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DREPT COMERCIAL. ÎNTREPRINDEREA
Formele juridice de organizare a profesioniștilor constituite în temeiul OUG nr. 44/2008,
autorizare și funcționare.
Categoriile de profesioniști comercianți, înregistrarea, autorizarea și funcționarea
acestora.
Societatea cu răspundere limitată, constituire, înregistrare, autorizare și funcționare.
Modificarea societăților privind activitatea comercială, cazuri și modalitatea înregistrării
lor în R.C.
Dizolvarea, lichidarea și radierea societăților privind activitatea comercială.
DREPTUL MEDIULUI
Protecția mediului înconjurător și strategia dezvoltării durabile.
Conservarea durabilă a solului și subsolului în țara noastră, măsuri legale de protecție a
mediului în acest sens.
Menținerea echilibrului ecologic în agricultură și măsuri de protecție a mediului în acest
domeniu.
Calitatea vieții și factorii ce o influențează, componente vitale pentru un mediu
înconjurător sănătos.
Regimul juridic al produselor și substanțențelor toxice, factor important în menținerea
unui echilibru a mediului înconjurător.
DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE
Sindicatele și reprezentanții salariaților, constituire și forme de organizare.
Salarizarea, sisteme de salarizare și principiile acesteia.
Securitatea și sănătatea în muncă, cadru juridic, obligațiile părților în acest sens.
Contractul individual de muncă, situații de modificare a acestuia.
Contractul colectiv de muncă, condiții de fond și de formă ale acestuia.
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DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ I
Trăsăturile esențiale ale infracțiunii.
Participația improprie.
Tentativa.
Recidiva.
Excesul neimputabil.
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ II
Încheierea unui acord de mediere.
Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice.
Prescripția executării pedepsei în cazul persoanei fizice.
Măsurile educative neprivative de libertate.
Liberarea condiționată.
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ I
Omorul calificat.
Violul.
Tâlhăria calificată.
Încăierarea.
Violarea de domiciliu.
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ II
Ultrajul.
Mărturia mincinoasă.
Luarea de mită.
Falsul intelectual.
Ultrajul contra bunelor moravuri.

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
SPECIALIZAREA: DREPT
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ + FRECVENȚĂ REDUSĂ
ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

