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Drept imobiliar – prof. dr. Eugen Chelaru eugen.chelaru@upit.ro  
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Publicitatea imobiliară reglementată de Codul civil. 
2.  Valorificarea promisiunilor de vânzare asupra terenurilor. 
3.  Acțiunea de revendicare imobiliară. 
4.  Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor cooperativizate. 

 
Administrarea patrimoniului unităților administrativ-teritoriale – prof. dr. Eugen Chelaru 
eugen.chelaru@upit.ro  
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Limitele dreptului de proprietate publică. 
2.  Concesionarea bunurilor proprietate privată a statului. 
3.  Efectele exproprierii pentru cauză de utilitate publică. 

 
Instituții europene – prof. dr. Dumitru Diaconu dumitru.diaconu@upit.ro  
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Romănia și  Uniunea Europeană; 
2.  Comisi Europeană; 
 3.  Tratatele Uniunii Europene; 
 4.  Uniunea Europeană și Consiliul Europei 

 
Protecția juridică a drepturilor copilului– conf. dr. Andreea Drăghici 
andreea.draghici@upit.ro  
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului 
2.  Analiza a legislatiei si a practicii judiciare in materia tutelei 
3.  Modificarea si rectificarea actelor de stare civila 
4.  Starea civila – analiza a legislatiei si a doctrinei 
5.  Analiza a drepturilor si libertatilor copilului 
6.  Dreptul la identitate al copilului – drept complex 
7.  Conventia internationala privind depturile si libertatile copilului. Istoricul adoptarii si 

analiza continutului 
8.  Dreptul copilului la educatie 

 
 
 



Dreptul mediului și dezvoltare durabilă– Lect. dr. Ramona Duminică 
ramona.duminica@upit.ro  
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Contraventia de mediu 
2.  Răspunderea statelor în domeniul protecției mediului înconjurător 
3.  Instituții naționale cu atribuții în domeniul protecției mediului. Garda Națională de Mediu 
4.  Analiză a reglementărilor interne şi unionale din domeniul poluării electromagnetice 
5.  Analiza reglementărilor legale naționale din domeniul gestionării deșeurilor 

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

Denumire temă 

1.  Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
2.  Organizarea si desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune 
3.  Delimitarea contractului de concesiune de servicii publice de celelalte categorii de contracte 

de concesiune  
4.  Participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
5.  Principiile fundamentale ale dreptului administrativ comparat 
6.  Rolul dreptului administrativ comparat în dezvoltarea şi concretizarea principiilor generale 

în jurisprudenţă 
7. Relaţia dintre administraţie şi cetăţean. Aspecte comparative  
8. Dreptul administrativ comparat. Caracteristici 

 


