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PROGRAM

18 aprilie 2019
10.00 - 10.30
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00

Deschidere oficială
Procese simulate (Sesiune informativă
și de organizare)
Prânz

19 aprilie 2019
09:30 - 11:30

Sesiunea de comunicări științifice

11:30 - 12:00

Brunch

12:00 - 15:00

Concurs interuniversitar de procese
simulate

12:00 - 14:00

Concurs de opinii legale

12:00 - 14:00

Sesiunea de comunicări științifice
(continuare)

14:00 – 15.00

Concursul deciziilor administrative
„Arta și știința administrării: de la
teorie la practică”

15:00 - 15:30

Sesiune de închidere. Ceremonia de
premiere
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EFECTELE VICTIMOGENE ALE TORTURII
Vătămanu Miruna Lavinia
TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI
Scripnic Cristina
ADOPŢIA
Scripnic Cristina
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Tudosî Elena, Țăruș Diana
PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI
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ORDINEA DE DREPT
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Ciupitu Andrei Cosmin
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EUTANASIA ŞI SINUCIDEREA ASISTATĂ MEDICAL
Sorici Maria1
Coordonator: conf. univ. dr. Andreea Matic
Definiţia şi terminologia eutanasiei a cunoscut mai multe schimbări în decursul
diverselor etape istorice. Etimologic, cuvântul eutanasie provine din limba greacă –
,,euthanasia” , astfel, eu înseamnă bun şi thanatos – moarte: “moarte bună, moarte
frumoasă, moarte uşoară”, termen care a evoluat, în prezent semnificând actul de a
suprima viaţa altei persoane, la cererea acesteia, în scopul minimizării suferinţelor.
Termenul eutanasie a fost introdus de Francis Bacon (1561–1626), care i-a acordat
un sens pur filozofic. Codul Penal Român incriminează euthanasia. În cadrul lucrării
sunt analizate toate argumentele pro cum ar fi cel al compasiunii, dreptului de a
muri, cel al progresului social, precum şi toate argumentele contra precum că
eutanasia este prea radicală, nu are justificare etică, este inadmisibilă legală.
Majoritatea covîrşitoare a statelor lumii protejează prin lege dreptul la viaţă şi
resping, implicit, recunoaşterea dreptului la moarte asistată, incriminînd eutanasia.
Cuvinte cheie: Eutanasie, drept, moarte, impuls de milă, etică.

EUTANASIA
Lungu Carmen-Capitolina2
Coordonator. conf. univ.dr. Andreea. Matic
Drepturile omului sunt "de obicei înțelese ca drepturi inalienabile fundamentale la
care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o
ființă umană." Drepturile omului sunt astfel considerate ca fiind universale (se aplică
peste tot) și egalitare (aceleași pentru toți). Eutanasia, provenind din greaca și
însemnând “moarte frumoasa”, există încă din Antichitate. Popoarele nomade își
abandonau bătrânii și bolnavii care deveneau o piedică în calea deplasărilor lor
permanente. Deşi eutanasia şi sinuciderea asistată medical ar putea părea, la prima
vedere, atrăgătoare, legalizarea acestora are efecte negative profunde, deja constatate
în ţările unde se practică.
Cuvinte cheie: eutanasie; drepturi; moarte; efecte; argumente pro/contra.
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CRIMINALITATEA ”GULERELOR ALBE”
Necula Iuliana-Geanina1
Coordonator: lector univ. dr. Adriana Stancu
”Gulerele albe” ? Ce reprezintă această sintagmă și care e proveniența sa ? Realitate
sau doar speculații ? Pedepse sau doar avertismente ? Există cu adevărat aceste fețe
ale societății cu care nu facem niciodată cunoștință ? Toate aceste întrebări l e voi
aborda de-a lungul lucrării mele. În ultimii ani au apărut tot mai frecvent opinii
potrivit cărora din obiectul cercetării criminologice trebuie să facă parte și studiul
reacției sociale față de creșterea/descreșterea criminalității. Cât despre criminalitatea
”gulerelor albe”, opinia populației a fost cu greu scoasă la iveală, cel puțin în prima
parte a secolului XXI, când după căderea comunismului, nimic nu ni se mai părea
prea dur ori realizat împotriva noastră. Abia prin anii 2007-2008, oameni din înalta
societate au început să recunoască existenta la nivel înalt a formelor de ”gulere
albe”.
Cuvinte-cheie: gulere albe, criminalitate, Edwin Sutherland.

