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Protecția juridică a drepturilor copilului și a altor categorii de persoane – conf. dr. A Drăghici 
andreea.draghici@upit.ro  
 
 

1 PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI – NECESITATE LA NIVEL 

GRLOBAL 

2 OBLIGAȚIA DE ÎNTREȚINERE ÎNTRE PĂRINȚI ȘI COPII ÎN LEGISLAȚIA INTERNAȚIONALĂ 

3 PRINCIPIILE ESENȚIALE ALE LEGISLAȚIEI EUROPENE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

4 DREPTUL COPILULUI LA PROPRIA IMAGINE 

5 ABUZ ȘI NEGLIJENȚĂ 

 
Instituții europene -  Conf. univ. dr. Elise Vâlcu elise.valcu@upit.ro  

 

1 Agentiile descentralizate ale Uniunii Europene  

2  Parlamentul European- institutia reprezentativa a resortisantilor unionali  

3 Banca Centrala Europeana- institutie fundamentala de politica monetara a Uniunii 

Europene 

4 Fondurile structurale ale Uniunii Europene  

5 Comisia Europeana- organizare si competente  

6 Consiliul European- reglementarea institutiei conform dreptul primar unional  

7 Bugetul Uniunii Europene  

8 Zona euro si moneda euro  
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Instituţii administrative, Teoria administratiei publice Contencios administrativ special – Conf. 

univ. dr. Doina Popescu doina.popescu@upit.ro  

 

1.  Reglementari juridice privind Institutia Avocatului Poporului in Romania 

2.  Protectia Drepturilor Omului prin mecanismul consacrat de U.E 

3.  Reglementarile Codului administrativ  privind Guvernul Romaniei  

4.  Institutia Sefului de stat in Romania  

5.  Administratia publica-concept si evolutie 

6.  Forme de control asupra administratiei publice in tari ale UE 

7.  Functia publica in Uniunea Europeana 

8.  Controlul de legalitate asupra actelor administrative 

9.  Institutia Prefectului in reglementarea Codului administrative 

10.  Administratia publica centrala in tari ale Uniunii Europene 

11.  Sisteme de drept aplicabile administratiei publice 

12.  Structurile administraţiei publice în statele Uniunii Europene, 

13.  Reglemetarile Codului administrativ privind autoritatea administrativa  locala electiva  

14.  Reglemetarile Codului administrativ privind autoritatea   jud  elective 

15.  Drepturile si obligatiile functionarilor publici in lumina Codului administrative 

16.  Mediatorul European 

17.  Raspunderea in administratia publica 

18.  Evolutia reglementarilor juridice privind contraventia in Romania  

19.  Institutia primarului din prisma Codului administrativ 

20.  Aspecte de practica judiciara privind principala forma de activitate a autoritatilor 
administratiei publice  

 
Drept administrativ comparat, Achiziții publice – Lect. univ. dr. Florina Mitrofan - 
florina.mitrofan@upit.ro  
 

1 Organizarea si desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune 

2 Reguli privind executarea contractului de concesiune și a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru 

3 Efectele încălcării normelor de dreptul concurenței prin încheierea de acorduri care 
denaturează concurența în directivele privind achizițiile publice 

4 Libertatea contractuală şi modificarea contractului de achiziție publică 

5 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

6 Principiile fundamentale ale dreptului administrativ comparat 

7 Rolul dreptului administrativ comparat în dezvoltarea şi concretizarea principiilor 
generale în jurisprudenţă 
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8 Controlul administraţiei prin contencios administrativ 

9 Analiza comparativă a instituţiei Guvernul României cu instituţia guvernului din alte 
state europene 

10 Relaţia guvernare-administraţie publică în România şi în alte state europene 

 

Politici și instituții europene în domeniul protecției mediului – Lect. dr. Ramona Duminică 
ramona.duminica@upit.ro  
 

1 Recunoașterea și garantarea dreptului fundamental la un mediu sănătos la nivel național, 
european și internațional  

2 Contribuţia instituţiilor Uniunii Europene la ocrotirea, conservarea şi dezvoltarea 
mediului înconjurător 

3 Conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier în dreptul național, internaţional 
şi european 

4 Rolul instituţiilor internaţionale în ocrotirea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a 
mediului înconjurător  

5 Pricipiile politicii de mediu a UE 
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