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DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE 
Coordonator: Lect.univ.dr. Loredana Belu 
1. Studiu de caz privind plata drepturilor salariale 
2. Studiu de caz privind concedierea salariaţilor pentru necorespundere profesională 
3. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă prin demisie 
4. Studiu de caz privind nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară 
5. Studiu de caz privind răspunderea patrimonială a salariatului. 
6. Studiu de caz privind contractul individual de muncă pe durată determinată. 
7. Studiu de caz privind nulitatea contractului individual de muncă. 
8. Studiu de caz privind concedierea colectivă. 
9. Studiu de caz privind legalitatea declanşării grevei. 
10. Studiu de caz privind concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
 
Discipline: MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE 
Coordonator: Lect.univ.dr. Oana Stăiculescu 
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. Economia albastra – o șansă pentru un viitor mai bun 
 
Disciplina: DREPTUL UNIUNII EUROPENE  
Coordonator: Lect.univ.dr. Anamaria Groza 
1. Libera circulație a mărfurilor în cadrul Uniunii Europene 
2. Libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene 
3. Libera circulație a serviciilor în cadrul Uniunii Europene 
4. Dreptul de stabilire în Uniunea Europeană – dimensiunea pieței interne 
5. Piața internă – element al integrării economice europene 
6. Protecția consumatorilor în cadrul Uniunii Europene 
7. Triunghiul instituțional Parlament-Consiliu-Comisie 
8. Principiul subsidiarității 
9. Principiile atribuirii de competențe și proporționalității 
10. Principiile preeminentei și aplicării imediate și directe a normelor de drept european 
 
Disciplina: DREPTUL FAMILIEI  
Coordonator: Lect.univ.dr. Maria Marieta Soreață 
1. Regimul matrimonial al comunităţii legale de bunuri. Studiu de doctrină şi jurispudenţă 
2. Studiu de jurisprudenţă privind efectele divorţului asupra relaţiilor dintre părinţi şi copii 
3. Căsătoria fictivă - noţiune, regim juridic, efecte juridice  
4. Natura juridică şi limitele obligaţiei legale de întreţinere între părinţi şi copii 
5. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri. Implicaţii practice în relaţiile dintre soţi, şi în relaţiile 
patrimoniale dintre soţi şi terţe persoane. 
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Disciplina: DREPT CIVIL- TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR 
Coordonator: Lect.univ.dr. Maria Marieta Soreață 
1. Studiu de jurisprudență privind plata ca modalitate de stingere a obligațiilor civile. 
2. Studiu privind regimul juridic al obligațiilor civile afectate de modalități. 
3. Regimul juridic al răspunderii  părinților pentru faptele copiilor lor minori. 
4. Regimul juridic al cauzelor exoneratoare de răspundere 
5. Faptul juridic licit- izvor de obligații civile. Studiu de doctrină și jurispudență. 
 
Disciplina: DREPT ADMINISTRATIV 
Coordonator: Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu 
1. Termenele în contenciosul administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 891/2020, ICCJ) 
2. Competenţa instanţelor de contencios administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 679/2020, ICCJ) 
3. Actul administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 450/2020, ICCJ) 
4. Principiul contradictorialităţii în contencios administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 329/2020, ICCJ) 
5. Excepţiile în procedura contenciosului administrativ derulată în faţa instanţei de judecată. Studiu de caz. 
(Decizia nr. 238/2020, ICCJ) 
6. Consideraţii privind contestarea ordonanţelor de guvern la instanţa de contencios administrativ. Studiu de 
caz. (Decizia nr. 146/2020, ICCJ) 
7. Contestarea actelor Guvernului la instanţa de contencios administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 68/2020, 
ICCJ) 
8. Contestarea actelor administrative. Studiu de caz. (Decizia nr. 4059/2020, ICCJ) 
9. Calitatea procesuală în litigiile în contencios administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 5946/2019, ICCJ) 
10. Drepturile funcţionarilor publici. Studiu de caz. (Decizia nr. 1748/2020, ICCJ) 
Solicitarea temelor se va face la adresa nicu1940ion@gmail.com . Temele se avor atribui în ordinea 
cronologică a primirii solicitării. După confirmarea de către cadrul didactic a atribuirii temei, se va formula 
cerere olografă, va fi scanată şi trimisă la adresa nicu1940ion@gmail.com pentru a fi comunicată  
secretariatului. 
 
Disciplina: ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI 
Coordonator: Prof. univ. dr. Alina Livia Nicu 
1. Integritatea funcţionarilor publici. Studiu de caz. (Decizia nr. 6472/2019, ICCJ) 
2. Rolul autorităţilor administrative autonome. Studiu de caz:  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii (Decizia nr. 3991/2019, ICCJ) 
3. Rolul autorităţilor administrative autonome. Studiu de caz: Avocatul Poporului-promovarea acţiunilor în 
contencios administrativ (acţiunile promovate la 28.02.2020 şi 23.03.2020) 
4. Principiul legalităţii în administraţia publică. Studiu de caz. (Decizia nr. 1577/2020, ICCJ) 
Solicitarea temelor se va face la adresa nicu1940ion@gmail.com . Temele se vor atribui în ordinea 
cronologică a primirii solicitării. După confirmarea de către cadrul didactic a atribuirii temei, se va formula 
cerere olografă, va fi scanată şi trimisă la adresa nicu1940ion@gmail.com  pentru a fi comunicată  
secretariatului. 
 
Disciplina : DREPT ADMINISTRATIV I 
Coordonator: Lect.univ.dr. Raluca Camelia Voinea 
1. Atributiile Președintelui Statului conform Constituției Romaniei 
2. Actele şi atribuţiile Guvernului 
3. Organizarea și funcționarea administrației publice locale 
4. Actele juridice ale administrației publice locale 
5. Primarul, autoritate a administrației publice locale 
6. Activitatea primarului și a viceprimarului 
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7. Activitatea Consiliului Local 
8. Activitatea consiliului judetean 
9. Instituția prefectului 
 
Disciplina : FILOSOFIA DREPTULUI 
Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălin-Savu TICU 

1. Dreptul și administrația publică în secolul lui Pericle 
2. Aspecte practice privind rolul și importanța filosofiei juridice în sfera dreptului și a administrației publice 
3. Teoria separaţiei puterilor în stat -  de la Montesquieu până în contemporaneitate 

 
Disciplina : DREPT FUNCIAR ȘI CADASTRAL 
Coordonator: Lect.univ.dr. Matei Diaconu 
1. Exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate funciară. Studiu de caz. 
2. Caracterele dreptului de proprietate publică asupra imobilelor. Studiu de caz. 
3. Dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publică. Studiu de caz. 
4. Concesiunea bunurilor proprietate publică. Studiu de caz. 
5. Închirierea bunurilor proprietate publică. Studiu de caz. 
6. Obligațiile deținătorilor de terenuri agricole. Studiu de caz 
7. Sistemul general de cadastru și funcțiile sale. 
8. Intabularea drepturilor reale în cartea funciară. Studiu de caz 
9. Înscrierea provizorie în cartea funciară. Studiu de caz. 
10. Notarea în cartea funciară. Studiu de caz. 