ZODIA CRIMINALULUI ÎN SERIE: OCULTISM SAU REALITATE?
Angheluță Florentina2
Coordonator: lector univ. dr. Adriana Stancu
De ce criminalul în serie, și nu hoțul, haker-ul sau orice alt infractor? Deoarece
criminalul este o persoană complexă, de cele mai multe ori cu probleme psihice sau
emoționale. Astfel, am încercat să aflu cauza comportamentului său criminal și al
faptelor sale reprobabile. Horoscopul și trăsăturile specifice fiecărei zodii au
reprezentat un subiect misterios și au incitat curiozitate prin simplul fapt al
speculării influenței energiei corpurilor cerești asupra unei zodii pe care o
guvernează. „Studiul criminologic privind infracțiunile de omor ( simplu și calificat)
și de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ce au făcut obiectul trimiterilor în
judecată în perioada anilor 2011-2015” a avut o contribuție semnificativă în privința
temei alese. Dacă studiul mai sus menționat abordează atât zodia infractorului, cât și
zodia victimelor realizându-se o statistică în acest scop, noi am decis să fim mai
concreți în ceea ce privește obiectul de cercetare al lucrării axându-ne astfel, pe
analiza astrologică a celui dintâi aspect, mai exact, dacă există o oarecare influență
între clasicele trăsături zodiacale și criminalul în serie sub aspectul unei posibile
predispoziții la actul criminal.
Cuvinte-cheie: criminalul în serie, zodie, ocultism, realitate, predispoziție
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JACK SPINTECĂTORUL
Răghină Raluca Daniela1
Coordonator: lector univ. dr. Adriana Stancu
Crimele de la Whitechapel...Oribile, cumplite, terifiante, și Jack Spintecătorul,
vânătorul străzilor din Estul Londrei a anului 1888, ucigând prostituate și
dezorientând poliția, care îl vânau cu toată dorința de a-l pedepsi. Ei niciodată nu au
reușit în a-l prinde, și chiar și în ziua de azi misterul său rămâne o enigmă. Dar el a
lăsat indicii în ceea ce-i privește identitatea, și nenumărate teorii au fost speculate
timp de o sută treizeci și unu de azi, de când el a lăsat Estul Londrei Victoriene în
teroare. Scrisorile trimise de către criminal lui George Lusk, Președintele
Comitetului de Poliție din Whitechapel au rămas în istorie ca un model de
comunicare sadică. Călăul venit “din iad”, așa cum scria el însuși cu cerneala roșie
în scrisorile trimise către poliție, e autorul unora dintre cele mai macabre crime din
lume. Ele fiind în număr de cinci oficial, dar au mai existat și alte bănuieli. Însă,
săracele victim nu-și vor găsi niciodată liniștea, pentru că Jack Spintecătorul nu a
fost prins niciodată.
Cuvinte-cheie: crimă, Londra, Whitechapel, prostituată, iad
INFRACTIONALITATEA PERSOANELOR INFLUENTE
Melinte (Szabo) Maria2
Coordonator: lector dr. Stancu Adriana
În viziunea criminologului american Edwin Sutherland criminalitatea gulerelor albe
este alcătuită din ansamblul de infracțiuni comise de persoane respectabile, cu statut
social înalt, în cursul activității lor profesionale. Termenul de criminalitate a
gulerelor albe este deseori confundat cu termeni apropiați, considerați de unii autori
sinonime cu acesta: corupție, criminalitate de serviciu, criminalitatea persoanelor cu
funcții de răspundere, criminalitatea profesională, criminalitatea elitei, criminalitatea
respectabilă, criminalitatea corporativă, criminalitatea economică, criminalitatea de
gospodărie, criminalitatea de producție și criminalitatea de business. În zilele
noastre, este greu de presupus că eforturile de a impune legea gulerelor albe, care o
încalcă, ar mai putea fi stopate, deoarece aportul public a crescut în ultima perioadă
de timp, iar unele grupuri de interese au mai multă putere decât altele. Dar cum
nimeni nu este mai presus de lege și nu are voie să invoace necunoașterea legii, este
de dorit ca într-un viitor apropiat, criminalitatea gulerelor albe să poată fi mai ușor
identificată, iar cei care au săvârșit o astfel de crimă să poată fi corectați și
sancționați corespunzător legii.
Cuvinte-cheie: criminalitatea gulerelor albe, persoane influente
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
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MOARTEA ASISTATĂ
Melinte (Szabo) Maria1
Coordonator: lector univ. dr. Andreea Matic
Moartea asistată sau eutanasia reprezintă suprimarea vieții altei persoane, la cererea
acesteia, în scopul minimalizării suferințelor sale. Dar cum viața este unică și este
un dar, nu există nici o urmă de îndoială că pentru creștini eutanasia este
inacceptabilă, fiind vorba despre uciderea unei ființe umane. Un creștin adevărat
crede în Dumnezeu și în momentul morții. În cazul în care sfărșitul biologic al unei
persoane este iminent, nu avem dreptul să îi grăbim sfărșitul prin eutanasie. În Codul
Penal român infracțiunile contra persoanei sunt așezate imediat după cele împotriva
statului. Legiuitorul român consideră dreptul la viață mai important decât celelalte
drepturi, acordând cea mai mare însemnătate ocrotirii vieții omului. Prin urmare
viața unei persoane este supremă, iar omul nu este liber să decidă asupra vieții sale,
chiar dacă este vorba despre moarte asistată..
Cuvinte-cheie: moarte asistată, viață, omul