Prof.univ.dr. Liviu-Bogdan Ciucă

e-mail: Bogdan.Ciuca@ugal.ro

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
1. Analiza drepturilor succesorale ale clasei a doua de moștenitori legali
2. Cauze de ineficacitate a legatului
3. Rezerva succesorală și Reducțiunea liberalităților excesive
4. Nedemnitatea succesorală. Aspecte teoretice și practice
5. Analiza principiilor devoluțiunii succesorale legale
6. Testamentul olograf – formă a actului juridic unilateral
7. Renunțarea la moștenire – formă a opțiunii succesorale
8. Partajul succesoral
9. Nulitatea actului juridic civil şi aplicaţiile acesteia în materie succesorală
10.Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moștenirii
DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE
1. Condițiile și efectele exercitării dreptului de preempțiune în cazul vânzării
2. Capacitatea civilă necesară încheierii contractelor translative de proprietate
3. Analiză teoretică a practicii judiciare privind donațiile deghizate, donațiile prin
interpunere de persoane, donațiile indirecte și darurile manuale
4. Analiza contractului de depozit
5. Analiza aspectelor teoretice şi a practicii judiciare cu privire la obligaţia vânzătorului de
garanţie contra viciilor ascunse ale bunului vândut
6. Analiza obligațiilor cumpărătorului în viziunea Codului civil, doctrină și jurisprudență
7. Asemănări și deosebiri între pactul de opțiune și promisiunile de vânzare
8. Analiza contractului de întreținere
9. Cauze de ineficacitate în materia contractului de donație
10.Analiză teoretică al practicii judiciare privind regimul juridic general al contractului de
furnizare instituit de Codul civil. Studiu comparativ cu contractul de vânzare şi cel de
antrepriză
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DREPT FINANCIAR ȘI FISCAL
Reglementarea juridica a infractiunilor de evaziune fiscala in dreptul comparat
Reglementarea juridica a contraventiilor de evaziune fiscala in dreptul comparat
Organismele cu atributii de depistare a evaziunii fiscale in dreptul intern, european si
international
Paradisurile fiscale
Criminalitatea economico-financiara in diferite sisteme
DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT
Legea aplicabila casatoriei intre doi soti din care unul cetatean roman si celalat cetatean
spaniol cu resedinta obisnuita sau domiciliul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul
Spaniei
Legea aplicabila casatoriei intre doi soti din care unul cetatean roman si celalat cetatean
francez cu resedinta obisnuita sau domiciliul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul
Frantei
Legea aplicabila casatoriei intre doi soti din care unul cetatean roman si celalat cetatean
italian cu resedinta obisnuita sau domiciliul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul Italiei
Legea aplicabila casatoriei intre doi soti din care unul cetatean roman si celalat cetatean
englez cu domiciliul sau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul Marii
Britanii
Legea aplicabila casatoriei intre doi soti din care unul cetatean roman si celalat cetatean
canadian cu resedinta obisnuita sau domiciliul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul
Canadei
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PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
1. Admisibilitatea cererilor formulate în fata Curții bună a Drepturilor Omului
2. Izvoarele protecției internaționale a drepturilor omului
3. Restrângere exercițiului unor drepturi fundamentale ale omului
4. Situația României la CEDO
Conf.univ.dr. Andreea-Elena Matic
5. Dreptul la respectarea vieții private și de familie
6. Dreptul la libertatea de exprimare – conținut și limite
emirica@ugal.ro
7. Protecția drepturilor copilului realizată prin intermediul tratatelor și altor documente
internaționale
8. Protecția migranților și a refugiaților
9. Protecția drepturilor fundamentale ale femeii
10. Dreptul la educație
DREPTUL FAMILIEI
1.Consideraţii teoretice şi practice privind încheierea căsătoriei
2.Consideraţii teoretice şi practice privind efectele divorţului asupra relaţiilor
nepatrimoniale dintre soţi
Conf.univ.dr. Simona-Petrina
3.Analiza comparativă a logodnei şi căsătoriei
Gavrilă
4. Consideraţii teoretice şi practice privind obligaţia de întreţinere
5. Consideraţii teoretice şi practice privind acţiunile referitoare la paternitate.
e-mail:
DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
gavrilasimonapetrina@yahoo.com
1. Consideraţii teoretice şi practice privind contractul de agent
2. Uzanţele comerciale şi regulile uniforme privind vânzarea internaţională
3. Regulile Convenţiei de la Viena în materia vânzării – cumpărării internaţionale
4. Arbitrajul în dreptul comerţului internaţional.
5. Clauza compromisorie în contractele de comerţ internaţional
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DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR
1. Dreptul de retenție în raporturile juridice civile
2. Mijloace de protecție a drepturilor creditorilor chirografari în reglementarea Codului
civil
3. Novația – mijloc de transformare a obligațiilor civile
4. Stingerea obligațiilor civile – analiză teoretică și practică
5. Doctrină și jurisprudență în materia fideiusiunii
DREPT PROCESUAL CIVIL I
1. 1. Acțiunea civilă în procesul penal
Conf.univ.dr. Nora Andreea Daghie
e-mail: Nora.Daghie@ugal.ro
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2. Intervenția forțată în procesul civil
3. Doctrină și jurisprudență în materia nulității actelor de procedură civilă
4. Incidente procedurale privitoare la competența instanței
5. Principiile procesului civil – studiu teoretic și practic
DREPT PROCESUAL CIVIL II
1. Regularizarea cererii de chemare în judecată în practica judiciară
2. Aspecte teoretice și practice privind proba cu înscrisuri în procesul civil
3. Examen teoretic și practic în materia ordonanței președințiale
4. Mărturisirea și interogatoriul în procesul civil
5. Perimarea în procesul civil
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Conf.univ.dr. Oana Elena
Gălățeanu
e-mail: Oana.Galateanu@ugal.ro

Conf.univ.dr. Mădălina-Elena
Mihăilescu
e-mail:
Madalina.Mihailescu@ugal.ro

DREPTUL CONCURENȚEI
1. Aspecte procedurale privind modul de aplicare a politicii de clemenţă în România
2. Aspecte privind posibilitatea acordării unui tratament favorabil întreprinderilor care
recunosc comiterea unei fapte contravenţionale în materia concurenţei comerciale
3. Opinii personale privind importanţa Consiliului român al concurenţei în domeniul
concurenţei comerciale
DREPTUL UNIUNII EUROPENE
1. Opinii personale eferitoare la dialogul social european
2. Opinii personale privind Uniunea pentru Mediterana
3. Opinii personale asupra rolului şi importanţei Tribunalului Uniunii Europene, prin prisma
jurisprudenţei acestuia
DREPT ADMINISTRATIV I
1) Principiile care ghideaza activitatea administratiei publice – viziunea romaneasca si
europeana.
2) Primarul- autoritate a administratiei publice locale in Romania si alte state membre ale
U.E.
3) Perfectionarea si evolutia profesionala a functionarilor publici conform Noului Cod
administrativ.
*** Mentiune importanta : Lucrarile se vor repartiza doar on line, in functie de ordinea
cronologica a solicitarilor studentilor la adresa madalina.mihailescu@ugal.ro.
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Lect.univ.dr. Cosmin-Răzvan
Mihăilă
e-mail: Cosmin.Mihaila@ugal.ro

