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Conf.univ.Dr. BUNEA GHEORGHE 
e-mail: gheorghe.bunea@ubvonline.ro 

 
DISCIPLINA: CRIMINALISTICĂ 

1 Cercetarea criminalistică a urmelor de instrumente de spargere 

2 Cercetarea criminalistică a documentelor 

3 Cercetarea la fața locului în cazul furturilor de și din autovehicule 

4 Tactica cercetării infracțiunilor de omor 

5 Tactica cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor cu morți violente 

6 Cercetarea la fața locului în cazul accidentelor rutiere 

7 Identificarea persoanelor după urme/amprentele în criminalistică 

8 Tactica ascultării de persoane 

9 Metodica cercetării infracțiunilor săvârșite cu arme de foc 

10 Metodica cercetării infracțiunilor de viol 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 
DISCIPLINA: CRIMINOLOGIE 

1 Criminalitatea feminină 

2 Criminologie – prevenirea criminalității 

3 Metode de cercetare criminologică 

4 Criminalitatea juvenilă 

5 Criminalitatea organizată 

6 Criminalitatea informatică 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 
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DISCIPLINA: DREPT ROMAN 

1 Modul de dobândire a proprietății în dreptul roman  

2 Obligațiile în dreptul roman 

3 
Comparație între procedura de judecată în dreptul roman și procedura de 
judecată actuală 

4 Persoanele în dreptul roman 

5 Căsătoria în dreptul roman 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 
 
DISCIPLINA: DREPTUL MEDIULUI 

1 Actele de reglementare în domeniul protecției mediului 

2 Tehnici de protecție a mediului 

3 Protecția juridică a solului 

4 Protecția juridică a pădurilor 

5 Protecția juridică a apelor 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 
 
Conf.univ.Dr. ȘUTEU NICOLAIE 
e-mail: nicolaie.suteu@ubvonline.ro 

 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV I 

1 Guvernul romaniel. Studiu teoretic si practic 

2 
Autoritatile administratiei publice centrale subordonate guvernului sau 
Primului-Ministru. Studiu teoretic si practic 

3 Administratia ministeriala. Studiu teoretic si practic 

4 
Autoritatile autonome ale administratiei publice centrale. Studiu teoretic și 
practic 

5 
Autoritatile desconcentrate ale ministerelor si celorlalte autoritati 
administrative centrale de specialitate. Studiu teoretic și practic la nivelul 
unui judet 

6 
Institutia prefectului, si raporturile prefectului cu alte autoritati și 
institutii publice. Studiu teoretic si practic la nivelul unui judet 

7 
Unitatile administrativ-teritoriale în Romania. Studiu teoretic și practic cu 
privire la o unitate administrativ-teritoriala 
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8 Principii de organizare și functionare a administratiei publice locale 

9 
Consiliul local. Studiu teoretic si practic la nivelul unei unitati administrativ 
teritoriale 

10 Consiliul judetean. Studiu teoretic si practic la nivelul unui judet 

11 
Primarul. Studiu teoretic și practic la nivelul unei unitati administrativ-
teritoriale 

12 
Secretarul unitatii administrativ - teritoriale și administratorul public. 
Studiu teoretic și practic la nivelul unei unitati administrativ teritoriale. 

13 Functia publica și functionarii publici. 

14 
Proprietatea publica și privata a statului și a unitatilor administrative- 
teritoriale. Regimul juridic aplicabil domeniului public. 