PERSONALITATEA NECROFILULUI
Anton Victoria2
Coordonator: lector dr.Adriana Stancu
A durat un pic până am realizat de ce suntem cu adevărat capabili: război, genocid,
cruzimea față de animale, abuz asupra copiilor, lipsa egalității datorită sexului, rasei
și multe alte atrocități. Se pare că William Golding a avut dreptate când a scris
„Împăratul muștelor”, având intenția de a face lumină în faptul că omenirea va fi
întotdeauna divizată în două forțe opuse: sălbăticie și civilizație.
Ultimul tabu al societatii noastre pare sa fie necrofilia. Mulți dintre noi simtim
repulsie când pronunțăm acest termen iar o mare parte nici nu îl cunosc. Dacă
majoritatea gândim că moartea omului a preluat prin sine și orice act de violență
asupra lui, fie chiar și violență de natură sexuală, lucrurile nu stau chiar așa. Pentru
unii aceasta nu reprezintă o piedică, ci dimpotrivă chiar momentul oportun pentru
acțiuni sadice, satisfacere sexuală. Vă propun să facem cunoștință cu una din cele
mai bizare și anormale practici ale perversiunilor sexuale– necrofilia.
Cuvinte cheie: necrofilie, satifacere sexuală, cadavru.
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CAZUL RÎMARU
(Ion Rîmaru și Florea Rîmaru)
Sîrbu Geanina Oana1
Coordonator: lect. univ. dr. Adriana. Stancu
În prezenta lucrare este construit portretul psihologic al criminalului în serie cu
analiză pe cazul Rîmaru. Ion Rîmaru, criminal în serie de tip mixt împreună cu tatăl
său Florea Rîmaru, criminal în serie de tip organizat expun totodată teoria
transmiterii comportamentului criminal ca efect ereditar. Astfel privit, dacă Florea
Rîmaru renunță la săvârșirea actelor criminale și își întemeiază o familie, acesta
continuă să ucidă prin intermediul fiului său, crescut după asemănarea sa. Însă,
condus de imposibilitatea de a relaționa cu femeile, starea sa psihică se deteriorează
în ritm alert, devine neglijent, prezintă excese de violență, iar perioada de timp
dintre infracțiuni devenind din ce în ce mai limitată.
Cuvinte-cheie: crimă, vampirism, canibalism, psihopatie, sadism
PSIHOLOGIA CRIMINALULUI ÎN SERIE
Spanache Bianca-Nela2
Coordonator: lect. univ. dr Adriana-Iuliana Stancu
Viața omului dintotdeauna a fost în atenția societății în toate etapele parcurse de
umanitate în dezvoltarea sa, bineînțeles, cu specificul fiecărei perioade istorice.
Totodată, viața este cea mai importantă “proprietate” pe care nu o putem obține prin
bani sau bunuri și care se consumă treptat și nu poate fi înlocuită. Crima și criminalii
sunt subiecte extrem de actuale, dat fiind faptul că în fiecare om există o tendință
criminală pe care unii o recunosc sau pe care alții încearcă să o ascundă. Mintea
criminalului și motivația acțiunilor acestuia a fascinat dintotdeauna auditoriul de
toate vârstele și categoriile. Este vitală apropierea de psihologie în încercarea de a
surprinde şi înţelege comportamentul unui om, mai ales atunci când se doreşte
estimarea viitoarelor sale acţiuni.În cazul infractorilor importanţa personalităţii lor
