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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. 

 
Teoria generală a contractului (Cariere juridice) 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Efectele nulității contractului. 
2.  Capacitatea de a contracta. 
3.  Eroarea – viciu de consimțământ. 
4.  Comparație între simulație și dol. 

 
Procedura civila si cooperare judiciara internationala in materie civila - Conf. dr. Andreea 
Tabacu andreea.tabacu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Cooperarea judiciară în materie civilă. Recunoaşterea şo executarea hotărărilor străine, 
pronuntate în state membre. 

2.  Cooperarea judiciară în materie civilă. Comunicarea actelor de procedură. Reglementări 
europene. 

3.  Cooperarea judiciară în materie civilă. Competenţa în cadrul procesului civil internaţional. 
4.  Ordinea publică în dreptul supranaţional. 
5.  Regimul juridic al străinului în procedura internă. 

 
Jurisdiscția muncii și asigurărilor sociale – Conf. dr. Carmen Nenu carmen.nenu@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1.  Examen teoretic al practicii judiciare în materia modului de calcul și stabilire a pensiilor 
2.  Opinii jurisprudențiale în materia răspunderii patrimoniale a angajatorului.  
3.  Jurisdicția contravențiilor în materia dreptului muncii și asigurărilor sociale 
4.  Apelul în conflictele de muncă și asigurări sociale 
5.  Căile extraordinare de atac în conflictele de muncă și asigurări sociale 

 



TEORIA GENERALĂ A INFRACȚIUNII ȘI A RĂSPUNDERII PENALE – Lect. dr. 
Cătălin Bucur catalin.bucur@upit.ro  
 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1. Cooperarea judiciara internationala in materie penala 
2. Teoria generala a infractiunii. 
3. Continutul infracţiunii. 
4. Reglementarea tentativei in legislatia penala romana. 
5. Reglementarea recidivei. 
6. Reglementarea masurilor de siguranta. 
7. Raspunderea penala a minorilor. 

 
 
ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA PROFESIILOR JURIDICE – LECT. DR. 
VIORICA POPESCU viorica.popescu@upit.ro  

 
Nr. 
crt 

Denumire temă 

1. Profesia de avocat în Uniunea Europeană 
2. Avocatul în sistemul  judiciar american 
3. Avocatul in sistemul judiciar al Marii Britanii 
4. Relația avocat - client 
5. Răspunderea  avocatului - reglementări interne și internaționale 
6. Rolul judecătorului în societatea democratică 
7. Rolul procurorului în societatea contemporană 
8. Avocatul străin - reglementări interne și internaționale 
9. Rolul consilierului juridic  în cadrul societății comerciale 
10. Reglementări internaționale privind exercitarea profesiei de notar public  
11. Rolul practicianului în insolvență în societatea comercială 

 
 