15 Serviciul public. 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 
DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV II 

1 Notiunea de administratie publică in doctrina romanească si comparativă 

2 Raportul dintre executiv si administratia publică. Sfera guvernării. 

3 Conceptiile asupra administratiei publice 

4 Sarcinile administratiei publice in statul contemporan 

5 
Societatea civila — notiune, elemente. Raporturile societatii civile cu 
administratia publică 

6 Raportul dintre administratia publics și mediul politic 

7 Raportul dintre administratia publică si mediul economic 

8 Raportul dintre administratia publică si mediul juridic 

9 
Principiile findamentale ale administratiei publice potrivit Constitutiei si 
legislatiei romanesti contemporane 

10 Dreptul administrativ. Notiune, object, norme, raporturi, izvoare 

11 Notiunile de centralizare, desconcentrare, descentralizare si autonomie locală 

12 
Organizarea administrativ-teritoriara actuala Romaniei și statutul unitatilor 
administrativ-teritoriale potrivt Constitutiei si legislatiei românesti 

13 
Domeniul public si domeniul privat al unitătilor administrativ teritoriale. 
Regimul juridic al proprietatii publice potrivit Constitutiei si Codului 
administrativ. 

14 Serviciul-public — notiune, caracteristici, tipuri de servicii publice 

15 Statutul actual al al functionarilor publici 

16 Cariera functionarilor publici 

17 Statutul actual al alesilor locali. 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 



 
Conf.univ.Dr. ȘUTEU NICOLAIE 
Asist. univ. Drd. BICSKEI HEDWIG 
e-mail: hedwig.bicskei@ubvonline.ro / hedwig@hatriasolutions.com 
 
DISCIPLINA: DREPTUL ECONOMIEI 

 
1 Contractul de societate 

2 Management și controlul societăților comerciale 

3 Organele de administrare si execuție ale societății 

4 Formele moderne de organizare a afacerilor 

5 Societatea cu răspundere limitată 

6 Impozitarea persoanelor juridice în România 

7 Categoriile de participanți la activitatea economică din România 

8 Regimurile juridice ale persoanei fizice autorizate 

9 
Formele de organizare ale societăților conform legislației în vigoare din 
România 

10 
Intervenția statului în cazurile de încălcare a normelor legale privind 
societățile comerciale 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 
 
Lect.univ.Dr. BAN TIBERIU 
e-mail: tiberiu.ban@ubvonline.ro / tiberiu.ban@gmail.com  

 
DISCIPLINA: DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ  
 

1 Teoria infracțiunii  

2 Legitima apărare – Cauză justificativă 

3 Starea de necesitate – Cauză justificativă 

4 Consimțământul persoanei vătămate – Cauză justificativă 

5 Aplicarea legii penale românești în timp 

6 Aplicarea legii penale românești în spațiu 

7 Infracțiunea în forma tentativei 

8 Infracțiunea simplă și unitatea natural colectivă 

9 Infracțiunea continuă 

10 Infracțiunea continuată 

11 Concursul de infracțiuni 

12 Recidiva postcondamnatorie ca formă a pluralității de infracțiune 
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13 Recidiva postexecutorie ca formă a pluralității de infracțiune 

14 Pluralitatea intermediară 

15 Autorul și participanții la infracțiune 

16 Pluralitatea de infractori și formele de participație 

17 Pedeapsa principală a detențiunii pe viață 

18 Pedeapsa principală a închisorii 

19 Pedeapsa principală a amenzii penale 

20 Pedepse accesorii și pedepse complementare 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL PENAL  
 

1  Principiul separării funcțiilor judiciare 

2  Acțiunea penală în procesul penal 

3  Acțiunea civilă în procesul penal 

4  Competența teritorială a organelor judiciare 

5  Incompatibilitatea organelor judiciare 

6  Strămutarea  

7  Drepturile participanților în procesul penal 

8  Asistența juridică în procesul penal 

9  Ascultarea persoanelor în procesul penal 

10  Percheziția informatică în procesul penal 

11  Măsuri preventive restrictive de libertate 

12  Măsuri preventive privative de libertate 

13  Măsurile asigurătorii în procesul penal 

14  Nulitățile în procesul penal 

15  Clasarea ca soluție de netrimitere în judecată 

16  Renunțarea la urmărirea penală ca soluție de netrimitere în judecată 

17  Plângerea împotriva măsurilor luate de organele de urmărire penală 

18  Camera preliminară 

19  Cercetarea judecătorească în faza de judecată 

20  Calea de atac a apelului 

  Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
 
 
 
 



 
 