constă atât în descoperirea motivului pentru care au săvârşit respectiva infracţiune,
în preconizarea unor viitoare infracţiuni, cât şi în individualizarea unei pedepse care
să reeduce cât mai bine infractorul. Fără doar și poate de-a lungul timpului s-au
consacrat multiple cazuri de crime în serie, însă numai unele au rămas consemnate
în istoria vremii, altele având autori încă necunoscuți sau altele fiind uitate.
Cuvinte-cheie: crimă,criminal în serie,psihologie,mituri,instabilitate
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PERSPECTIVA ASUPRA CRIMINALITĂȚII
Doca Adriana1
Coordonator: lector univ.dr. Adriana. Stancu
Caractere Times New Roman, mărime font 9, normal, spațiere 1.0, aliniere stângadreapta, în limba română, fiind obligatorie folosirea diacriticelor.
Spre deosebire de problema criminalului, care n-a fost niciodată studiată în mod
deosebit de știința dreptului penal, problema crimei a fost cea mai cercetată de
această știință. Combaterea crimelor trebuie cuprinsă în acte normative, deoarece
cetățenii trebuia să cunoască ce fapte sunt oprite și pedepsite, pentru ca, în felul
acesta, ei să nu le săvârșească și să nu fie pedepsiți. La început, incriminările erau
cuprinse în tradiții și acte simple, lapidare (”omorul” se pedepsește, ”furtul” se
pedepsește etc.). Înscrierea crimelor în legi cerea legiuitorului, indiferent cine era
acesta, ca faptele oprite, crimele, să fie bine caracterizate și delimitate între ele,
astfel încât oricare cetățean să le cunoască și să nu le săvârșească. Primii, deci care
au meditat și cercetat faptele care erau considerate crime au fost legiuitorii.
Cuvinte-cheie: crimă, criminal, criminologie, infracțiune, cercetare
EFECTELE VICTIMOGENE ALE TORTURII
Vătămanu Miruna Lavinia2
Coordonator: lector univ.dr. Adriana. Stancu
Utilizarea torturii ca un instrument acceptabil în războiul împotriva terorismului, a
provocat dezbateri politice, științifice, juridice, declanșând discuții despre
legitimitatea și justificarea folosirii torturii în scopul protejării drepturilor omului
împotriva amenințărilor teroriste. Unul dintre elementele cheie în lupta împotriva
terorismului îl reprezintă obținerea de informații. Presiunea de a colecta informații
valoroase a dus la moduri controversate de a obține declarații, fiind discutabil dacă
nevoia de informații prețioase în scopul protejării securității internaționale poate
justifica tortura. Protecția împotriva torturii este un drept universal al omului.
Tortura, ca tehnică de interogare nu funcționează, dimpotrivă, declanșează o serie de
consecințe negative, având un impact devastator asupra victimelor, ducând la
radicalizarea ulterioară a conflictului și afectând societatea, în ansamblu. Prin tortură
se neagă umanitatea individului !Astfel, prin aducerea unei persoane într-o poziție
de neajutorare și inducerea unei stări constante de teamă, tortura duce la deteriorarea
capacității individului de a funcționa.
Cuvinte-cheie: tortură, drepturi, om, protecție, terorism

