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Disciplina : RELAŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 
Coordonator: Lect.univ.dr. Livia Călin 
MASTER ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 
Tema 1. Efectele globalizării asupra statelor  
Tema 2. Aspecte juridice privind construcţiile  de securitate  
Tema 3.  Subiectele principale şi derivate ale relaţiilor internaţionale  
- bugetul operaţional cuprinde cheltuielile referitoare la produse, ope¬raţiuni şi materiale achiziţionate de 
agenţie în exercitarea atribuţiilor sale, precum şi costul produselor, serviciilor, echipamentelor şi instalaţiilor 
furnizate de agenţie în baza acordurilor încheiate cu statele membre. Acest buget este alimentat prin 
contribuţii voluntare ale statelor membre. Agenţia mai este autorizată să contracteze împrumuturi care nu 
impun însă obligaţii membrilor agenţiei. 
Tema 5. Impactul societăţilor transnaţionale asupra statelor şi relaţiilor internaţionale   
Tema 3. Rolul  ONG-urilor în dreptul internaţional  
Tema 4. Colaborarea dintre Organizaţiile internaţionale guvernamentale și cele neguvernametale în domeniul 
drepturilor omului 
Tema 7. Importanţa organizațiilor militare în menţinerea păcii  
Tema 8. Asigurarea securităţii internaţionale prin încheierea alianţelor militare, (studiu de caz NATO) 
Tema 9. Evolutia relațiilor internaționale și a relațiilor diplomatice între state 
Tema 10.  Apariția statelor moderne. Succesiunea și recunoașterea statelor 
  
Disciplina: COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ  
Coordonator: Lect.univ.dr. Livia Călin  
MASTER ȘTIINȚE PENALE 
TEMA 1. Motive obligatorii de refuz al extrădării Studiu de caz    
TEMA 2 . Mandatul european de arestare. Condiții și procedură. Studiu de caz 
TEMA 3. Recunoașterea și executarea hotărârilor penale  
TEMA 4. Procedura și efectele transferului de proceduri în materie penală 
TEMA 5. Forme de asistență judiciară în materie penală specifică organelor de urmărire penală 
TEMA 6. Condițiile mandatului european de arestare . Jurisprudență   
TEMA 7 . Forme de asistență judiciară între statele Uniunii Europene 
 
Disciplina: THE PRACTICE AND PROCEDURE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN 
UNION IN COMMERCIAL MATTERS 
Coordonator: Lect.univ.dr. Anamaria Groza  
MASTER DREPTUL AFACERILOR/BUSINESS LAW 
1. The practice of the Court of Justice of the European Union regarding free movement of goods 
2. The practice of the Court of Justice of the European Union regarding free movement of workers 
3. The practice of the Court of Justice of the European Union regarding free movement of services 
4. The practice of the Court of Justice of the European Union regarding the right to establishment 
5. Principle of mutual recognition 
6. Principle of the national treatment  
7. Test of necessity and proportionality in the practice of the Court of Justice of the European Union regarding 
internal market 
8. Abusive clauses in contracts between professionals and consumers 
9. Measures having equivalent effects to quantitative restrictions: evolution of the concept 
10. Right of movement and establishment according to Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the 
Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States 
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Disciplina: Drepturile procedurale in cadrul CEDO 
Coordonator: Lect.univ.dr. Anamaria Groza  
MASTER – DREPT PRIVAT 
1. Independența – garanție a dreptului la un proces echitabil 
2. Imparțialitatea – garanție a dreptului la un proces echitabil 
3. Echitatea - garanție a dreptului la un proces echitabil 
4. Instituirea și evoluția dreptului la un proces echitabil  
5. Celeritatea - garanție a dreptului la un proces echitabil 
6. Publicitatea - garanție a dreptului la un proces echitabil 
7. Motivarea hotărârilor judecătorești 
8. Dreptul la un proces echitabil: realism vs formalism 
9. Impactul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului privind procesul echitabil asupra Codului de 
Procedură Civilă din 2009 
10. Mecanisme de unificare a practicii judiciare naționale în materie civilă 
 
