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DISCIPLINA: ECONOMIE  
Coordonator: Lect. univ. dr. OANA STĂICULESCU 
Drept IF  
1. Fonduri guvernamentale nerambursabile: programe și proceduri de implementare 
2. Cryptomoneda: riscuri și impact 
3. Bitcoin. Revoluție monetară 
4. Economia ascunsă în România 
5. Turismului cultural în România - factor de relansare economică 
6. Antreprenorial social. Exemple de bune practici 
Drept IFR 
1. Complexitatea fenomenului inflaționist în România 
2. Forța de muncă în România: ocupare și șomaj 
3. Evoluția pieței de capital  
4. Sistemul bancar românesc: tendințe și perspective 
 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV 
Coordonator: Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU 
Drept IF  

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

2. 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) 

3. Structura Guvernului. Studiu de caz (Decizia CCR nr. 88/2004) 

4. Suspendarea executării unei H.G. Studiu de caz. (Decizia nr.814 din 20 februarie 2019 a I.C.C.J.). 

5. Verificarea legalităţii actelor de reglementare secundară emise de Guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 757 din 

23 noiembrie 2017 a I.C.C.J.). 

6. Calitatea procesuală în litigiile de contencios administrativ a prim-ministrului. Studiu de caz. (Decizia 787 din 26 

februarie 2018 a I.C.C.J.). 

7. Calitatea procesuală a statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor publice în litigiile de contencios 

administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 4373 din 2 octombrie 2019 a I.C.C.J.). 

8. Emiterea hotărârilor de guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 2370 din 8 mai 2019 a I.C.C.J.). 

9. Guvernul şi exproprierea pentru utilitate publică. Studiu de caz. (Decizia nr. 2284 din 24 aprilie 2019 a I.C.C.J.). 

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

Coordonator: Prof. univ. dr. ALINA LIVIA NICU 
Drept IFR  

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

2. Revocarea miniştrilor.  Studiu de caz. (Decizia CCR nr. 875 din 19 decembrie 2018) 

3. Funcţiile Guvernului. Studiu de caz. (Decizia nr. 538/2018 a I.C.C.J.). 

4. Încălcarea dreptului la apărare în contenciosul administrativ.Studiu de caz (Decizia nr. 1912 din 25 martie 2021 

a I.C.C.J.). 

5. Competenţa teritorială a instanţelor de contencios administrativ. Studiu de caz. ( Decizia nr. 29 din 16 mai 2022  

a I.C.C.J, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ). 

6. Restrângerea drepturilor şi libertăţilor prin acte administrative emise de autorităţi din afara sferei legislative, iar 

nu prin lege. Studiu de caz. (Decizia nr. 6455 din 2 decembrie 2020 a I.C.C.J.). 

7. Excepția tardivității în contencios administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 5907 din  25 noiembrie 2021 a 

I.C.C.J.). 

8. Calitatea procesuală pasivă a Guvernului. Studiu de caz. (Decizia nr. 3002 din 4 iunie 2019 a I.C.C.J.). 
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9. 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.) 

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

DISCIPLINA: DREPTUL FAMILIEI 
Coordonator: Conf. univ. dr. OANA GHIŢĂ 
Drept IF 

1. Studiu de caz asupra viciilor de consimtamant la incheierea conventiei matrimoniale (Dricu Erika ) 

2. Studiu de caz cu privire la delegarea autoritatii parintesti.( Dragut Alina) 

3. Studiu de caz cu privire la dreptul la despagubiri in cazul ruperii logodnei.( Ilie Cornelia) 

4. Studiu de caz cu privire la modul de stabilire a obligatiei legale de intretinere. 

5. Studiu de caz asupra motivelor temeinice de pastrare a numelui din casatorie dupa divort . 

6. Studiu de caz cu privire la dreptul parintelui nerezident de a mentine legatura personala cu copilul .  

7. Studiu jurisprudential asupra locuintei alternative a minorului . 

8. Studiu de caz asupra naturii juridice a unor bunuri dobandite de soti in timpul regimului comunitatii legale de 

bunuri .  

9. Studiu de caz asupra dreptului la despagubiri reglementat de art 388 C. Civ.(Marancea Geanina ) 

10. Studiu de caz asupra casatoriei alienatului si debilului mintal .  

DISCIPLINA: DREPTUL FAMILIEI 
Coordonator: Conf. univ. dr. OANA GHIŢĂ 
Drept IFR 

1. Studiu de caz asupra viciilor de consimtamant la incheierea casatoriei . 

2. Studiu de caz cu privire la actiunea in contestarea de filiatie.  

3. Studiu de caz cu privire la consimtamantul copilului in procedura adoptiei.  

4. Studiu de caz cu privire la stabilirea cotelor de contributie ale sotilor in materia partajului 

5. Studiu de caz asupra  stabilirii locuintei copilului la alte persoane decat parintii .  

DISCIPLINA: DREPTUL SOCIETĂŢILOR 
Coordonator: Prof. univ. dr. LUCIAN BERND SĂULEANU 
Drept IF 
1. Imperativ și supletiv în dreptul societăților  
2. Doctrina ”alter ego” și răspunderea asociaților  
3. Conflictul de interese (Ana Petcu) 
4. Condițiile de fond și formă ale contractului societate  
5. Administratorul persoană juridică 
6. Suspendarea executării hotărârilor AGA (art. 133 din Legea nr. 31/1990) 
7. Decizia de afaceri (art. 1441 din Legea nr. 31/1900) 
8. Abuzul de bunuri sociale  
9. Realizarea și împărțirea profitului 
10. Societatea europeană 
Drept IFR 
1. Numirea și revocarea administratorului 
2. Reprezentarea societății de către administratori 
3. Patrimoniul societatilor 
4. Transmiterea acțiunilor nominative  
5. Retragerea asociaților (art. 226 din Legea nr. 31/1990) 
6. Retragerea acționarilor (art. 134 din Legea nr. 31/1990) 
7. Reducerea și majorarea capitalului social 
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8. Grupurile de interes economic 
9. Elementele de identificare ale societății 
10. Personalitatea juridică a societății 
 
