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Disciplina : FILOSOFIA DREPTULUI 
Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălin-Savu TICU 
1 Juridic și politic în opera lui Thoma d’Aquino – texte alese 
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: MICROECONOMIE și MACROECONOMIE 
Coordonator: Lect. univ. dr. Oana STĂICULESCU 
1.      O nouă provocare: economia circulară 
2.      Economia socială în România 
3.      Economia în culori 
4.      Angajat la domiciliu 
5.      Economia neobservată în România 
 
DISCIPLINA: AUTORITĂȚI ADMINISTRATIVE AUTONOME 
Coordonator: Lect. univ. dr. Silviu Cătălin DRĂGAN 

1. Rolul și locul autorităților autonome administrative în relația dintre Parlament și Guvern 

2. Scurtă analiză privind autoritățile autonome administrative cu statut legal din Romania 

3. Locul autorităților autonome administrative și legătura cu structurile clasice ale administrației de stat 

4. Consiliul Superior al Magistraturii – autoritatea situată în relația: administrație – cetățean 

5. Analiza principalelor caracteristici ale autorităților autonome administrative din Romania 

6. Analiză privind autoritățile autonome administrative cu statut constituțional din perspectiva legislației actuale 

7. Serviciul Roman de Informații și statul de drept 

8. Agenția Națională de Integritate și impactul activității acesteia în administrația romanească 

9. Activitatea de legiferare din perspectiva Consiliului Legislativ 

10. Rolul Autorității Electorale Permanente în procesul electoral din Romania 

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. Studiu de doctrină şi jurispudenţă privind efectele  juridice ale impedimentelor la căsătorie 
2. Studiu de jurisprudenţă privind regimul juridic derogatoriu al nulității în materia căsătoriei  
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: DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE 
Coordonator: Lect. univ. dr. Marina 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. 
 
DISCIPLINA: Drept Administrativ II 
Coordonator: Lect. univ. dr. Mădălina VOICAN 
1. Domeniul Public al Statului și U.A.T.  
2. Domeniul Privat al Statului și U.A.T. 
3. Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea a Statului și U.A.T.  
4. Administrarea directă a bunurilor aflate în proprietatea a Statului și U.A.T. 
5. Concesiunea bunurilor din domeniul public al Statului și U.A.T. 
6. Concesiunea bunurilor din domeniul privat al Statului și U.A.T. 
7. Închirierea bunurilor din domeniul public al Statului și U.A.T. 
8. Închirierea bunurilor din domeniul privat al Statului și U.A.T. 
9. Darea în Administrare a bunurilor din domeniul public al Statului și U.A.T. 
10. Darea în folosință Gratuită a bunurilor din domeniul public al Statului și U.A.T. 
 
DISCIPLINA: DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE 
Coordonator: Lect. univ. dr. Mădălina VOICAN 
1. Corupţia în deontologia funcției publice  
2. Conflictul de interese în deontologia funcției publice  
3. Incompatibilităţile în deontologia funcției publice 
4. Avertizorul de integritate în deontologia funcției publice  
5. Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici  
6. Drepturile și Obligațiile Aleșilor Locali  
7. Dimensiunea de gen și echitate în deontologia funcției publice 
8. Sancțiuni pentru nerespectarea deontologiei funcției publice 
9. Rolul Agenției Națională de Integritate în deontologia funcției publice 
10. Agenția Națională a funcționarilor Publici în deontologia funcției publice   
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DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURILOR 
Coordonator: Conf.univ. dr. Cristina STANCIU 
1. Contract de transport de bunuri. Obligaţia transportatorului de a efectua transportul în termenul stabilit 
2. Contract de transport de bunuri. Obligaţia transportatorului de conservare a bunurilor încredinţate spre 
transport 
3. Despre risc și suportarea lui în materia contractului de transport de bunuri 
4. Contractul de expediție. Obligația expeditorului de a respecta instrucțiunile comitentului în alegerea 
traseului, mijloacelor şi modalităţilor de transport al mărfii, iar dacă nu există asemenea instrucţiuni, de a  
acţiona în interesul comitentului 
5. Contractul de expediție. Obligaţia de a preda comitentului premiile, bonificaţiile şi reducerile tarifelor, 
obţinute de expeditor 
6. Contractul de transport pe calea ferată. Operaţiunile de încărcare şi descărcare 
7. Contractul de transport pe calea ferată. Obligaţia de plată a tarifului de transport 
8. Contractul de transport pe calea ferată. Obligaţia de transport a bunurilor într-un anumit termen 
9. Contractul de transport pe calea ferată. Răspunderea căii ferate pentru pierderea mărfii 
10. Contractul de transport pe calea ferată. Răspunderea căii ferate pentru avarierea mărfii 
 