DISCRIMINATIONS ET VULNERABILITES  
Coordonator: Lect.univ.dr. Anamaria Groza  
MASTER DROITS DE L’ HOMME 
1. Regime juridique de la discrimination directe (CEDH) 
2. Regime juridice de la discrimination indirecte (CEDH) 
3. Discrimination directe et indirecte en ce qui concerne le marche interieur de l Union Europeenne 
4. Principe du traitment national en ce qui concerne le marche interieur de l Union Europeenne 
5. Principe du reconnaissance mutuelle en matiere de diplomes dans l Union Europeenne 
6. Interdiction de la discrimination dans la perspective de la Directive 2000/43/CE et la jurisprudence de la 
Cour de Justice de l Union Europeenne  
7. Interdiction de la discrimination dans la perspective de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 
2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 
et la jurisprudence de la Cour de Justice de l Union Europeenne 
8. Interdiction de la discrimination dans la perspective de la Directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre 
du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi 
et de travail et la jurisprudence de la Cour de Justice de l Union Europeenne 
9. Interdiction de toute forme de discrimination – principe general du droit de l Union Europeenne 
 
Disciplina: DREPTUL ASIGURARILOR 
Coordonator: Asist.univ.dr. Daniela Scarlat 
MASTER DREPT PRIVAT 
1. Obligatia asiguratorului de a plati tertilor despagubiri in baza contractului de asigurare de raspundere civila. 
Studiu de caz. 
2. Asigurarea autovehiculelor pentru caz de avarii si/sau furt. Studiu de caz. 
3. Asigurarea de persoane. Riscuri acoperite. Studiu de caz. 
4. Asigurarea de raspundere civila profesionala a personalului medical. Studiu de caz. 
5. Actiunea in regres in materia asigurarilor. Studiu de caz. 
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Disciplina: PROCEDURI ADMINISTRATIVE EUROPENE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Alina-Livia Nicu 
MASTER ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 
Precizare: cererea prin care se solicită coordonarea lucrării se trimite în format .pdf  (imaginea scanată a 
formei scrisă olograf) la adresa de e-mail nicu1940ion@gmail.com 
 
1. Principii care guvernează activitatea Ombudsman-ului. Studiu de caz.  
    (Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 4 aprilie 2017 – Ombudsmanul European/Claire Staelen) 
2. Responsabilitatea Ombudsmanului European. Studiu de caz. 
(Hotărârea Curţii (sesiune plenară) din 23 martie 2004 -  Ombudsmanul European împotriva Frank Lamberts) 
3. Principiul cooperării loiale în dreptul comunitar. Studiu de caz. 
(Cauza C-677/19. Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 14 octombrie 2020. 
SC Valoris SRL împotriva Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Vâlcea și Administraţia Fondului pentru Mediu.) 
4. Principiul egalităţii de tratament în dreptul comunitar. Studiu de caz. 
(Cauza C-644/19. Hotărârea Curții (Camera a opta) 8 octombrie 2020) 
5. Anularea actelor Comisiei Europene. Studiu de caz. 
(Cauza  C-601/18 P. Hotărârea Curții (Camera a doua) 24 septembrie 2020 ) 
 
Disciplina: GUVERNUL ŞI ADMINISTRAŢIA MINISTERIALĂ 
Coordonator: Prof.univ.dr. Alina-Livia Nicu 
MASTER ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 
Precizare: cererea prin care se solicită coordonarea lucrării se trimite în format .pdf  (imaginea scanată a 
formei scrisă olograf) la adresa de e-mail nicu1940ion@gmail.com 
1. Emiterea actelor administrative normative de către ministere. Studiu de caz (Decizia nr. 1748/2020 a ICCJ) 
2. Contestarea legalităţii ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului. Studiu de caz. (Decizia nr. 146/2020 a 
ICCJ) 
3. Actele Guvernului. Studiu de caz. (Decizia nr. 6183/2019 a ICCJ) 
4. Răspunderea Guvernului. Studiu de caz (Decizia CCR nr. 68/2017) 
5. Structura Guvernului. Studiu de caz (Decizia CCR nr. 504/2019 cu opinia separată) 
6. Moţiunea de cenzură. Studiu de caz. (Decizia CCR nr. 1525/2010) 
7. Asumarea răspunderii de către Guvern. Studiu de caz. (Decizia nr. 2585/2012 - ICCJ  
8. Răspunderea penală a miniştrilor. Studiu de caz  
9. Funcţia Guvernului de administrare a domeniului public al statului. Studiu de caz. (Decizia nr. 68 din 10 
ianuarie 2020, ICCJ)  
10. Calitatea procesuală a Guvernului în litigiile de contencios administrativ. Studiu de caz. (Decizia nr. 5164 
din 30 octombrie 2019, ICCJ)  
 