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, doca.adaa98@gmail.com
2
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, miruna_lavinia@yahoo.com
1

GALAŢI, 18-19, aprilie 2019

TRAFICUL ŞI CONSUMUL ILICIT DE DROGURI
Scripnic Cristina1
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
Producția și traficul de droguri reprezintă una dintre formele cele mai active de
manifestare a crimei organizate transnaționale. În ultimul an flagelul drogurilor
reprezintă fenomenul cel mai complex. Ulterior, datorită faptului că profiturile
realizate din această activitate sunt foarte mari, pe lângă organizațiile mafiote
tradiționale, au apărut numeroase alte grupări și bande criminale, care pun, în prim
planul preocupărilor lor, producția și traficul de droguri sau de precursori ai
acestora. Combaterea traficului și a consumului ilicit de droguri reprezintă la nivel
național și internațional o problemă socială complexă, ale cărei modalități de
manifestare, repercusiuni și moduri de soluționare interesează atât factorii
instituționali ai statelor cât și opinia publică, datorită faptului că este un fenomen
deosebit de grav și periculos, atât pentru sănătatea populației, cât și pentru
stabilitatea economico-socială și buna dezvoltare a instituțiilor democratice ale
statelor.
Cuvinte-cheie: trafic, drog, substanțe psihoactive
ADOPŢIA
Scripnic Cristina2
Coordonator: conf. univ. dr. Matic Andreea
Dacă nașterea unui copil semnifică și asigură continuitatea vieții și viitorul, prin
opoziție abandonul copilului simbolizează ruptura, închiderea, moartea. Sunt
numeroase personalități în lume care pot fi clasificate exemple pentru reușita în
viață, în ciuda unui start dificil, printre acestea poate fi menționat genialul scriitor
rus Lev Tolstoi, al cărui mamă a decedat când acesta avea doar doi ani, fiind crescut
de mătușa sa, sau Steve Jobs, cofondator al Apple Computer, care a fost și el adoptat
la o vârsta fragedă. Și Marilyn Monroe și-a trăit copilăria dificilă în diverse familii și
orfelinate ținând de sistemul de protecție a copilului. Pentru înflorirea armonioasă a
personalității sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, care să-i asigure
un climat de fericire și înțelegere. Pe cât este posibil copilul trebuie menținut și
crescut în familia sa de origine. Dacă acest lucru nu este posibil, există o modalitate
de a-i asigura acestuia o familie permanentă prin adopție.
Cuvinte-cheie: abandon, adopţie, ataşament
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VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEIICAUZA FRECVENTĂ A CRIMINALITĂȚII FEMININE
Tudorie Paula-Simona1
Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu
În lucrarea de față ne propunem să analizăm una dintre cauzele cele mai frecvente
ale comportamentului criminal/antisocial feminin. Crime pasionale, pruncucideri,
crime având ca factor decisiv violența domestică sunt fapte care au înfricoșat opinia
publică de-a lungul timpului. Criminalitatea feminină este deseori cauzată de
violența domestică săvârșită împotriva femeilor și/sau copiilor. Importanța cercetării
rezidă și din efectele pe care încarcerarea femeilor criminale le are asupra familiei și
a copiilor lor, afectați de absența bruscă a unei persoane fundamentale în existența
lor. Unii copii se pot confrunta simultan cu pierderea ambilor părinți, societatea
însăși având de suferit de pe urma femeilor criminale ai căror copii sunt preluați de
instituțiile publice răspunzătoare de asistența socială sau de către rude ce nu pot
evita situația. Femeile sunt mai susceptibile de a comite crime împotriva
partenerului atunci când sunt victime ale violenței acestuia sau atunci când nu au
mijloacele adecvate de a se sustrage dintr-o viață în care abuzurile fac legea,
ajungând la disperare și la situații pe care le consideră fără scăpare.
Cuvinte-cheie: criminalitate, femeia criminal, violență
CULTUL VIOLULUI
Năstase Ana-Maria2
Coordonator: lector dr. Adriana-Iuliana Stancu
Conform Dicționarului explicativ al limbii române prin ֦ cult ֞ se înțelege ֦ totalitatea
ritualurilor unei religii ֞ . Astfel cultul violului reprezintă un ansamblu format din
practici (blamarea victimelor- ֦ El/Ea a cerut asta֞ , trivializarea și oferirea unui
caracter prozaic atacurilor sexuale ֦ Băieții sunt băieți ֞ , punerea pe primul plan în
mentalitatea societății faptul că e mai important să înveți victimile cum să se apere
în caz de viol ,decat să-i înveți pe ceilalți că nu trebuie să violeze), ideologii (victima
este o femeie de moravuri ușoare , victima nu poate să fie bărbat sau dacă este bărbat
atunci trebuie să fie slab,lipsit de forță fizică), limbaj (glume explicite de natură
sexuală, vorbe transmise în comunitate care justifică violul ֦ Este o vorbă , nu poți
aplauda cu o singură mână, astfel și femeia este de vină ֞ – asemănare făcută de un
localnic din India ,definitorie pentru întreaga comunitate din care face parte) care
favorizeaza,justifică sau încurajeaza săvârșirea de violuri într-o anumită
societate.Prezenta lucrare urmărește combaterea miturilor referitoare la viol și
explicarea acestor infracțiuni care în anumite comunități au devenit un fenomen.
Cuvinte-cheie: victimă, consensual, drept comparat, mentalitate , hărțuire
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RELIGIA ȘI INFLUENȚA EI ASUPRA CRIMINALITĂȚII
Manea Daniela1
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
Putem spune că orice război este religios în măsura în care motivează și cere pe
lângă pierderile materiale şivieţiomeneşti, sacrificiul suprem. Nu o dată s-a
întâmplat în istorie, ca religia să fie parte integrantă a eforturilor naţionale de a
dezvolta capacitatea de sacrificiu necesară forţelor armate şi de a motiva populaţiile
pentru conflict armat. Şi asta pentru că de cele mai multe ori cele mai diferite
grupări religioase s-au duelat prin structuri imperiale militare, politice şi culturale
aflate în acest context conflictual. Deşi majoritatea religiilor au printre valorile lor
profunde şi practică adesea ideea toleranţei, comunităţile de credincioşi sunt deseori
luate de valul imperativelor naţionale sau imperiale, compromiţând în acest fel orice
idee de toleranţă.

