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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. 

http://fsjsp.ugal.ro/index.php/ro/despre/organizare/regulamente


UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE 

SPECIALIZAREA: ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT MASTER CU FRECVENȚĂ  

ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021 
 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe Ivan 

 
e-mail: Gheorghe.Ivan@ugal.ro 

INSTITUȚII DE DREPT PENAL 

1. Agresiuni asupra fătului. Analiză comparativă între incriminările din Codul penal în vigoare 

şi cele din Codul penal anterior. 

2. Răspunderea penală a persoanei juridice. Analiză comparativă între dispozițiile din Codul 

penal în vigoare şi cele din Codul penal anterior. 

3. Formele infracţiunii. Analiză comparativă între dispozițiile din Codul penal în vigoare şi cele 

din Codul penal anterior. 

4. Efectele juridice penale ale „Pandemiei de COVID-19“. 

5. Hărțuirea sexuală. Analiză comparativă între incriminarea din Codul penal în vigoare şi cea 

din Codul penal anterior. 

 

CRIMINALITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

1. Tendințe în spălarea banilor la nivel internațtional 

2. Fraudarea fondurilor europene 

3. Criminalitatea transfrontaliera 

4. PAradisurile fiscale 

5. Calitatea guvernanței corporative –factor determinant în prevenirea criminalităţii  economico-

financiare 

Conf.univ.dr. Oana Elena 

Gălățeanu 

 
e-mail: Oana.Galateanu@ugal.ro 

DREPT PENAL EUROPEAN 

1. Consideraţii privind competenţa penală a Uniunii Europene 

2. Opinii personale privind importanţa organelor europene ale justiţiei penale şi raporturile 

dintre acestea 

3. Principiul egalităţii armelor în jurisprudenţa CJUE şi procesul penal român. 

4. Aspecte privind evoluţia  dreptului  penal  în Uniunea Europeană 

5. Opinii personale privind cooperarea  internaţională  în materie  penală  la nivel  european. 
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Conf.univ.dr. Andreea-Elena Matic 

 

e-mail: emirica@ugal.ro 

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

1. Valori etice fundamentale în educație 

2. Discriminare versus egalitate de tratament în educație 

3. Plagiatul și alte abateri de la normele de etică și bună conduită în cercetare, dezvoltare și 

inovare  

4. 2 Teme de disertatie propuse de masteranzi 

Conf.univ.dr. Cristina - Corina 

Bențea 

 

e-mail: Cristina.Bentea@ugal.ro 

TEHNICI DE IDENTIFICARE A COMPORTAMENTULUI SIMULAT ÎN 

CERCETAREA CRIMINALISTICĂ 

1. Comportamentul simulat - aspecte juridice și psihologice 

2. Tehnici de investigare științifică a comportamentului simulat. 

3. Indicatori verbali, motori şi fiziologici ai conduitei simulate. 

4. Mărturia judiciară - aspecte juridice și psihologice. 

5. Comportamentul simulat - o abordare psihologică. Perspective explicative asupra indicatorilor 

simulării. 

Lect.univ.dr. Monica Buzea 

 
e-mail: Monica.Buzea@ugal.ro 

INSTITUȚII DE DREPT PROCESUAL PENAL 

1. Procedura plângerii prealabile 

2. Măsura preventivă a controlului judiciar 

3. Principiile specifice fazei de judecată în procesul penal 

4. Termenele în procesul penal 

5. Participanţii în procesul penal 

 

Optiunile pentru tema de disertatie 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. 

 

 

 

mailto:monica.buzea@ugal.ro
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Lect.univ.dr. Silviu Jîrlăianu 

 

 

e-mail: Silviu.Jirlaianu@ugal.ro 

METODOLOGIA EXPERTIZELOR CRIMINALISTICE 

1. Tipuri de expertize criminalistice folosite în investigarea infracţiunilor contra vieţii 

2. Expertiza criminalistică , mijloc de probă în investigaţia penală 

3. Constatarea tehnico – ştiinţifică  a urmelor materie identificabile la locul comiterii 

infracţiunii de ultraj urmat de moartea victimei 

4. Expertiza biocriminalistică 

5. Expertiza criminalistică balistică  

 

În vederea evitării oricăror inconveniente, atribuirea temelor se va face numai în urma 

discuţiilor directe cu cadrul didactic îndrumător.  

Nu vor fi luate în considerare solicitări pe e-mail. 

Discutiile vor avea loc in ziua de joi intre orele 17.oo – 18.00 la Tel. 0744-710085 

 

 

 

 