DISCIPLINA: DREPT  ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
Coordonator: Conf.univ. dr. Lavinia Elena  STUPARU 
Titlul temei de licență va fi stabilit în raport de hotărârea judecătoreasca definitivă aleasă care poate avea ca 
obiect oricare dintre tematicile de mai jos: 
1. Întreprinderea - cadru de administrare a afacerilor  
2. Profesioniştii comercianţi şi auxiliarii acestora 
3. Obligațiile profesionale ale profesioniștilor comercianți 
4. Fondul de comerț 
5. Regimul juridic general al profesionistului comerciant persoană fizică 
6. Regimul juridic general al profesionistului comerciant persoană juridică 
7. Constituirea societăților comerciale 
8. Formalităţile de constituire a societăţilor comerciale  
9. Personalitatea juridică a societății comerciale 
10. Funcționarea societăților comerciale 
11. Modificarea societăților comerciale 
12. Încetarea existenței societăților comerciale 
 
DISCIPLINA: DREPT FUNCIAR ȘI CADASTRAL  
Coordonator: Lect. univ. dr. Matei DIACONU 
1. Caracterele dreptului de proprietate publică asupra imobilelor. Studiu de caz. 
2. Exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate funciară. 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 dreptului de proprietate în cartea funciară. Studiu de caz 
9. Înscrierea provizorie în cartea funciară. Studiu de caz. 
10. Notarea în cartea funciară. Studiu de caz. 
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DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV I 
Coordonator: Lect. univ. dr. Raluca Camelia VOINEA 
1. Autoritatile administratiei publice centrale 
2. Autoritatile administratiei publice locale 
3. Principiul autonomiei locale 
4. Atributiile secretarului unitatii administrativ-teritoriale 
5. Controlul de tutela administrativa 
 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV 
Coordonator: Prof. univ. dr. Alina Livia NICU 

1. Deciziile prim-ministrului. Studiu de caz. (Decizia nr. 22 din 9 ianuarie 2020 a I.C.C.J.). 

2. Emiterea actelor administrative normative de către ministere. Studiu de caz. (Decizia nr. 1748 din 2020 a 

I.C.C.J.). 

3. Principiul legalităţii în administraţia publică centrală. Studiu de caz. (Decizia nr. 1577 din 2020 a I.C.C.J.). 

4. Termenele în contenciosul administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 2955 din 2021 a I.C.C.J.) 

5. Calitatea procesuală a unităţii administrativ-teritoriale în litigiile de contencios administrativ. Studiu de caz. 

(Decizia nr. 3546 din 25 iunie 2019 a I.C.C.J.) 