DISCIPLINA: ISTORIA STATULUI ȘI DREPTULUI ROMÂNESC 
Coordonator: Conf. univ. dr. TEREZA ELENA DANCIU 
Drept IF 
1. Originea şi evoluţia dreptului cutumiar românesc 
2. Organizarea fiscală a Ţărilor Române 
3. Condiţia juridică a românilor din Transilvania 
4. Sistemul juridic românesc între anii 1967-1989 
5. Rolul bisericii în cultura juridică românească 
6. Evoluţia societăţii româneşti de la obştea teritorială către stat 
7. Organizarea judecătorească în perioada modernă 
8.  Epoca modernă a constituţionalităţii româneşti  
9. România între democraţie şi totalitarism 
10.  Românii în lupta pentru independenţă şi unitate politică 
Drept IFR 
1. Proprietatea în dreptul roman şi în dreptul românesc 
2. Logodna şi căsătoria în sistemul juridic roman şi românesc 
3. Reglementarea delictelor ca izvor de obligaţii în legislaţia romană şi în dreptul civil românesc 
4. Reglementarea contactelor ca izvor de obligaţii în legislaţia romană şi în dreptul civil românesc 
5. Succesiunea în dreptul roman şi în dreptul românesc 
 
Disciplina : DREPT PROCESUAL PENAL II 
Coordonator: Lect.univ.dr. VALI ŞTEFANIA ILEANA-NIŢĂ 
Drept IF 
1. Soluţiile dispuse în faza de urmărire penală 
2. Procedura plangerii impotriva masurilor si actelor de urmarire penală 
3. Soluţiile dispuse în faza de cameră preliminară  
4. Aspecte generale privind judecata în primă instanţă  
5. Consideraţii generale privind apelul   
6. Contestaţia în anulare - cale extraordinară de atac  
7. Procedura în cauzele cu infractori minori  
8. Procedura reabilitării  
9. Aspecte teoretice şi practice privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 
10. Procedura privind tragerea la răspunderea penală a persoanei juridice . 
 
Disciplina : DREPT PENAL SPECIAL I 
Coordonator: Prof.univ.dr. RUXANDRA RĂDUCANU 
Drept IF 

1. Studiu de caz privind elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere a nou-născutului săvârşită de către 

mamă 

2. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de omor şi loviri sau vătămări cauzatoare de moarte 

3. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de omor şi ucidere a nou-născutului săvârşită de către mamă 

4. Studiu de caz privind concursul între infracţiunile de omor şi tâlhărie 

5. Studiu de caz privind concursul între infracţiunile de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului 

6. Studiu de caz privind concursul între infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului 

accidentului 
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7. Studiu de caz privind elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de persoane 

8. Studi ude caz privind agravanta furtului calificat prin violarea sediului profesional 

9. Studiu de caz privind elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere din culpă 

Disciplina : DREPT PENAL SPECIAL II 
1. Studiu de caz privind concursul între infracţiunile tâlhărie şi ultraj 

2. Studiu de caz privind elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj judiciar 

3. Studiu de caz privind delimitarea între infracţiunile de dare de mită şi cumpărare de influenţă 

Disciplina : DREPT ADMINISTRATIV II 
Coordonator: Lect.univ.dr. RALUCA CAMELIA VOINEA 
Drept IF 
1. Procedura de adoptare a actelor administrative locale. Studiu de caz: Consiliul Local Craiova 
2. Procedura de adoptarea a actelor administrative locale. Studiu de caz: Consiliul judetean Dolj 
3. Aducerea la cunoștință a actelor administrative. Studiu de caz: județul Teleorman 
4. Aducerea la cunoștință a actelor administrative. Studiu de caz: Municipiile reședință de județ și Consiliile 
județene 
5. Obiectul actiunii in instanta de contencios administratv: actul administrativ asimilat 
6. Obiectul actiunii in instanta de contencios administratv: actul administrativ jurisdictional 
Drept IFR 
1. Obiectul actiunii in instanta de contencios administratv: actul administrativ de gestiune 
2. Obiectul actiunii in instanta de contencios administratv: actul administrativ de autoritate 
3. Actul administrativ de autoritate -caracter unilateral. Studiu de caz: administrațiile locale din orașele din 
Regiunea Oltenia 
4. Revocarea actelor administrative. Studiu de caz: judetul Dolj 
5. Calitatea de reclamat la instanta de contencios administrativ 
 
