 
Specializarea: Drept ZI și FR 
1. Sistemul bancar românesc: realizări și perspective  
2. Criptomonedele, viitorul monetar? 
3. Responsabilitatea socială a companiilor, factor al dezvoltării economice durabile 
4. Încă o problemă actuală în România: inflația 
5. Formarea prețurilor și psihologia vânzătorilor 
6. Concurența în economia de piață 
7. Economia verde: provocări și oportunități 
8. Piața muncii și problematica somajului în rândul tinerilor  
9. Incursiune în antreprenoriat: startul unui business 
10. O afacere de succes pe piața de desfacere. Studiu de caz 
 
DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE I 
Coordonator: Lect.univ.dr. Maria Marieta Soreață 
Drept zi 
1. Studiu privind condiţiile aderării României la UE. Etape, limite, efecte 
2. Rolul Parlamentului European în sistemul instituţional comunitar. 
3. Actele juridice  ale Uniunii Europene, proceduri de adoptare 
4. Clauza de solidaritate. Studiu privind fundamentul şi domeniul de aplicare în relaţiile dintre statele membre 
5. Libertatea de circulaţie a persoanelor- element fundamental al pieţei comune 
6. Cetăţenia Europeană – studiu privind fundamentul, conţinutul şi sfera de aplicare 
7. Studiu privind competenţele Uniunii Europene în raport cu competenţele statelor membre 
8. Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii Europene 
9. Principiul subsidiarităţii- studiu privind fundamentul, domeniul de aplicare şi efecte 
10.  Studiu privind caracterul democratic al Uniunii Europene 
 
DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL 
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristina Popa Nistorescu 
1. Regimul juridic al contractului de agentie. Studiu de caz. (Vanea Andreea) 
2. Aplicatii ale contractului de mandat in domeniul dreptului comercial. Studiu de caz. (Renghea Mihaela) 
3. Contractul de leasing. Studiu de caz. (Romanescu Raluca) 
4. Contractul de franciza. Studiu de caz. (Rosca Rodica Georgiana) 
5. Patrimoniul de afectatiune - instrument in derularea afacerilor. Studiu de caz. 
6. Contractul de vanzare-cumparare in materie comerciala. Studiu de caz.(Prodan Georgiana) 
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DISCIPLINA: DREPT FINANCIAR 
Coordonator: Conf.univ.dr. Anișoara Băbălău 
Cursuri de zi  
1. Studiu privind organizarea și funcționarea fondului monetar internațional. 
2.  Studiu privind datoria internă a României. 
3.  Studiu privind executarea silită mobiliară. 
4. Studiu privind aparatul financiar din România. 
5. Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscală. 
6. Comunicarea actelor administrativ-fiscale. 
7. Studiu privind evoluția istorică a finanțelor publice pe teritoriul României. 
8. Elementele determinante ale veniturilor publice. 
9. Studiu privind cheltuielile publice pentru învățământ. 
10. Impozitul și taxa pe clădiri, surse de venit la bugetul local. 
F.R. 
1. Studiu privind sursele de venit la bugetele locale. 
2. Studiu privind mijloacele de probă în cadrul procedurii fiscale. 
3. Studiu privind organizarea și funcționarea agenției naționale de administrare fiscală. 
4. Studiu privind elaborarea și aprobarea bugetelor locale. 
5. Studiu privind cheltuielile publice privind apărarea țării. 
 
DISCIPLINA: DREPT COEMERCIAL 
Coordonator: Lect.univ.dr. Lavinia Elena Stuparu 
Drept ZI 
1. Regimul juridic al intermediarilor independenți ai  profesionistului comerciant 
2. Radierea mențiunilor din registrul comerțului 
3. Incompatibilități în materia profesionistului comerciant persoană fizică 
4. Întreprinderea individuală 
5. Dreptul de reprezentare al administratorului cu mandat expirat la societatea pe acțiuni  
6. Regimul juridic al dobânzii în raporturile juridice între profesioniști 
7. Lichidarea societăților comerciale 
8. Plata în contrantele încheiate între profesioniști 
9. Termenul de prescripție a dreptului la acțiune specific profesioniștilor potrivit Codului Civil 
10. Contractul de comision 
Drept FR 
1. Înmatricularea profesionistului comerciant  în registrul comerțului 
2. Întreprinderea familială 
3. Personalitatea juridică a societății comerciale 
4. Regimul juridic al societății cooperative 
5. Regimul juridic al societății cu răspundere limitată 
6. Regimul juridic la cenzorilor societăților comerciale 
7. Dizolvarea societăților comerciale 
8. Plata în contractele dintre profesioniști și autoritățile contractante 
9. Contractul de consignație 
10. Contractul de leasing 


