
Universitatea din Pitesti 

Facultatea de Științe Economice si Drept 

Departamentul Drept și Administratie Publica 

 

Teme licenţă pentru sesiunea iulie 2022 

pentru programul de studii Administrație publică 

    

 

 

DREPTUL MUNCII, DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE – Conf. univ. dr. Carmen Nenu – 

carmen.nenu@upit.ro 

 

1.   Obligația de informare a salariatului. Analiză comparativă între dreptul unional și cel 

național 

2.   Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective.  

3.   Riscurile profesionale și noile tehnologii care influențează raportul juridic de muncă 

4.  Examenul medical - rol și importanță în cadrul raportului juridic de muncă  

5.  Munca prin agent de muncă temporară. Prezent și viitor 

6.  Principiile sistemului de pensii publice 

7.  Dreptul la pensie pentru limită de vârstă 

8.  Dreptul la pensie de invaliditate 

9.  Protecția juridică  a maternității 

10.  Indemnizația de șomaj – aspecte normative și sociale  

 

Drept comercial– conf. univ. dr. Elise Vâlcu elise.valcu@upit.ro  

 

1 Aspect teoretice privind fondul de comert 

2 Aportul la capitalul social al unei Societati  

3 Profit si dividente  

4 Atributele de identificare ale unei societati 

 

DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE, DREPT ADMINISTRATIV – Lect. 

univ. dr. Marius Andreescu  

 

 

1 Aspecte constituționale privind relația dintre România și Uniunea Europeană 

2 Analiză de doctrină și jurisprudență constituțională privind garantarea libertății de 

conștiință și religioase  

3 Adoptarea și revizuirea constituțiilor. Doctrină și jurisprudență 

4 Interferența dintre principiile  egalității, nondiscriminării și proporționalității 

5 Rolul instanțelor naționale în aplicarea tratatelor și jurisprudenței internaționale privind 

garantarea drepturilor fundamentale ale omului  

6 Societatea , statul și puterea de stat în doctrina constituțională 

7 Statul de drept și situațiile excepționale. Analiză de doctrină și jurisprudență 

constituțională  
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8 Rolul Parlamentului, organizarea internă și exercitarea funcțiilor parlamentare. Analiză 

de jurisprudență. 

9 Legalitatea și legitimitate exercitării puterii statale. Excesul de putere 

10 Constituție și constituționalism. Istorie și realități contemporane.  

11 Conținutul normativ al constituțiilor. Codificare constituțională  

12 Caracteristicile  sistemului administrativ român. Dreptul aplicabil  

13 Sistemele administrative  de tip anglo-saxon  

14 Funcția publică și calitatea de funcționar public în sistemele administrative  

15 contemporane. 

16  Sistemul  instituționala administrativ al Uniunii Europene  

17 Mecanisme și instituții în exercitarea controlului asupra funcționării administrației 

publice  

 

TEORIA GENERALA A DREPTULUI– Lect. dr. Iulia Boghirnea iulia.boghirnea@upit.ro  

 

1 Metodele cercetării ştiinţifice juridice 

2 Acţiunea in timp a normei juridice 

3 Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice 

4 Uzantele - privire speciala asupra uzantelor in dreptul international public 

5 Faptul juridic- premisa a raaportului juridic 

6 Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc 

7 Sistemele de drept în Asia orientală 

8 Normele juridice. Privire specială asupra normelor de drept international public 

9 Realizarea dreptului 

10 Prezumtiile si fictiunile juridice – ca procedee speciale ale tehnicii legislative 

11 Tehnica elaborării actelor normative nationale 

12 Tehnica redactării actelor normative ale Uniunii Europene 

13 Sistemul de drept romano-germanic  

14 Sistemul de drept religios 

15 Sistemul de drept anglo-saxon 

 

DREPTUL FAMILIEI – Lect. univ. dr. Lavinia Olah lavinia.olah@upit.ro    

 

1 CASATORIA. CERINTE LEGALE PENTRU INCHEIERE 
2 OBLIGATIA DE INTRETINERE DINTRE PARINTI SI COPII 
3 EFECTELE DESFACERII SI INCETARII CASATORIEI 
4 DESFIINTAREA CASATORIEI 
5 REGIMURILE MATRIMONIALE IN NOUL COD CIVIL 
6 OBLIGATIA DE INTRETINERE DINTRE SOTI SI DINTRE FOSTII SOTI 

 

Drept financiar și fiscal – Lect. dr. Daniela Iancu  

 

1 Impozitele și taxele locale 

2 Modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale 

3 Dubla impunere şi convenţiile fiscale internaţionale 
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Drept administrativ, Știința administrației– Lect. dr. Sorina Ionescu  

 

1 Codificarea normelor privind administrația publică 

2 Angajarea răspunderii Guvernului în dreptul românesc şi comparat 

3 Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale 

4 Legalitatea funcției publice 

5 Actele Guvernului României. Analiză comparativă cu alte state europene 

6 Atribuţiile Preşedintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene 

7 Autorităţile administrative autonome centrale în România şi în alte state 

8 europene 

9 Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România 

10 Deontologia funcţionarilor publici. Aspecte de drept comparat 

 

Drept electoral, Drept constituțional– Lect. dr. Andra Puran andra.puran@upit.ro  

 

1 Organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare 

2 Organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în România 

3 Raporturile dintre Guvern și Parlament 

4 Drepturile electorale fundamentale 

5 Organizarea și desfășurarea alegerilor în România 

6 Drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale 

7 Actele Curții Constituționale a României 

8 Aspecte din jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României privind protecţia unor 

drepturi şi libertăţi fundamentale 

9 Aplicarea principiului constituţional al proporţionalităţii la organizarea statală 

10 Protecția constituționlă a drepturilor fundamentale 

11 Teoria generală a statului 

12 Delegarea legislativă 

13 Dezvoltarea constituțională a statului român 

14 Justiția constituțională în România 
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Dreptul mediului – Lect. dr. Ramona Duminică ramona.duminica@upit.ro  

 

1 Principiile fundamentale ale dreptului protecţiei mediului 

2 Protecţia juridică a atmosferei și a spaţiului extraatmosferic 

3 Contractualizarea în materia protecției mediului  
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