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Nr.crt. Numele si prenumele Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

1. Anonimizat Decăderea din exercițiul drepturilor părintești 9,33 

 
2. 

Anonimizat Organizarea și funcționarea profesiei de notar public. 
Atribuțiile notarului public în contextul legii nr. 36/1995 și a 

actelor normative speciale 

9,66 

3. Anonimizat Izvoarele derivate ale dreptului Uniunii Europene 9 

4. 
Anonimizat Procedura arbitrajului commercial 9,66 

5. 
Anonimizat Organizarea și funcționarea profesiei de executor 

judecătoresc 

9,66 

6. Anonimizat Procedura încheierii căsătoriei 9,66 
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7. 

Anonimizat Competența instanțelor judecătorești în materia soluționării 
litigiilor de contencios administrativ și soluțiile pe care le pot 
pronunța instanțele judecătorești competente cu soluționarea 

litigiilor de contencios administrativ 

9 

8. 
Anonimizat Facilitarea, negocierea asistată și negocierea directă a 

conflictelor 

9 

9. Anonimizat Principiul aflării adevărului în activitatea judiciară 9,66 

10. Anonimizat Medierea – mijloc de prevenire a dincvenței juvenile 10 

11. Anonimizat Libertatea de exprimare pe internet 9 

12. 
Anonimizat Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în 

condiții de criză socială 

10 

13. 
Anonimizat Organizarea şi funcționarea profesiei de avocet 9,66 

14. 
Anonimizat Dezincriminarea consumului de □annabis – o provocare 

pentru Uniunea Europeană 

10 

15. Anonimizat Legislaţia română privind medierea conflictelor – limite şi 
perspective 

9 
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16. Anonimizat Despre familia iudaică 9,33 

17. Anonimizat Soluționarea pe cale administrativ-jurisdicțională și pe cale 
directă la instanțele judecătorești competente a litigiilor având 

ca obiect acte emise de către autoritățile contractante în 
procedura de atribuire a contractului. Soluționarea de către 
instanțele judecătorești competente a litigiilor privind acordarea 
de despăgubiri, anularea, constatarea nulității și executarea 

contractelor de achiziții publice, contractelor de achiziții 
sectoriale și  a contractelor de concesiune 

9 

 