Lect. univ.Dr. FELEZEU ION TUDOR  
e-mail: ion.felezeu@ubvonline.ro 
 
 
DISCIPLINA: DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. PERSOANELE 

1 Capacitatea de exercițiu și de folosință a persoanei fizice 

2 Relevanța juridică a capacității de exercițiu restrânsă.  

3 Punerea sub interdicție judecătorească.  

4 Reorganizarea persoanei juridice 

5 Încetarea persoanei juridice 

6 Despre profesionist și întreprindere 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 

 

DISCIPLINA: DREPT CIVIL. DREPTURI REALE 

1 Modul de dobândire a dreptului de proprietate privată 

2 Posesia. De la noțiune abstractă la utilitatea practică. 

3 
Accesiunea imobiliară artificială ca modalitate de dobândire a dreptului de 
proprietate. 

4 Uzucapiunea. Noțiune. Caracteristici. Clasificări. Implicații practice. 

5 
Limitele convenționale ale dreptului de proprietate. Clauza de 
inalienabilitate. 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea 
studenților. 

 

 

DISCIPLINA: DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR 

1 
Condițiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, prin raportare 
la teoriile doctrinare în materie. 

2 Mijloace de protecție a drepturilor creditorilor 

3 Stingerea obligațiilor civile. Noțiune. Clasificare. Aplicații practice.  

4 Malpraxis. Abordare din punct de vedere al răspunderii civile delictuale. 

5 Elementele și clasificarea obligațiilor civile 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 
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DISCIPLINA: DREPT CIVIL. SUCCESIUNI 

1 Principiile devoluțiunii legale 

2 Nedemnitatea succesorală. Secțiuni. Constatarea faptei de nedemnitate 

3 Moștenirea testamentară. Liberalități. Noțiune. Clasificare 

4 Reducțiunea liberalităților excesive 

5 
Opțiunea succesorală. Exercitarea dreptului de opțiune succesorală. Termenul de 

opțiune succesorală. 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 
 
Lect. univ.Dr. FELEZEU ION TUDOR 
e-mail: ion.felezeu@ubvonline.ro  
Asist. univ. Drd. BICSKEI HEDWIG 
e-mail: hedwig.bicskei@ubvonline.ro / hedwig@hatriasolutions.com  
 
DISCIPLINA: DREPTUL INTERNAȚIONAL PRIVAT 
 

1 Ordinea publică şi fraudarea legii în dreptul internațional privat 

2 Persoana fizică în dreptul internațional privat 

3  Persoana juridică în dreptul internațional privat 

4 Normele conflictuale în materia relațiilor de familie 

5 Efectele hotărârilor străine 

6 Încheierea căsătoriei în dreptul internațional privat 

7 Elementele de extraneitate în dreptul internațional privat 

8 Divorțul în dreptul internațional privat 

9 Regimul de intrare al străinilor in România 

10 Adopția cu un element de extraneitate 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 

Lect.univ.Dr. FELEZEU ION TUDOR 
e-mail: ion.felezeu@ubvonline.ro 
Asist. univ. Drd. BICSKEI HEDWIG 
e-mail: hedwig.bicskei@ubvonline.ro / hedwig@hatriasolutions.com 
  
DISCIPLINA: DREPTUL UNIUNII EUROPENE 
 

1 Parlamentul European 

2 Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

3 Consiliul European 

4 Evoluția Uniunii Europene prin prisma tratatelor  
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5 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – instrument juridic de 
protecție a drepturilor cetățenilor europeni 

6 Tratatele Uniunii Europene si suveranitatea statelor membre 

7 Procesul legislativ al Uniunii Europene 

8 Cetățenia in Uniunea Europeană 

9 Uniunea Europeană, spațiu de libertate, securitate și justiție 

10 Dreptul European și ordinea juridică internă a statelor membre  
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 

Lect. univ.Dr. GIDRO AURELIA 
e-mail: a.gidro@yahoo.com 

DISCIPLINA: DREPTUL FAMILIEI 
 

1 
 Analiza teoretică și practică a condițiilor de fond cerute de lege pentru 
încheierea valabilă a căsătoriei în legislația română. 