Cuvinte-cheie: criminalitatea religioasă, religie, terorism, extremism

CUPLURI UCIGAȘE
Iacob Emanuela Roxana2
Coordonator: lector dr. Adriana-Iuliana Stancu
Sensul obişnuit se referă la o pereche bărbat-femeie, aproape întotdeauna implicaţi
într-o relaţie sexuală, în care bărbatul este, în general, partea dominantă. Se observă
un fenomen interesant, şi anume că, în vreme ce ambii parteneri au, ca indivizi,
înclinaţii degenerate, <<personalitatea lor combinată>> se dovedeşte mortală doar
când sunt împreună. Pentru acest fenomen, francezii au născocit expresia folie à
deux (“iluzie împărtăşită de două persoane legate emoţional”), iar psihologia –
termenul Gestalt conform căruia “întregul organizat e mai puternic decât suma
părţilor lui”. Printre cele mai cunoscute cupluri ucigaşe se numără englezii Ian
Brady şi Myra Hindley şi australienii David şi Catherin Birnie. Cu toate că tendinţa
bărbaţilor de a domina reflectă un tipar social tradiţional, există şi cazuri în care
partenerul feminin se dovedeşte cel dominant şi joacă rolul de conducător. Partenerii
homosexuali împărtăşesc acelaşi stres emoţional şi acelaşi gen de legături afective ca
şi cuplurile heterosexuale. În orice caz, cuplurile homosexuale masculine tind să fie
cele mai sadice din punct de vedere sexual. La ele se întâlneşte cel mai înalt grad de
torturare fizică a victimelor.
Cuvinte cheie : relație, parteneri, psihologie, cuplu, legături
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EUTANASIA
Iacob Emanuela-Roxana
Coordonator : conf.univ. dr. Matic Andreea
Eutanasia este un act conştient care duce la o moarte subită şi nedureroasă a unei
persoane bolnave terminal, cu intenţia de a-i sfârşi suferinţa. În zilele noastre,
eutanasia se aplică la cei bolnavi terminali, dar şi la copii cu defecte de naştere
serioase. Aceasta este numită „eutanasia noilor născuţi”. Mai nou a apărut o aşa
numită „eutanasie socială”, pornind de la logica faptului că toate costurile
tratamentelor celor bolnavi, care au nevoie de medicamente foarte scumpe, dar nu
mai au nicio speranţă de vindecare, ar putea fi folosite pentru cei care au şanse de
refacere completă. De fapt, aceste tipuri de „morţi demne” nu sunt noi. În Sparta,
spre exemplu, copiii născuţi slabi sau bolnavi erau ucişi. În sumar, eutanasia este
fundamentată pe două concepte: milă pentru pacienţii care „nu au niciun viitor” şi
dreptate pentru familiile lor . Conform religiei, eutanasia contravine poruncii „Să nu
ucizi!” , iar medicii o văd ca curmare unei suferințe. Părerea mea poate fi subiectivă
în cele mai multe cazuri în funcție de persoana și de cazul în care putem vedea în
eutanasie o variantă pentru nevoile celui în cauză.
Cuvinte-cheie: eutanasie,dreptate,bolnavi,moarte,religie
TRAFICUL DE FIINȚE UMANE
Neagu Andreea- Cătălina1
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
Din punct de vedere criminologic, traﬁcul de ﬁinţe umane poate ﬁ deﬁnit ca ﬁind o
formă particulară de manifestare a criminalităţii organizate care constă în
comerţul cu oameni sau cu organe și ţesuturi ale lor, în scopul extragerii de proﬁturi
considerabile, speculând o anumită cerere și ofertă existentă în acest sens. Traﬁcul
de persoane este organizat de grupuri criminale clandestine care sunt adesea
implicate și în alte tipuri de criminalitate organizată. Structurile acestor grupuri sunt