6. Recursul în contencios administrativ. Studiu de caz (Decizia nr. 2368 din 9 iunie 2020 a I.C.C.J.) 

7. Anularea deciziilor prim-ministrului. Studiu de caz. (Decizia nr. 1858 din 6 mai 2015 a I.C.C.J.). 

8. Revocarea miniştrilor. Studiul de caz. (Decizia CCR nr. 875 din 19 decembrie 2018) 

9. Asumarea răspunderii de către Guvern cu privire la un act normativ de modificare și completare a unui număr 

însemnat de acte normative. Studiu de caz. (Decizia CCR nr. 61 din 12 februarie 2020) 

10. Răspunderea Guvernului. Studiu de caz. (Decizia CCR nr. 68/2017) 

DISCIPLINA: DREPTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI URBANISM 
Coordonator: Conf.univ.dr. Robert BISCHIN 

1. Studiu de caz privind răspunderea penală pentru infracțiuni de fals în materia actelor de urbanism 

2. Studiu de caz privind regimul juridic al construcțiilor în zone protejate istoric 

3. Studiu de caz privind anularea autorizației de construire si obligațiile beneficiarului 

DISCIPLINA: DREPT FINANCIAR SI FISCAL 
Coordonator: Lect.univ.dr. Alia DUŢĂ 
1. Obigatia fiscală 
2. Contenciosul fiscal 
3. Inspectia fiscală 
4. Evaziunea fiscală in Romania 
5. Impozitele locale  
6. Controlul exercitat de Curtea de Conturi 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ 
Coordonator: Lect.univ.dr. Adela PĂTRAȘCU 
1. Privire comparativă asupra posibilității de menținere a contractului în contextul existenței unui viciu de 
consimțământ 
2. Analiză asupra modalităților de exteriorizare a consimțământului 
3. Doctrină și jurisprudență în materia dolului, ca viciu de consimțământ 
4. Analiză comparativă asupra prescripției extinctive și decăderii 
5. Termenul și condiția, ca modalități ale actului juridic civil 
6. Doctrină și jurisprudență în materia efectelor nulității 
7. Analiză teoretică și practică în materia legii aplicabile actului juridic civil 
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8. Doctrină și jurisprudență în materia leziunii, ca viciu de consimțământ 
9. Studiu teoretic și practic în materia capacității de a încheia actul juridic civil 
10.  Abordare teoretică și practică a cerințelor valabilității cauzei actului juridic civil 
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE I 
Coordonator: Lect.univ.dr. Sonia DRĂGHICI 
1. Ierarhia normativă 
2. Noțiunea de Constituție 
3. Drepturile fundamentale și protecția lor în sistemul constituțional românesc 
4. Despre suveranitatea statului 
5. Putere și autoritate constituantă în România 
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE II 
Coordonator: Lect.univ.dr. Sonia DRĂGHICI 
1. Principiul separației puterilor în stat. Conținut și aplicabilitate 
2. Regimul parlamentar 
3. Regimul prezidențial 
4. Curtea Constituțională. Organizare și funcționare 
5. Regimul semi-prezidențial în România 
 
DISCIPLINA: POLITICI PUBLICE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Maria Cristina OTOVESCU 
1.Comisia europeană: strategie și politici 
2. Uniunea Europeană: Politica în domeniul transporturilor 
3. Politica UE în domeniul azilului 
4. Politica UE în domeniul migrației 
5. Politici publice în domeniul sănătății 
 
DISCIPLINA: DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI DREPTUL MEDIULUI 
Coordonator: Conf.univ.dr. Adrian Barbu ILIE 
1. Studiu de caz:  Regimul juridic al protecţiei Mării Negre împotriva poluării 
2. Studiu de caz:  Regimul juridic al gestionării substanțelor periculoase 
3. Studiu de caz:  Regimul juridic al administrării, gestionării şi protecţiei fondului cinegetic și exercitarea 
vânătorii 
4. Studiu de caz:  Regimul juridic de protecţie şi utilizare durabilă a fluviului Dunărea 
5. Studiu de caz:  Regimul juridic al ariilor protejate 
6. Studiu de caz:  Autorizaţia integrată de mediu 
7. Studiu de caz:  Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos 
8. Studiu de caz:  Regimul juridic al protecţiei şi conservării pădurilor în România 
9. Studiu de caz:  Protecţia juridică a atmosferei  
10. Studiu de caz:  Politici de mediu în România și U.E. 