Disciplina : TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 
Coordonator: Conf.univ.dr. ROBERTA PLOSCĂ 
Drept IF- Drept IFR 
1. Caracteristicile științei juridice. Studiu de caz 
2. Caracteristicile dreptului obiectiv. Studiu de caz 
3. Finalitatea dreptului. Studiu de caz 
4. Principiile fundamentale ale dreptului. Studiu de caz 
5. Sursele dreptului. Studiu de caz 
6. Considerații cu privire la dreptul cutumiar.Studiu de caz 
7. Valoarea jurisprudenței în sistemul de drept românesc. Studiu de caz 
8. Valențele doctrinei în realitatea juridică. Studiu de caz 
9. Considerații cu privire la noțiunea de lege. Studiu de caz 
10. Rolul ordonanțelor de Guvern. Studiu de caz 
11.  Aspecte cu privire la domeniile de aplicare ale dreptului.Studiu de caz 
12.  Considerații cu privire la norma juridică. Studiu de caz  
13.  Diviziunile dreptului. Studiu de caz 
14. Considerații cu privire la dreptul subiectiv. Studiu de caz 
15. Rolul interpretării normelor juridice în sistemul de drept. Studiu de caz 
16. Aspecte cu privire la tehnica juridică. Studiu de caz 
17. Aspecte cu privire la noțiunea de tratat internațional. Studiu de caz 
18. Considerații practice cu privire la conceptele de răspundere, constrângere, sancțiune. 
19. Trăsăturile generale ale sistemului juridic. Studiu de caz 
20. Importanța ierarhiei normelor juridice în sistemul de drept. Studiu de caz 
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21. Științele auxiliare dreptului. Studiu de caz 
22. Noțiunile de act și fapt juridic. Studiu de caz 
 
Disciplina : DREPTUL UNIUNII EUROPENE I  
Coordonator: Lect.univ.dr. MARIA MARIETA SOREAȚĂ 
Drept IF 
1. Premisele apariţiei UE- factor  determinant al apariţiei şi evoluţiei acesteia 
2. Piaţa comună - efect specific al apariţiei şi evoluţiei UE 
3. Particularităţile UE  ca organizaţie internaţională comparativ cu alte organizaţii internaţionale 
4. Particularităţile structurii şi funcţionării sistemului instituţional comunitar 
5. Procedura de aderare a unui stat la UE 
6. Procedura de judecată în faţa CJUE 
7. Procedura întrebărilor preliminarii- competenţă specifică CJUE 
8. CJUE- instanţă internă a UE 
 
Disciplina : DREPT CIVIL. SUCCESIUNI 
Coordonator: Lect.univ.dr. MARIA MARIETA SOREAȚĂ 
Drept IF- Drept IFR 
1. Implicații practice ale efectelor nedemnității succesorale în materia partajului succesoral. 
2. Studiu privind implicațiile practice și specificul dreptului succesoral recunoscut de legea civilă în beneficiul 
soțului supraviețuitor. 
3. Ineficacitatea legatelor – implicații practice asupra modalității de dezbatere a moștenirii. 
4. Testamentul autentic versus testamentul olograf- implicații practice actuale. 
5. Rezerva succesorală mijloc de protecție a dreptului la moștenire pentru anumite categorii de moștenitori. 
6. Implicații practice ale principiilor devoluțiunii legale a moștenirii. 
7. Studiu de jurispudență privind valența certificatului de moștenitor în valorificarea drepturilor succesorale. 
8. Raportul donațiilor mijloc de protecție a dreptului moștenitorilor rezervatari. Implicații pratice în materia 
partajului succesoral. 
9. Incapacitățile de a dispune prin testament, limitare a dreptului de a dispune sau mijloc de protecție. 
10.  Aspecte practice  privind procedura succesorală notarială. 
 
Disciplina : FILOSOFIA DREPTULUI  
Coordonator: Lect.univ.dr. MĂDĂLIN SAVU TICU 
Drept IF 

1. Sofism și socratism în filosofia dreptului – studiu de caz 

2. Platonism și aristotelism în filosofia dreptului  – texte alese  

3. Influența lui Platon asupra filosofiei juridice occidentale  

4. Influența lui Aristotel asupra filosofiei juridice occidentale 

5. Reperele gândirii juridico-politice romane: Cicero, Seneca, jurisconsulții 

6. Doctrinele juridico-politice din perioada Evului mediu 

7. Ideea libertăţii în opera lui Mircea Djuvara – studiu de caz  

8. Spiritual, juridic și filosofie a dreptului în opera lui Eugeniu Speranția 

9. Influența gândirii hegeliene în filosofia juridică românească – studiu de caz 

10. Concepția despre stat și drept în viziunea lui Marx și a lui Engels  

11. Drept, dreptate și justiție în viziunea lui John Rawls 

Drept IFR 
1. Natura şi esenţa statului în viziunea lui Hugo Grotius – studiu de caz  

2. Concepția kantiană despre drept și stat 

3. Liberalismul clasic și liberalismul modern – influențe 
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Disciplina : DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 
Coordonator: Lect.univ.dr. MĂDĂLIN SAVU TICU 
Drept IF 
1. Contractul de vânzare internaţională de mărfuri  
2. Societăţile comerciale în comerţul internaţional  
3. Conţinutul contractului de comert internaţional  
4. Conventia de arbitraj in comertul international 
5. Acreditivul documentar în comerţul internaţional  
6. Raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele 
7. Contractul de transport international de mărfuri pe calea ferată 
8. Drepturile si obligatiile partilor in contractul de vânzare internaţională de mărfuri 
9. Raspunderea carausului in contractul de transport internaţional de mărfuri pe calea ferata 
10. Contractul de transport international de mărfuri pe mare. 
Drept IFR 
1. Clauzele asiguratorii in contractele de comert international 
2. Modalitati de plata in comertul international 
3. Arbitrajul in comertul internaţional  
4. Contractul de transport internaţional de mărfuri pe sosele 
5. Contractul de transport international de mărfuri aerian 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. St.Scurtu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactica si Pedagogica, 2010; 
2. I.Dogaru, C.Mocanu, Tr.Popescu, M.Rusu, Principii şi instituţii în Dreptul comerţului internaţional, Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova 1980; 
3. D.A.Sitaru, Dreptul comerţului internaţional, Universul Juridic, vol.1-2008 ; vol.2-2009; 
4. I. Macovei, Dreptul comertului intrnational, Ed. C.H.Beck, vol.1-2006, vol.2-2009;   
5. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol. I, partea generală. Ed. 
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1985; 
6. O.Căpăţînă, Br. Stefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol.II, partea specială, Ed. 
Academiei R.S.R., Bucureşti 1987; 
7. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. I, partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 
1994; 
8. M.Costin, S.Deleanu, Dreptul comerţului internaţional, vol. II, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 
1995; 
9. T.R.Popescu, Dreptul comertului international, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983; 
10. D.Mazilu, Dreptul comertului international, Ed. Lumina Lex, vol.1-1999, vol.2-2000; 
 
