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Protecția juridică a drepturilor copilului și a altor categorii de persoane – conf. dr. A
Drăghici andreea.draghici@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.

Denumire temă
Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului
Autoritatea parinteasca
Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului
Analiza a legislatiei si a practicii judiciare in materia tutelei

Dreptul muncii – conf. dr. Carmen Nenu carmen.nenu@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire temă
Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă
Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului
individual de muncă.
Dreptul la concediu de odihnă
Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană
Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective

Dreptul securității sociale - conf. dr. Carmen Nenu carmen.nenu@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire temă
Principiile sistemului de pensii publice
Dreptul la pensie pentru limită de vârstă
Dreptul la pensie de invaliditate
Protecția socială a maternității
Indemnizația de șomaj – aspecte normative și sociale

Drept administrativ - Lect. dr. Sorina Ionescu sorina.ionescu@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire temă
Codificarea normelor privind administrația publică
Angajarea răspunderii Guvernului în dreptul românesc şi comparat
Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale
Legalitatea funcției publice
Actele Guvernului României. Analiză comparativă cu alte state europene

6.
7.
8.
9.
10.

Atribuţiile Preşedintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene
Autorităţile administrative autonome centrale în România şi în alte state europene
Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România
Deontologia funcţionarilor publici. Aspecte de drept comparat
Controlul administrativ

Dreptul transporturilor – Lect. dr. Amelia Singh amelia.singh@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire temă
Dreptul transporturilor, notiune si caracteristici
Contractul de transport
Cabotajul în legislația europeană.
Obligaţiile izvorâte din contractul de transport rutier
Participantii la contractul de transport
Transportul rutier - conditii de acces in activitatea rutiera
Contractul de expediţie de mărfuri
Transporturile modale
Licenţa de transport
Transporturi efectuate de operatori de transport succesivi
Marfa transportata
Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport
Aquis-ul comunitar in domeniul transporturilor
Privilegiile operatorului de transport
Răspunderea operatorului de transport

Dreptul mediului – Lect. dr. Ramona Duminică ramona.duminica@upit.ro
Nr.
Denumire temă
crt
1.
Contractualizarea în materia protecției mediului
2.
Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dreptul de proprietate și protecţia mediului
Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările umane
Infractiunile ecologice
Protecția juridică a pădurilor
Principiile care guvernează răspunderea juridică în dreptul mediului
Protecția juridică a aerului înconjurător
Răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului
Reglementarea și aplicarea practică a principiului precauției
Sistemul procedural al evaluării și autorizării activităților cu impact asupra mediului
Protecția juridică a patrimoniului natural
Normele juridice unionale din domeniul gestionării deșeurilor
Regimul substantelor, preparatelor chimice periculoase si al ingrasamintelor chimice
Patrimoniul în dreptul mediului

TEORIA GENERALA A DREPTULUI– Lect. dr. Iulia Boghirnea
iulia.boghirnea.@upit.ro
Nr.
Denumire temă
crt
1.
Metodele cercetării ştiinţifice juridice
2.
Acţiunea in timp a normei juridice
3.
Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice
4.
Cutuma - ca izvor de drept
5.
Faptul juridic- premisă a raportului juridic
6.
Raportul juridic
7.
Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc
Drept financiar – Lect. Dr. Daniela Iancu daniela.iancu@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire temă
Inspecţia fiscală
Obligațiile fiscale directe ale persoanei fizice
Instituții cu competență în execuția bugetară
Ogligațiile fiscale directe ale persoanei juridice
Procedura bugetară – execuția bugetelor locale
Controlul execuției bugetare
Răspunderea juridică în domeniul financiar

MANAGEMENT PUBLIC
viorica.popescu@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

Lector

universitar

doctor

Viorica

Popescu

Denumire temă
Organizaţia publică în context european
Leadershipul în organizaţia publică
Motivaţia între teorie şi practică
Decizia în organizaţia publică
Influenţa mediului extern asupra performanţei organizaţiei publice
Recrutarea şi selecţia resurselor umane în administraţia publică
Evaluarea resurselor umane în administraţia publică
Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane în administraţia publică

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- Lector universitar doctor Viorica Popescu
viorica.popescu@upit.ro
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire temă
Rolul managementului resurselor umane în societatea contemporană
Resursa umană – resursă fundamentală a organizației moderne
Resursele umane în organizaţia........ ...( se va personaliza cu organizația aleasă)
Recrutarea şi selecţia resurselor umane în ...( se va personaliza cu organizația aleasă)
Evaluarea resurselor umane în .... ...( se va personaliza cu organizația aleasă)
Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE - Lector universitar doctor Viorica Popescu
viorica.popescu@upit.ro
Nr.
Denumire temă
crt
1.
Modalităţi de eficientizare a serviciului public….(se va particulariza pentru oricare din
tipurile de servicii cunoscute
2.
Analiza proceselor de realizare şi furnizare de servicii publice de către instituţia publică în
care lucraţi şi propuneri de îmbunătăţire.
3.
Locul şi rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială a României
4.
Fenomenul non-calitate în servicii, cauze și prevenirea acestuia
5.
Rolul angajaților - garanția peroformanței în domeniul serviciilor
6.
Asigurarea satisfacției consumatorului de servicii
CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
florina.mitrofan@upit.ro

–

lect.

univ.

dr.

Florin

Mitrofan

Nr.
Denumire temă
crt
1.
Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile cauzate în
materia contenciosului administrativ
2.
Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale
omului şi cetăţeanului
3.
Excepţia de nelegalitate şi regimul juridic al excepţiei de nelegalitate a actului administrativ
4.
Procedura în materie de contencios administrativ