2  Căsătoria la români privită prin prisma tradiției populare. 

3 
 Analiza noutăților aduse de Codul Civil în privința regimului matrimonial de 
bunuri. Regimul comunității convenționale și separația de bunuri. 

4 
 Analiza teoretică și practică a divorțului pe cale administrativă și prin 
procedură notarială. 

5  Obligația legală de întreținere – formă a solidarității umane. 

6  Adopția. 

7 
 Aspecte cu privire la evoluția istorică a reglementărilor privind familia și 
căsătoria în dreptul român și comparat. 

8  Nulitățile și efectele lor datorită nerespectării condițiilor impuse de lege. 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 

DISCIPLINA: ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC 
 

1   Statul și dreptul dac 

2 
  Statul și dreptul de la părăsirea Daciei de către romani până la formarea 
statului național român 

3   Consecințele romanizării spațiului carpato-danubiano-pontic 

4   Instituțiile juridice în perioada dreptului medieval 

5 
  Dreptul în etapa modernă - perioada monarhiei constituționale și a 
regimului parlamentar 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 
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DISCIPLINA: TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI  
 

1  Drept și valoare. Relația omului cu lumea valorilor. 

2    Drept și morală. 

3  Raportul dreptului pozitiv cu religia 

4  Drept și libertate 

5  Justiția – valoarea originară a dreptului 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 

Lect.univ.dr. MARIAN ADRIAN – SORIN  
e-mail: amarian08@yahoo.com 
                                                                                                                                                                          
DISCIPLINA: DREPT FINANCIAR           

1.  Practica împrumuturilor cu dobândă și marile religii 
2.  Executarea silita a creantelor fiscale 
3.  Dreptul bugetar si principiile aplicarii lui 
4.  Dinamica cheltuielilor publice si bugetare  
5.  Impozitele şi politica fiscală comunitară 
6.  Individualizarea impozitelor şi taxelor prin titlul de creanţă fiscal 
7.  Impozitele indirecte şi taxele asimilate acestora 
8.  Procedura bugetului asigurărilor sociale de stat 
9.  Veniturile curente ale bugetelor locale şi procedeele de completare a 

acestor venituri 
10.  Împrumuturile de stat  interne 
11.  Evaziunea fiscală 
12.  Ţintele politicii fiscale ale unui stat 
13.  Tendinţe în căutarea unui nou sistem monetar şi financiar internaţional 
14.  Politici împotriva falsificării monedei 
15.  Regimul juridic al folosirii monedei 
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

DISCIPLINA: DREPT BANCAR 

1.  Cadrul legal al activităţii bancare în România în context european. 
2.  Cerinte operaționale privind organizarea și funcționarea BNR 
3.  Premise și perspective privind cerintele  de capital la infiintarea si 

functionarea băncilor. 

4.  Categorii de institutii de credit 
5.  Retragerea autorizaţiei de funcţionare a instituției bancare. 
6.  Autorizarea funcționării instituției bancare. 
7.  Retragerea autorizației de funcționare 
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8.  Măsuri de supraveghere, sancțiuni și  administrarea specială 
9.  Cadrul de reglementare național și European a cerințelor prudențiale. 
10.  Nivelul fondurilor proprii 
11.  Limitarea participaţiilor în entităţi care nu desfăşoară activităţi 

financiare 
12.  Reglemetarea legală și domeniul de aplicare 
13.  Mecanisme adecvate necesare susținerii cerințelor prudențiale 
14.  Efectele declanşării procedurii falimentului 
15.  Răspunderea personalului din instituţia de credit ajunsă în faliment 
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
 
Conf.univ.Dr. PIPAȘ Maria-Daniela  
e-mail: maria.pipas@ubvonline.ro / dpipas@yahoo.com 
 