Disciplina : DREPTUL MEDIULUI 
Coordonator: Prof.univ.dr. ANCA ILEANA DUȘCĂ 
Drept IF 
1. Emisii de poluanți de la autovehicule cu motor diesel – cauza C-134/20, IR împotriva Volkswagen AG 
Volkswagen (europa.eu);  
2. Obligația de finanțare a costurilor aferente gestionării deșeurilor provenite din panouri fotovoltaice - cauza 
C-181/20, VYSOČINA WIND a.s. împotriva Česká republika – Ministerstvo životního prostředí VYSOČINA 
WIND (europa.eu);  
3. Poluarea atmosferică prin instalații de ardere a combustibililor; sistem de comercializare a cotelor de emisie 
de gaze cu efect de seră - cauza C-575/20 Apollo Tyres (Hungary) Kft. împotriva Innovációért és 
Technológiáért Felelős Miniszter Apollo Tyres (Hungary) (europa.eu);  
5. Principiile de drept al mediului în TFUE şi jurisprudenţa CJUE;  
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6. Participarea publicului  la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul – cauza C- 263/08 Djurgarden 
– Lilla;  
7. Transferurile de deșeuri și principiile corespunzătoare - cauza C-315/20, Regione Veneto împotriva Plan 
Eco Srl Regione Veneto (Transfer de deșeuri municipale mixte) (europa.eu);  
8. Aplicabilitatea Convenției de la Aarhus în UE, cauza C-470/16, North East Pylon Pressure Campaign Ltd, c. 
The Minister for Communications, Energy and Natural Resources; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0470&from=FR,  
9. Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică - cauza C-357/20, IE împotriva 
Magistrat der Stadt Wien Magistrat der Stadt Wien (Hârciogul - II) (europa.eu);  
10. Tratarea apelor urbane reziduale - cauza C-22/20, Comisia Europeană împotriva Regatului Suediei 
Comisia/Suedia (Stații de epurare) (europa.eu).  
 
Disciplina : DREPTUL UNIUNII EUROPENE II 
Coordonator: Prof.univ.dr. ANCA ILEANA DUȘCĂ 
Drept IF 
1. Taxe cu efect echivalent; formalități legate de trecerea frontierei - cauza C-402/14, Viamar – Elliniki 
Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE împotriva Elliniko Dimosio, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0402&from=FR;   
2. Reglementare națională care prevede perceperea unei taxe pe utilizarea de combustibil nuclear - cauza C-
5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH împotriva Hauptzollamt Osnabrück https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0005&from=FR;  
3. Taxă pe autovehicule; impozitarea vehiculelor grele de marfă înmatriculate în Turcia care tranzitează 
Ungaria - cauza C-65/16, Istanbul Lojistik Ltd împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0065&from=FR;  
4. Lucrătoare salariată resortisantă a unui stat membru angajată în calitate de lucrătoare umanitară de un 
angajator stabilit în alt stat membru și trimisă în misiune într-o țară terță - C-372/20, QY împotriva Finanzamt 
Österreich, Finanzamt Österreich (Alocații familiale pentru lucrătorii umanitari) (europa.eu);  
5. Libera circulație a lucrătorilor, conferențiari cu studii postdoctorale, limitare a luării în considerare a 
perioadelor anterioare de activitate relevantă realizate într un alt stat membru – cauza C 703/17, Adelheid 
Krah c. Universität Wien, 62017CJ0703 (europa.eu), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0703&from=FR;  
6. Libertatea de stabilire; Libera prestare a serviciilor – restricții  - cauza C-66/18, Comisia Europeană, 
împotriva Ungariei, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0066&from=FR;  
7. Libertatea de stabilire și libera circulație a capitalurilor; achiziții de terenuri agricole în Letonia în vederea 
exploatării acestora, C-206/19, „KOB” SIA împotriva Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu 
komisija, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0206&from=FR;  
8. Libertatea de stabilire - restricții, C-384/08, Attanasio Group Srl împotriva Comune di Carbognano, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0384&from=FR;  
9. Libera prestare a serviciilor; Asigurare de sănătate cauza C-538/19, TS, UT, VU împotriva Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate, Casei de Asigurări de Sănătate Constanța, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
și Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa (europa.eu);  
10. Articolele 45, 49, 56 TFUE în desfășurarea activităților portuare, cauzele conexate C-407/19 și C-471/19, 
Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV împotriva Belgische Staat (C-407/19), și 
Middlegate Europe NV împotriva Ministerraad (C-471/19), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0407&from=FR 
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DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE II 
Coordonator: Prof. univ. dr. ANCA ILEANA DUȘCĂ 
Drept IFR 
1. Interdicția măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative - cauza 178/84, Comisia Comunităţilor 
Europene c. Republicii Federale Germania; 
2. Libera circulație a mărfurilor; biocarburanți utilizați pentru transport - cauza C-549/15, E.ON Biofor Sverige 
AB împotriva Statens energimyndighet https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0549&from=FR; 
3. Restricții cantitative la import; produse din tutun achiziționate într-un stat membru și transportate în alt stat 
membru - cauza C-216/11, Comisia Europeană împotriva Republicii Franceze, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0216&from=FR;  
4. Restricție cantitativă relativă la medicamente de uz uman - cauza C-178/20, Pharma Expressz Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. împotriva Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Pharma 
Expressz (europa.eu);  
5. Restricţiile cantitative – cauza C-470/03/ Lehtinen; 
6. Piedicile tehnice ca aspecte particulare ale măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative - cauza C - 
120/78, Rewe-Zentral AG;  
7. Interpretarea dispozițiilor cu sensuri diferite în diferite versiuni lingvistice – cauza C 457/05/Diageo;  
8. Libera circulație a lucrătorilor; egalitatea de tratament – cauza C-27/20, PF, QG împotriva Caisse 
d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CJ0027&from=FR;  
9. Libertatea de stabilire, cauza C - 2/74/Reyners;  
10. Libera circulație a lucrătorilor; accesul la încadrarea în muncă –condiții, C-317/14, Comisia Europeană, 
împotriva Regatului Belgiei, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0317&from=FR 
 
DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL 
Coordonator: Conf. univ. dr. CRISTINA POPA NISTORESCU  
1. Constituirea unei societati comerciale. Etapele de constituire.  
2. Regimul juridic al contractului de agentie.Studiu de caz. 
3. Intreprinderea Individuala versus SRL unipersonal. 
4. Aplicatii ale contractului de mandat in domeniul dreptului comercial. Studiu de caz. 
 5. Intermediarii independenti ai profesionistilor comercianti. Regimul juridic general. 
 
DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL 
Coordonator: Conf. univ. dr. LAVINIA  ELENA STUPARU 
Drept IF/IFR 
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 – formă juridică de desfășurare a activității cu caracter profesional 
2. Profesioniştii comercianţi şi auxiliarii acestora 
3. Obligațiile profesionale ale profesioniștilor comercianți 
4. Fondul de comerț 
5. Profesionistul comerciant persoană fizică 
6. Profesionistul comerciant persoană juridică 
7. Constituirea societăților comerciale 
8. Funcționarea societăților comerciale 
9. Modificarea societăților comerciale 
10. Încetarea existenței societăților comerciale 
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11. Regulile speciale privind executarea obligațiilor profesioniștilor comercianți 
12.  Contractul de mandat 
13.  Contractul de comision  
14. Contractul de consignație  
15. Contractul de agenție 
16. Contractul  de leasing  
17. Contractul de franciză 
 
DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII 
Coordonator: Conf. univ. dr. ROXANA CRISTINA RADU 
Drept IF 
1. Studiu de caz privind concedierea colectivă 
2. Studiu de caz privind delegarea și detașarea  
3. Studiu de caz privind sancționarea disciplinară a salariatului  
4. Studiu de caz privind contestarea deciziei de concediere 
5. Studiu de caz  privind excepţia de neexecutare a contractului individual de muncă  
6. Studiu de caz privind durata concediului de odihnă anual în ipoteza încetării contractului de muncă  
7. Studiu de caz privind transformarea contractului individual de muncă pe durată determinată în contract pe 
durată nedeterminată  
8. Studiu de caz privind concedierea individuală pentru motive care nu țin de persoana salariatului  
9. Studiu de caz privind perioada de probă  
10. Studiu de caz privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților  
11. Studiu de caz privind încetarea de drept a contractului individual de muncă  
Drept IFR 
1. Studiu de caz privind nulitatea deciziei de sancționare disciplinară  
2. Studiu de caz privind încetarea de drept a contractului individual de muncă în cazul retragerii avizelor, 
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei 
3. Studiu de caz privind competența instanței într-un litigiu de muncă 
4. Studiu de caz privind concedierea pentru necorespundere profesională 
5. Studiu de caz privind misiunea de muncă temporară 
 
DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURILOR 
Coordonator: Conf. univ. dr. CRISTINA STANCIU 
Drept IF 
1.Obligația de ambalare a bunurilor ce urmează a fi transportate. Consecințele juridice ale nerespectării ei. 
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 
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Drept IFR 
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: DREPT CIVIL. PERSOANELE 
Coordonator: Prof. univ. dr. SEVASTIAN CERCEL 
Drept IF/IFR 
1. Apărarea drepturilor personalității în reglementarea Codului civil.  
2. Capacitatea civilă a minorului în reglementarea Codului civil.  
3. Capacitatea deplină de exercițiu anticipate în reglementarea Codului civil.  
4. Tutela minorului în reglementarea Codului civil.  
5. Măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale potrivit Legii nr. 140 din 17 mai 2022.  
6. Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice. Studiu de caz privind declararea judecătorească a morții. 
7. Doctrină și jurisprudență privind organizarea și funcționarea asociației.  
8. Doctrină și jurisprudență privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice.  
9. Doctrină și jurisprudență privind nulitatea persoanei juridice.  
10. Asociațiile studențești între dreptul comun și obiective specifice. 
11. Probleme teoretice și practice în materia nulității persoanei juridice. 
12. Analiză comparativă a tutelei și curatelei ca mijloace de ocrotire a minorului. 
13. Analiză teoretică și practică asupra domiciliului persoanei fizice. 
 

DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PARTEA GENERALA 
Coordonator: Lect. univ. dr. CĂLINESCU IRINA OLIVIA 
1. Privire comparativă asupra posibilității de menținere a contractului în contextul existenței unui viciu de 
consimțământ 
2. Privire comparativă asupra erorii şi dolului, ca vicii de consimţământ 
3. Privire comparativă asupra violenţei şi leziunii, ca vicii de consimţământ 
4. Studiu teoretic şi practic asupra cauzelor de suspendare a prescripţiei extinctive 
5. Termenul și condiția, ca modalități ale actului juridic civil 
6. Privire comparativă asupra regimului juridic al nulităţii absolute şi respectiv al nulităţii relative 
7. Analiză teoretică și practică în materia legii aplicabile actului juridic civil 
8. Doctrină și jurisprudență în materia efectelor contractului între părţi 
9. Studiu teoretic și practic în materia efectelor contractului faţă de terţi 
10. Abordare teoretică și practică a cerințelor valabilității cauzei actului juridic civil 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. DREPTURI REALE 
Coordonator: Lect. univ. dr. CĂLINESCU IRINA OLIVIA 
1. Privire comparativă asupra proprietății rezolubile și proprietății anulabile 
2. Doctrină și jurisprudență în materia exercitării dreptului de proprietate publică 
3. Dreptul de superficie în lumina Codului civil și a jurisprudenței CEDO 
4. Analiza drepturilor și obligațiilor nudului proprietar în contextul dezmembrămintelor dreptului de proprietate 
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5. Doctrină și jurisprudență în materia calității procesuale în acțiunile privind dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune 
6. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului 
7. Privire comparativă asupra uzucapiunii în sistemul fostului Cod civil de la 1864 și al noului Cod civil 
8. Analiză comparativă a modalităților de stăpânire a unui bun 
9. Proprietatea comună. Examen jurisprudențial 
10. Privire comparativă asupra mijloacelor de drept civil prin care se asigură apărarea drepturilor reale 
principale 
 
DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE  
Coordonator: Prof. univ. dr. EDMOND GABRIEL OLTEANU 
Drept IF 
1. Înregistrarea cu rea credință a mărcii – studiu de caz  
2. Studiu de caz privind dreptul de autor asupra ecranizării unei opere scrise  
3. Ordonanța președențială ca procedură specială în materia dreptului de autor.Studiu de caz  
4. Studiu de caz privind gestiunea colectivă obligatorie  
5. Dreptul de autor asupra operei muzicale. Studiu de caz  
6. Patrimoniul cultural imaterial si proprietatea intelectuală-studiu de caz. 
7. Inteligenta artificiala si influenta asupra drepturilor de proprietate intelectuală 
8. Desenul industrial-studiu de caz 
9. Denumirea de origine – studiu de caz 
10. Protectia programelor pentru calculator -studiu de caz 
 
DISCIPLINA: DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE  
Coordonator: Lect. univ. dr. DANIELA ISABELA SCARLAT 
Drept IFR 

1. Marca. Acțiune în anulare. Studiu de caz. 

2. Răspunderea penală în materia dreptului de autor. Studiu de caz 

3. Gestiunea și apărarea dreptului de autor. Studiu de caz. 

4. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor. Studiu de caz 

5. Brevetul de invenție. Condiții de acordare. Studiu de caz 

DISCIPLINA: PUBLICITATE IMOBILIARĂ 
Coordonator: Lect. univ. dr. MATEI DIACONU 
1. Studiu privind efectul constitutiv sau translativ al înscrierilor în cartea funciară 
2. Intabularea în cartea funciară a drepturilor reale. Studiu de caz 
3. Înscrierea ipotecii în cartea funciară. Studiu de caz 
4. Principiul relativității înscrierilor în cartea funciară. Studiu de caz 
5. Înscrierea provizorie în cartea funciară a drepturilor reale afectate de modalități. Studiu de caz 
6. Înscrierea în cartea funciară a dezmembrămintelor dreptului de proprietate. Studiu de caz 
7. Încheierea de carte funciară si căile de atac împotriva acesteia. Studiu de caz 
8. Cuprinsul cărții funciare. Studiu de caz 
9. Acțiunile de carte funciară. Studiu de caz 
10. Radierea din cartea funciară. Studiu de caz 
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DISCIPLINA: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 
Coordonator: Conf. univ. dr. MĂDĂLINA-CRISTINA DĂNIȘOR 
Drept IF 
1. Analiză de doctrină și jurisprudență cu privire la revizuirea Constituției 
2. Studiu de caz în materia adoptării legilor organice 
3. Studiu de caz cu privire la procedura de adoptare a Ordonanțelor de Urgență ale Guvernului 
4. Studiu de caz în materia ratificării tratatelor internaționale 
5. Analiză de doctrină și jurisprudență în materia interpretării legii 
6. Analiză de doctrină și jurisprudență cu privire la cerințele dreptului statului de drept 
7. Studiu de caz cu privire la inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției 
8. Studiu de caz în materia aplicării în spațiu a legii 
9. Analiză de doctrină și jurisprudență în materia aplicarii legii în timp 
10. Studiu de caz cu privire la tehnica legislativă 
 