Lect.univ.dr. Monica Buzea
e-mail: Monica.Buzea@ugal.ro

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ
1. Modul de aplicare a legii civile în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor
2. Condiţiile de fond și de formă ale actului juridic civil
3. Nulitatea ca sancțiune a nerespectării condițiilor de validitate ale actului juridic civil
4. Termenul, condiția și sarcina - modalităţile actului juridic civil
5. Prescripţia extinctivă şi decăderea
DREPT CIVIL. PERSOANELE
1. Atributele de identificare a persoanei fizice
2. Capacitatea de folosință și exercițiu a persoanei fizice
3. Ocrotirea persoanei fizice: tutelă, curatelă, punere sub interdicție
4. Apărarea drepturilor personal nepatrimoniale
5. Capacitatea civilă a persoanei juridice
DREPT PROCESUAL PENAL I
1. Principiul legalităţii în procesul penal
2. Acţiunea penală în procesul penal
3. Nulităţile în procesul penal
4. Expertiza şi constatarea, mijloace de probă în procesul penal
5. Poziţia procesuală şi competenţa Ministerului Public în procesul penal
Optiunile pentru tema de licenta vor fi transmise la adresa de email
monica.buzea@ugal.ro, rezultatul selectiei avand ca si criteriu principal rezultatul evaluarii
la disciplina drept procesual penal din anul III.
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DREPT PROCESUAL PENAL II

Lect.univ.dr. Monica Buzea
e-mail: Monica.Buzea@ugal.ro

Lect.univ.dr. Mirela Paula
Costache
e-mail: Mirela.Costache@ugal.ro

1. Procedura reabilitării
2. Camera preliminară
3. Începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale
4. Revizuirea, cale extraordinară de atac
5. Contestaţia în anulare, cale extraordinară de atac
Optiunile pentru tema de licenta vor fi
transmise la adresa de email
monica.buzea@ugal.ro, rezultatul selectiei avand ca si criteriu principal rezultatul evaluarii
la disciplina drept procesual penal din anul III.
DREPT CIVIL. DREPTURI REALE
1. Funcțiile patrimoniului în dreptul civil român
2. Conținutul și subiectele dreptului de proprietate privată
3. Dreptul de proprietate publică – conținut, moduri de dobândire și stingere ale acestui
drept
4. Particularităţile dreptului de superficie ca dezmembrământ al dreptului de proprietate
privată
5. Forme ale exercitării dreptului de proprietate publică
6. Analiza dreptului de uzufruct în reglementarea civilă română și a altor state
7. Prescripția achizitivă în sistemul Codului civil român
8. Drepturile soţilor cu privire la exercitarea dreptului de proprietate comună în
devălmăşie. Aspecte de drept civil şi de dreptul familiei
9. Posesia ca stare de fapt și efectele acesteia
10. Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară
11. Proprietatea periodică în dreptul civil, doctrină și jurisprudență
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DREPT COMERCIAL. OBLIGAȚIILE
1. Executarea contractelor comerciale
Lect.univ.dr. Dragoș-Mihail Daghie
2. Rezoluțiunea contractului comercial
3. Contractul de societate
e-mail: Dragos.Daghie@ugal.ro
4. Contractul de mandat
5. Biletul al ordin
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
1. Ierarhia actelor normative în dreptul românesc
2. Evoluția actului normativ de la proiect la lege
3. Analiza teoretică şi practică a relației dintre dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv
4. Piramida actelor normative
5. Elemente practice de interpretare a normei juridice
Lect.univ.dr. Alexandru Bleoancă
DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE
1. Aspecte practice ale dreptului proprietății intelectuale
e-mail:
2. Protecția dreptului de autor în teorie și în practică
Alexandru.Bleoanca@ugal.ro
3. Cazuri practice de protecție a dreptului de autor
4. Cazuri practice de protecție a invenției
5. Elemente practice referitoare la brevetabilitatea invențiilor
Studenții interesați de temele afișate vor scrie un mesaj înscriere și pentru verificarea
disponibilității la adresa de e-mail alexandru.bleoanca@ugal.ro.
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Lect.univ.dr. Silviu Jîrlăianu

