Protecția juridică a drepturilor copilului și a altor categorii de persoane –
conf. dr. A Drăghici
1. Efectele divorțului cu privire la relațiile personale dintre părinți și copii
2. Exercitarea autorității părintești
3. Protecția specială a copilului
4. Protecția drepturilor și libertăților copilului în România
5. Dreptul copilului la educație
6. Dreptul copilului la protecție alternativă
7. Drepturile și libertățile civile ale copilului
Dreptul muncii – conf. dr. Carmen Nenu
1.Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă
2. Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului
individual de muncă.
3. Dreptul la concediu de odihnă
4. Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană
5. Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective
Drept administrativ - 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
europene
8. Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România
9. Deontologia funcţionarilor publici. Aspecte de drept comparat
10. Controlul administrativ
Dreptul transporturilor – Lect. dr. Amelia Singh
1. Dreptul transporturilor, notiune si caracteristici
2. Contractul de transport
3. Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport
4. Obligaţiile izvorâte din contractul de transport rutier
5. Participantii la contractul de transport

6. Transportul rutier - conditii de acces in activitatea rutiera
7. Contractul de expediţie de mărfuri
8. Transporturile modale
9. Licenţa de transport
10. Transporturi efectuate de operatori de transport succesivi
11. Marfa transportata
12. Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport
13. Aquis-ul comunitar in domeniul transporturilor
14. Privilegiile operatorului de transport
15. Răspunderea operatorului de transport
Dreptul mediului – Lect. dr. Ramona Duminică
1. Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările
umane
2. Autorizarea activităților economice și sociale cu impact asupra mediului
3. Aspecte juridice ale menținerii echilibrului ecologic în agricultură
4. Intervenția penală în protecția mediului
5. Conservarea resurselor biologice și biodiversității Mării Negre
6. Protecția juridică a mărilor regionale împotriva poluării
7. Principiile fundamentale ale dreptului protecţiei mediului
8. Protecţia juridică a atmosferei și a spaţiului extraatmosferic
9. Protecţia juridică a apei și a ecosistemelor acvatice în dreptul intern,
internaţional și unional
10. Protecţia juridică a faunei şi a biodiversităţii
11. Limitări ale dreptului de proprietate izvorâte din respectarea sarcinilor privind
protecţia mediului
12. Prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului în contextul
reglementărilor europene și internaționale
13. Utilizarea energiei nucleare. Protecția împotriva poluării radioactive
14. Recunoașterea și garantarea dreptului fundamental la un mediu sănătos la nivel
național, european și internațional
15. Regimul juridic aplicabil organismelor modificate genetic, obţinute prin
tehnicile biotehnologiei moderne
TEORIA GENERALA A DREPTULUI– Lect. dr. Iulia Boghirnea
1. Acţiunea in timp a normei juridice
2. Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice
3. Cutuma - ca izvor de drept

4. Faptul juridic- premisă a raportului juridic
5. Raportul juridic
6. Interpretarea normelor juridice
7. Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc
8. Sistemele de drept în Asia orientală
9. Normele juridice. Privire specială asupra normelor de drept international public
10. Raportul juridic- privire specială asupra raporturilor de drept unional
11. Prezumtiile juridice
12. Fictiunile juridice
13. Tehnica elaborării actelor normative nationale
14. Tehnica redactării actelor normative ale Uniunii Europene
Drept financiar – Lect. Dr. Daniela Iancu
1. Impozitul pe venit
2. Executarea silită a obligațiilor fiscale
3. Inspecţia fiscală
4. Curtea de Conturi a Uniunii Europene
5. Controlul execuției bugetare
6. Rolul si atribuțiile ordonatorilor de credite în elaborarea bugetelor
7. Răspunderea juridică în domeniul financiar
MANAGEMENT PUBLIC - Lector universitar doctor Viorica Popescu
1. Motivaţia între teorie şi practică
2. Decizia în organizaţia publică
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- Lector universitar doctor
Viorica Popescu
1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în ...( se va personaliza cu organizația
aleasă)
2. Evaluarea resurselor umane în .... ...( se va personaliza cu organizația aleasă)
3. Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane
MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE - Lector universitar doctor
Viorica Popescu
1. Modalităţi de eficientizare a serviciului public….(se va particulariza pentru
oricare din tipurile de servicii cunoscute
2. Rolul angajaților - garanția performanței în domeniul serviciilor
3. Asigurarea satisfacției consumatorului de servicii