DISCIPLINA: DREPT PENAL GENERAL  
Coordonator: Conf. univ. dr. MĂDĂLINA-CRISTINA DĂNIȘOR 
Drept IF 
1. Studiu de caz cu privire la forma de vinovăție a culpei în cazul infracțiunilor la legislația rutieră 
2. Studiu de caz cu privire la minoritatea făptuitorului 
3. Studiu de caz cu privire la formele de vinovăție 
4. Studiu de caz cu privire la intenția indirectă în cazul infracțiunii de omor 
5. Studiu de caz cu privire la cauza justificativă a stării de necesitate 
6. Studiu de caz cu privire la intoxicație 
7. Studiu de caz cu privire la tentativă 
8. Studiu de caz în materia măsurilor de siguranță 
9. Studiu de caz cu privire la legitima apărare 
10. Studiu de caz cu privire la instigare 
Drept IFR 
1. Studiu de caz cu privire la participația penală 
2. Studiu de caz cu privire la circumstanțele atenuante 
3. Studiu de caz cu privire la renunțarea la aplicarea pedepsei 
4. Studiu de caz cu privire la suspendarea sub supravegherea executării pedepsei sub supraveghere 
5. Studiu de caz cu privire la răspunderea penală a persoanei juridice  
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE 
Coordonator: Prof. univ. dr. DAN CLAUDIU DĂNIȘOR 
Drept IF 
1. Studiu de caz cu privire la egalitate ca drept la diferență 
2. Studiu de caz cu privire la încălcarea neutralității statului 
3. Studiu de caz cu privire la restrângerea exercițiului drepturilor ori libertăților fundamentale pentru apărarea 
securității naționale 
4. Studiu de caz cu privire la restrângerea exercițiului drepturilor ori libertăților fundamentale pentru apărarea 
moralei publice 
5. Studiu de caz cu privire la restrângerea exercițiului drepturilor ori libertăților fundamentale pentru apărarea 
sănătății publice 
6. Studiu de caz cu privire la controlul constituționalității decretelor Președintelui României 
7. Studiu de caz cu privire la separația puterilor în stat 
9. Studiu de caz cu privire la respectarea limitelor revizuirii Constituției României 
10. Studiu de caz cu privire la inițiativa populară de revizuire a Constituției României 
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DISCIPLINA: CRIMINALISTICA  
Coordonator: Lect. univ. dr. COSMIN IONESCU 

1. Profilul criminalului in serie in cadrul interpretarii motivatiei criminale. Jeffrey Dahmer  

2. Importanța cercetării la fața locului în investigarea seriei de omoruri. Harold Shipman 

3. Identificarea criminalistică a autorului pe baza urmelor lăsate la locul săvârșirii infracțiunii. Ted Bundy  

4. Rolul expertizei criminalistice in aflarea adevarului. Omul din Somerton 

5. Analiza psiho-criminalistica cu privire la uciderea unui membru de familie 

6. Perspectiva criminalistica asupra “modus operandi”. Richard Kuklinski 

7. Metodologia cercetarii la fata locului, interpretarea si administrarea probelor in cazul accidentelor rutiere 

8. Importanța expertizei balistico-judiciare în stabilirea adevărului în cazul uciderii din culpă 

9. Rolul urmei plantare in identificare făptuitorului. Richard Ramirez 

10. Metodologia investigarii omorului raportat la mijloacele folosite de autor. Armin Meiwes 

DISCIPLINA: DREPT  INTERNAȚIONAL  PRIVAT 
Coordonator: Prof.univ.dr. BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU 
1. Reședința obișnuită a persoanei fizice – punct de legătură specific dreptului privat european 
2.  Naționalitatea persoanei juridice – lege aplicabilă; studiu de caz : ÎCCJ, Decizia nr. 2311/2013 
3. Regulamentului 2201/CE/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în 
materie matrimonială și în materia răspunderii parintești – considerații teoretice și practice  
4. Alegerea legii aplicabile; studiu de caz : Decizia nr. 939/2016  ÎCCJ, Secția I Civilă 
5. Legea aplicabilă filiației în dreptul internațional privat, studiu de caz 
6. Legea aplicabilă în materie succesorală; studiu de caz : Decizia nr. 225/C/2010 - Curtea de Apel Constanța 
7. Legea aplicabilă actului juridic; studiu de caz : Decizia nr. 419/2009 - Curtea de Apel București - Secția 
comercială 
8. Legea aplicabilă în materie de cec, cambie și bilet la ordin; studiu de caz 
9. Competența internațională a instanțelor române; studiu de caz  
10.  Legea aplicabilă în procesul civil internațional; studiu de caz 
 
DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE I 
Coordonator: Prof.univ.dr. BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU 
1. Aplicarea directă a Regulamentelor în dreptul intern al statelor membre 
2. Procedura întrebărilor preliminare – cauze soluționate de CJUE la sesizarea unei instanțe române                       
3. Recursul pentru neîndeplinirea obligațiilor – cauza C 638/18 
4. Rolul directivelor în dreptul intern al statelor membre  
5. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene – studiu de caz :  Cauza Michaud contra Franței, 
CEDO, Marea Cameră/2013  
 