DISCIPLINA: COMUNICARE ȘI MEDIERE JURIDICĂ 
 

1 Rolul medierii în gestionarea constructivă a conflictelor 

2 Strategii de comunicare în situaţii de criză -  Studiu de caz 

3 Comportamentul şi relaţia interpersonală în procesul de mediere 

4 Comunicarea şi rolul său în prevenirea crizelor - Studiu de caz 

5 Patologii comunicaționale interorganizaționale 

6 Soluționarea alternativă a litigiilor 

7 Aspecte conceptuale privind medierea şi negocierea 

8 Deontologia şi etica profesională a mediatorului şi/sau a negociatorului 

9 Zvonul - forma a manipulării în comunicare 

10 Principalele metode alternative de soluționare a conflictelor 

11 
De la conflict la formele de mediere a vieţii de familie – tehnici şi modalităţi 
de aplicare 

12 Neutralitate, independență, imparțialitate și echitate în mediere 

13 Mediere directă sau indirectă 

14 Statutul şi rolul mediatorului 

15 
Anchetă de opinie sociologică, privind statutul şi rolul medierii în domeniul 
penal 

16 Comunicarea judiciară eficientă și rolul ei în procesul medierii 

17 Procesul de mediere-Conflict-Comunicare-Acord 

18 Medierea conflictelor 

19 Conflictul Interpersonal-Prevenire, Rezolvare, și diminuarea efectelor 

20 Comunicare, conflict și mediere juridică 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
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Lect. univ.Dr. PURDEA LAURA ANDREEA 
laura.purdea@ubvonline.ro 
Asist. univ.Drd. BICSKEI HEDWIG 
e-mail: hedwig.bicskei@ubvonline.ro / hedwig@hatriasolutions.com  
 
DISCIPLINA: DREPTUL EUROPEAN AL AFACERILOR 
 

1 Libera circulație a liber-profesioniștilor în cadrul Uniunii Europene 

2 
Comunitățile europene – partener mondial al statelor industrializate din 
afara Europei 

3 Liberalizarea sectoarelor economice monopoliste în spațiul european 

4 Beneficiarii liberului acces la Piața comunitară 

5 
Privire comparativa între libera circulație a persoanelor potrivit Tratatului 
CE și libera circulație a persoanelor potrivit Acordului Schengen 

6 Libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii Europene 

7 Libera circulație a mărfurilor în cadrul Uniunii Europene 

8 Libera circulație a serviciilor în cadrul Uniunii Europene 

9 Interzicerea restricțiilor în libera circulație în cadrul Uniunii Europene 

10 Exercitarea profesiei de avocat în Uniunea Europeana 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 

Lect. univ.Dr. PURDEA LAURA ANDREEA 
laura.purdea@ubvonline.ro 
 
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE 

1 Teoria constituţiei 

2 Constitutia Romaniei din 2003 

3 Cetăţenia română 

4 Cetatenia europeana 

5 Partidele politice  

6 Drepturile electorale ale cetăţenilor romani 

7 Parlamentul Romaniei 

8 Puterea executiva 

9 Instituţia Sefului de stat 

10 Curtea Constituţională 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 
 

 

 

mailto:laura.purdea@ubvonline.ro
mailto:hedwig.bicskei@ubvonline.ro
mailto:hedwig@hatriasolutions.com
mailto:laura.purdea@ubvonline.ro


 

DISCIPLINA: DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC 

1 Izvoarele dreptului internaţional public 

2 Subiectele dreptului internaţional public 

3 Protecţia drepturilor omului 

4 Curtea internaţională de justiţie 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 
 

 

DISCIPLINA: PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI 

1 Protecţia drepturilor omului în cadrul O.N.U 

2 Declaraţia universală a drepturilor omului 

3 Consiliul europei 

4 Curtea europeană a drepturilor omului 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 

 

 
Lect.univ.dr. RADU Mariana Narcisa  
e-mail: narcisaradu@gmail.com/radu.mariana.narcisa@ubvonline.ro 
 