Disciplina: DREPTURILE PROCEDURALE ÎN CADRUL C.E.D.O. 
Coordonator: Prof.univ.dr. Bianca Maria Carmen PREDESCU 
MASTER ȘTIINȚE PENALE  
1. Dreptul la un judecător – studiu de caz : 
2. Dreptul la recurs – studiu de caz : 
3. Dreptul la un proces echitabil – studiu de caz : Kovesi contra României CEDO 123/2020 
4. Dreptul la tăcere și de a nu contribui la propria incriminare – studiu de caz 
5. Egalitatea armelor în procesul penal – studiu de caz  
6. Principiul legalității incriminării și pedepselor  
7. Garanțiile persoanelor private de libertate  
8. Motivarea hotărârilor judecătorești  
9. Drepturi procedurale consacrate de jurisprudența CEDO care au  influențat reglementarea națională în 
materie penală 
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Disciplina: REGIMUL JURIDIC AL FINANȚĂRII EUROPENE 
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristian Stanciu 
MASTER ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 
1. Studiu privind regimul finantarii europene: Programul Operational Regional.  
2. Studiu privind regimul finantarii europene: Programul Operational Competitivitate.  
3. Studiu privind regimul finantarii europene: Programul Operational Capital Uman.  
4. Studiu privind regimul finantarii europene: Programul Operational Capacitate Administrativă.  
5. Studiu privind regimul finantarii europene: Programul National de Dezvoltare Rurala.  
 
Disciplina: LABOR RELATIONS IN EU 
Coordonator: Conf.univ.dr. Roxana Cristina Radu, roxanacristina.radu@yahoo.com  

MASTER DREPTUL AFACERILOR/BUSINESS LAW 
1. Studiu de caz privind calitatea de ”lucrător” a unui student potrivit dreptului UE - Case study on a student’s 
quality of ”worker” according to EU law 
2. Studiu de caz pivind conceptul de contract individual de muncă în dreptul UE - Case study on the concept of 
individual employment contract in EU law 
3. Studiu de caz privind noțiunea de contracte de muncă pe durată determinate successive – Case study on 
the notion of successive fixed-term employment contracts  
4. Studiu de caz privind legea aplicabilă obligațiilor rezultate din contractul individual de muncă – Case study 
on the law applicable  to the obligations resulting from the individual employment contract 
 5. Studiu de caz asupra principiului nedicriminării în materie de condiții de muncă și remunerare - Case study 
on the principle of non-discrimination as regards working conditions or remuneration  
6. Studiu de caz privind dicriminarea directă pe criteriul religiei - Case study on direct discrimination on 
grounds of religion  
7. Studiu de caz privind durata maximă a timpului de muncă - Case study on maximum working time  
8. Studiu de caz privind transferul relațiilor de muncă în cazul unui transfer legal al unei părți a întreprinderii - 
Case study on the transfer of employment relationships in the event of a legal transfer of part of a business  
9. Studiu de caz privind interdicția de concediere a unei lucrătoare însărcinate - Case study on the prohibition 
of dismissal of a pregnant worker 
10. Studiu de caz privind vârsta de pensionare și încetarea raporturilor de muncă în urma pensionării pentru 
limită de vârstă - Case study on termination of employment relationship following retirement due to old age  
11. Studiu de caz privind pauzele de odihnă în timpul procesului de muncă - Case study concerning rest 
intervals at work 
12. Studiu de caz privind angajarea nelegală și dreptul la libera circulație -  Case study on unlawful 
employment and the right to free movement  
 

Disciplina: DONAȚII ȘI TESTAMENTE 
Coordonator: Prof.univ.dr. Ion Turculeanu 
MASTER DREPT PRIVAT 

1. Studiu de caz privind testamentul olograf; 
2. Reducțiunea legatelor – modalități și procedură; 
3. Anularea certificatului de moștenitor; 
4. Revocarea donațiilor pentru ingratitudine 
5. Raportul donațiilor – condiții și termene; 
6. Reducțiunea liberalităților excesive; 
7. Renunțarea la succesiune; 
8. Testamentele privilegiale; 
9. Revocarea voluntară a testamentelor; 
10. Revocarea donației pentru neexecutarea sarcinilor; 
11. Calitatea disponibilă specială a noului supraviețuitor. 
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Disciplina: PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 
Coordonator: Conf.univ.dr. Elena Mădălina Nica 
MASTER MASTER DROITS DE L’ HOMME 
1. Les ingérences de l’État dans l’exercice du droit de propriété privée 
2. Les juridictions administratives spéciales et le libre accès à la justice en Roumanie 
3. La protection du droit à la vie familiale dans le système Roumain 
4. La liberté de réunion et de manifestation en Roumanie 
5. La protection des droits électoraux dans la jurisprudence de la CEDH 

 