e-mail: Silviu.Jirlaianu@ugal.ro

Lect.univ.dr. Mihaela Agheniței
e-mail: maghenitei@gmail.com

CRIMINALISTICĂ
1. Metodica cercetării infracţiunii de trafic de droguri de mare risc
2. Investigarea criminalistică a faptelor de crimă organizată
3. Utilizarea colaboratorilor în investigarea infracţiunilor de trafic de droguri
4. Investigarea infracţiunilor săvârşite asupra unui membru de familie
5. Modalităţi faptice de investigare a infracţiunii de şantaj
6. Cercetarea criminalistică a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal
7. Cercetarea la faţa locului în cazul distrugerii prin explozie şi exploatarea probelor
8. Drepturile persoanelor private de libertate sau arestate în baza unui mandat european de
arestare
9. Urme produse de om identificabile cu ocazia cercetării la faţa locului
10. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul utilizării armelor de foc
CLINICĂ JURIDICĂ
1. Protejarea martorilor în cadrul investigaţiei penale
2. Modalităţi faptice de falsificare a înscrisurilor
3. Efectuarea reconstituirii în cazul în cazul infracţiunilor contra vieţii
4. Folosirea investigatorilor cu identitate protejată în cercetarea infracţiunilor de corupţie
5. Răspunderea penală a investigatorilor cu identitate protejată
DREPTUL ASIGURĂRILOR
1. Contractul de asigurare de-a lungul timpului în România
2. Asigurarea de bunuri
3. Asigurarea auto
4. Frauda în asigurări
5. Persoanele din contractul de asigurare
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Lect.univ.dr. Ștefania Cristina
Mirică
e-mail: cmirica@ugal.ro
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DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII PUBLICE
Analiza comparativă a formelor de guvernământ din statele Uniunii Europene;
Raporturile dintre legislativ și executiv în sistemul constituțional românesc;
Efectele hotărârilor Curții Constituționale;
Evoluția reglementărilor privind controlul constituționalității legilor;
Cetățenia română.
CONTENCIOS ADMIN ISTRATIV
Procedura prealabilă în litigiile de contencios administrativ;
Controlul indirect exercitat asupra legalității actelor administrative;
Particularitățile litigiilor în contencios administrativ;
Evoluția reglementărilor privind controlul judecătoresc exercitat asupra activității
autorităților administrației publice;
Actele exceptate de la controlul de legalitate exercitat de instanțele de contencios
administrativ.
DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC
Organizațiile internaționale ca subiecte de drept internațional public;
Răspunderea internațională a statelor;
Efectele tratatelor internaționale;
Statutul refugiaților în România;
Teritoriul de stat în dreptul internațional.
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Lect.univ.dr. Oana Chicoș

e-mail: Oana.Chicoș@ugal.ro
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ORGANIZAȚII ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Consilliul de Securitate ONU
CEDO – organizare și funcționare
Comisia Dunării
Statutul funcționarului international
Consiliul Economic și Social din cadrul ONU
TEORIA CONSTRUCȚIEI UNIUNII EUROPENE
Izvoarele Dreptului Uniunii Europene
Relația dintre dreptul comunitar și dreptul international public
Tratatul de la Amsterdam
Comisia Europeană
Parlamentul European și mediatorul european
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Procedura depunerii ON LINE
a cererilor pentru aprobarea temei de licenţă/disertaţie
În urma alegerii unei teme din cele propuse, studentul are obligaţia de a
obţine pe email acordul cadrului didactic îndrumător.
Cererea de acordare a temei, fişa îndrumării şi angajamentul vor fi
completate de comun acord cu cadrul didactic şi semnate olograf de student.
Acestea însoţite de confirmarea pe email a cadrului didactic, vor fi transmise
pe adresa facultăţii secretariat.fsjsp@ugal.ro.
Formularele şi alte informaţii importante se regăsesc în „Metodologia de
îndrumare şi elaborare a lucrărilor de licenţă şi de disertaţie” pe site-ul facultăţii
la adresa http://fsjsp.ugal.ro/index.php/ro/despre/organizare/regulamente.
Termenul pentru depunerea documentelor este 30.11.2020.