DISCIPLINA: DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ I ȘI II 
 

1 Aspecte teoretice și practice privind omorul cu premeditare 

2 Lipsirea de libertate în mod ilegal 

3 Traficul de minori  

4 Aspecte teoretice și practice privind agresiunea sexuală 

5 Furtul în scop de folosință. Aspecte teoretice și practice privind  

6 Ultrajul 

7 Mărturia mincinoasă. Aspecte teoretice și practice 

8 Purtarea abuzivă 

9 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

10 Abandonul de familie 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenților. 
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Lect. univ.Dr. Nicolae ROȘ 
e-mail: nicuros74@yahoo.com/nicolae.ros@ubvonline.ro 
 
DISCIPLINA: DREPTUL TRANSPORTURLOR 
 

1 Căile de și mijloacele de transport 
2 Contractul de transport și caracteristicile acestuia 
3 Drepturile si obligaţiile expeditorului izvorâte din contractul de transport 
4 Drepturile si obligaţiile operatorului de transport 
5 Transportul auto intern și internațional de persoane 
6 Transportul intern și internațional de mărfuri cu mijloace auto 
7 Organizarea transportului feroviar în România 
8 Obligaţiile părţilor în contractul de transport persoane si bagaje în 

transporturile aeriene.   
9 Contractul de transport fluvial, pe canale, lacuri si alte ape interioare 

10 Scrisoarea de trăsură, conosamentul și alte documente de transport   
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 
 
DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII 
 

1 Izvoarele și principiile dreptului muncii 
2 Încheierea contractului individual de muncă 
3 Executarea contractului individual de muncă 
4 Suspendarea contractului individual de muncă 
5 Încetarea contractului individual de muncă 
6 Alte forme ale contractului individual de muncă 
7 Timpul de muncă și timpul de odihnă 
8 Salarizarea 
9 Sănătatea și securitatea în muncă 

10 Formarea profesională 
11 Dialogul social 
12 Contractul colectiv de muncă 
13 Conflictele de muncă 
14 Inspecția muncii 
15 Răspunderea juridică 
16 Jurisdicția muncii 
17 Medierea, concilierea și arbitrajul în dreptul muncii 
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
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DISCIPLINA: DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE 
 

1 Rolul și locul bisericii în sistemul de asistență socială 

2 Rolul și locul ong-urilor în sistemul de asistență socială 

3 Principiile și izvoarele dreptului securității sociale 

4 Sistemul unitar de pensii publice 

5 Șomajul ca formă de protecție socială 

6 Asigurările sociale de sănătate 

7 Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale 

8 Sistemul naționale de asistență socială 

9 Prestațiile familiale 

10 Protecția specială a copilului 

11 Venitul minim garantat 

12 Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

13 Asistența socială a persoanelor vârstnice 

14 Drepturi cu caracter istoric acordate unor categorii speciale de persoane cu 
merite deosebite 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
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DISCIPLINA: DREPT PROCESUAL CIVIL 
 

1 Principiul disponibilității în raport cu rolul judecătorului în procesul civil 

2 
Principiul bunei-credințe și al respectului cuvenit justiției prin prisma 
judecătorului, părților și participanților la procesul civil 

3 Garanțiile dreptului la un proces civil echitabil 
4 Regularizarea cererii de chemare în judecată - aspecte teoretice și practice 
5 Autoritatea de lucru judecat în procesul civil 

6 
Arătarea titularului dreptului – elemente procedurale si ipoteze de drept 
material   
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7 
Repunerea pe rol și perimarea în cazul suspendării facultative - aspecte 
teoretice și practice în contextul actual 

8 
Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar convențional - aspecte 
teoretice și practice în procesul civil 

9 
Recuzarea – instrument de respectare a dreptului la un proces echitabil și 
al celorlalte principii fundamentale de drept procesual civil 

10 Terții în procesul civil 
11 Hotărârea judecătorească – comparație între procedurile civilă și penală 
12 Contestația la executare  

13 
Procedura licitației în faza de executare silită și comparații între acuala și 
vechea reglementare procesual-civilă 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