DISCIPLINA: CRIMINOLOGIE 
Coordonator: Lect.univ.dr. GABRIEL TĂNĂSESCU 

1. Per-Olof Wikstrom:Teoria acțiunii situaționale 

2. David Philip Farrington: testarea teoriilor carierei criminale în studii longitudinale 

3. Analiza criminologică privind stilul de viață al adolescentului infractor 

4. Metode de cercetare în criminologie : metoda calitativă și metoda cantitativă 

5. Criminalul cronic : infractor pe tot parcursul vieții 

6. Aspecte criminologice privind dinamica socială și situațională a criminalității urbane a tinerilor 

7. Costurile și beneficiile prevenirii criminalității 

8. Criminalitatea și consumul de substanțe în Europa 

9. Analiza criminologică privind empatia, bullying-ul și comportamentele antisociale 

10. Aspecte criminologice privind tulburarea de personalitate antisocială 
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DISCIPLINA: DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE 
Coordonator: Conf.univ.dr. MANUELA ISTRĂTOAIE 
1. Promisiunea sinalagmatică de vânzare. Studiu de caz 
2. Plata prețului în contractul de vânzare. Studiu de caz 
3. Studiu de caz privind vânzarea cu plata prețului în rate. 
4. Studiu de caz privind valabilitatea donației 
5. Studiu de caz privind cazurile de revocare a donației. 
6. Studiu de caz privind mandatul cu reprezentare 
7. Studiu de caz privind contractul de închiriere a locuinței 
8. Studiu de caz privind contractul de tranzacție 
9. Studiu de caz privind deosebirile existente între clauza de arvună și clauza de dezicere în cadrul exercitării 
acțiunii în denunțarea unilaterală a contractului 
10. Studiu de caz privind efectele contractului de rentă viageră 
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE I 
Coordonator: Conf.univ.dr. ELENA MĂDĂLINA NICA 
Drept IFR  
1. Procedura de revizuire a Constituţiei reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
2. Poziţia Curţii Constituţionale a României privind condiţiile restrângerii exerciţiului unui drept sau a unei 
libertăţi 
3. Valenţele egalităţii în drepturi în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
4. Siguranţa juridică a persoanei în jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale a României 
5. Siguranţa juridică a persoanei în sens restrâns în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE II 
Coordonator: Conf.univ.dr. ELENA MĂDĂLINA NICA 
Drept IFR  
1. Controlul de constituţionalitate al hotărârilor Parlamentului în România 
2. Delegarea legislativă reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României  
3. Moţiunea de cenzură în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
4. Referendumul consultativ în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
5. Funcţia de control a Parlamentului reflectată în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României   
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE II 
Coordonator: Conf.univ.dr. ELENA MĂDĂLINA NICA 
Drept IF 
1. Încercări eşuate de revizuire a Constituţiei României 
2. Moțiunile, acte juridice ale Parlamentului României - obiect al controlului de constituţionalitate? 
3. Conflictele juridice de natură constituţională între autorităţi publice – evoluţii recente în jurisprudenţa CCR 
4. Reexaminarea legii în jurisprudenţa recentă a CCR 
5. Legiferarea de către Guvern în sistemul constituţional român reflectată în jurisprudenţa CCR 
 
DISCIPLINA: DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC 
Coordonator: Conf.univ.dr. ADRIAN BOGDAN 
Drept IF 

1. Studiu de caz. Platoul continental al Mării Nordului (Germania vs. Olanda) 

2. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Camouco" (Panama v. France) - studiu de caz 

3. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Juno Trader" (Saint Vincent and the Grenadines v. Guineea - 

Bissau) - studiu de caz 
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4. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Monte Confurco" (Republica Seychelles v. Franța) - studiu de 

caz 

5. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul privind conservarea și exploatarea durabilă a stocurilor de 

pește - spadă din Sud - Estul Oceanului Pacific (Chile/Uniunea Europeană) - studiu de caz 

6. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Saiga" (Saint Vincent and the Grenadines v. Saint Vincent and 

the Grenadines) - studiu de caz 

7. Tribunalul International al Dreptului Marii: cazul "Chaisiri Reefer 2" (Panama v. Yemen) - studiu de caz 

8. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul "Hoshinmaru" (Japan v. Russian Federation) - studiu de caz 

9. Incidenta razboiului din Ucraina asupra securitatii regionale 

Drept IFR 
1. Aspecte teoretice și practice privind populația 

2. Tribunalul International al Dreptului Marii: cazul "Volga" (Federația Rusa v. Australia) - studiu de caz 

3. Tribunalul International al Dreptului Marii: cazul"Grand Prince" (Belize v. Franta) - studiu de caz 

4. Tribunalul Internațional al Dreptului Mării: cazul Southem Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. 

Japan) - studiu de caz 

DISCIPLINA: DREPT FINANCIAR  
Coordonator: Conf.univ.dr. ANIȘOARA BĂBĂLĂU 
1. Povara impozitului pe salarii 
2. Studiu privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate 
3.Studiu de caz privind evaziunea fiscală 
4. Studiu privind procedura desfășurării inspecției fiscale 
5. Organizarea și funcționarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală 
6. Condiții prealabile privind executarea silită 
 7. Studiu privind impozitul pe profit 
8. Studiu privind organizarea auditului public intern 
9. Studiu privind surse de venit indirecte datorate bugetului de stat 
10. Analiza execuției bugetare la nivel central 
11. Organizarea și funcționarea OLAF 
12.Studiu privind impozitului pe clădiri 
13. Analiza cheltuielilor privind apărarea țării  
14. Analiza cheltuielilor privind invățământul 
15. Studiu privind accizele 
16. Studiu privind procedura executării silite imobiliare 
17. Studiu privind structura sistemului financiar in România 
18. Studiu privind principiile procedurii fiscale 
19. Studiu privind elementele determinante ale veniturilor publice 
20. Conceptul de imprumut public  
21. Studiu privind rezultatele acțiunilor de audit public intern 
22. Studiu privind organizarea și funcționarea Băncii Mondiale 
23.Studiu privind formele de control ale execuției bugetare; 
24. Studiu privind eficiența cheltuielilor publice; 
25. Organizarea controlului financiar preventiv. 


