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Drept procesual civil – conf. dr. Andreea Tabacu andreea.tabacu@upit.ro 

 

 

1 Formele concrete ale cooperării judiciare în materie civilă. Comunicarea de acte judiciare şi 
extrajudiciare în și din străinătate. State membre UE. 

2 Formele concrete ale cooperării judiciare în materie civilă. Comunicarea de acte judiciare şi 
extrajudiciare din străinătate. State nemembre UE. 

3 Obţinerea de probe prin comisii rogatorii internaţionale. Comisia rogatorie către sau dintr-un 
stat care membru al Uniunii Europene. 

4  Obţinerea de probe prin comisii rogatorii internaţionale. Comisia rogatorie către sau dintr-
un stat nemembru al Uniunii Europene. 

5 Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine pronunţate în state care nu au încheiat 
convenţii internaţionale în materie.  

6 Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine pronunţate în state părţi la convenţii 
internaţionale în materie. 

7 Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine pronunţate în state membre ale Uniunii 
Europene.  

8 Transmiterea/obţinerea de informaţii asupra dreptului străin.  

9 Ajutorul public judiciar. 

 

JURISDICȚIA MUNCII ȘI ASIGURĂRILOR SOCIALE – Conf. univ. dr. Carmen Nenu – 

carmen.nenu@upit.ro 

 

 

1 Examen teoretic al practicii judiciare în materia modului de calcul și 

stabilire a pensiilor 

2 Răspunderea patrimonială a angajatorului.  

3 Apelul în conflictele de muncă și asigurări sociale 

4 Căile extraordinare de atac în conflictele de muncă. 
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Organizarea și exercitarea profesiilor juridice– Lect.dr. Viorica Popescu viorica.popescu@upit.ro 

 

1 Profesia de avocat în Uniunea Europeană, 

2 Independența judecătorului, 

3 Recrutarea magistraților, 

4 Principiile sistemului judiciar, reglementări interne și internaționale, 

5 Răspunderea  magistratului, reglementări interne și internaționale, 

6 Avocatul străin, reglementări interne și internaționale, 

7 Îndatoririle și răspunderea consilierului juridic, 

8 Îndatoririle și răspunderea notarului public, 

9 Rolul practicianului în insolvență în societatea modernă 

 

  



 

Teoria generală a infracțiunii și a răspunderii penale– Lect. univ. dr. Catalin Bucur 

catalin.bucur@upit.ro 

  

1 Cooperarea judiciara internationala in materie penala 

2 Continutul infracţiunii. 

3 Tentativa în dreptul comparat. 

4 Reglementarea recidivei. 

5 Măsurile de siguranță. 

6 Raspunderea penala a persoanei juridice. 
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