foarte variate, pornind de la grupuri amatoare izolate, până la organizaţii structurate
la nivel internaţional Având un caracter transfrontalier, traficul de persoane este
organizat şi realizat, în cele mai multe cazuri, de persoane care activează, ramificat.
Deci, şi desfăşurarea urmăririi penale, precum şi tragerea la răspundere a
persoanelor vinovate devine tot mai dificilă. Problemele investigării cazurilor de
trafic de fiinţe umane rezidă şi din statutul victimei care are o poziţie specifică în
cadrul procedurii penale .
Cuvinte-cheie: trafic de ființe umane, criminalitate, caracter internațional, victime.
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TEORIILE PERSONALITĂȚII CRIMINALE
Tricolici Daniela1
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
The personality concept of the offender suffered, in the evolution of criminology,
different interpretations, almost every author having his own definition, his own
point of view on the personality of the killer. According to it, one and the other are
determined to actions and activities of certain needs, and one and the other are aided
or not by certain capacities, by certain acts of will. In this study we will analyze
theories explaining behavior starting from the characteristics that emphasize the
personality of the individual. The psychiatric and psychological theories, in
explaining the criminal behavior, go from the biological and situational factors of
the individual, but we will leave the criminal behavior that originates mainly in the
personality of the aggressor. In relation to the above, we can say that by the notion
of "personality of the offender", we mean the set of individual, bio-psycho-sociocultural traits, as well as the totality of social qualities of man, which, in correlation
with other impersonal conditions, of an act provided by criminal law. We will also
notice the famous criminologist Jean Pinatel's theory of the personality of the
murderer.
Keywords: Personality, criminal, Pinatel, theories, psychological.
ADOPȚIA
Tricolici Daniela2
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
Nicolae Iorga spunea: „Copilul nu datorează părintelui viaţa, ci creşterea”. Astfel că
viaţa de familie, relaţiile dintre membrii acesteia, atmosfera care se creează într-o
familie au o influenţă directă şi uneori chiar hotărâtoare asupra copilului. Atunci
când copilul este lipsit de grija părinţilor, de prezenţa acestora, indiferent din ce
cauze, statul este obligat să asigure copilului o familie prin metodele prevăzute de
lege. În acest studiu vom arăta definiția adopției și încadrarea ei în reglementările
juridice. De asemenea, vom vedea care sunt cerințele întocmirii unei astfel de
operațiuni juridice și respectiv ce presupune aceasta din punct de vedere legislativ.
În continuare vom specifica impactul psihologic al adopției asupra copilului adoptat
și am vazut unele carențe în cee ace privește acest subiect. Întrucât deseori, copilului
îi este foarte greu să se acomodeze unei noi familii dar și acesteia din urmă îi este
destul de dificil să găsească acel mod de comportament adecvat și acea căldură
părintească necesară unui copil. În final vom arăta efectele adopției și respectiv
încetarea acesteia și cauzele care au provocat acest fapt întrucât, atunci când este
încălcat interesul superior al copilului, desființarea adopției este iminentă.
Cuvinte-cheie: adopție, copil, familie, lege, filiație.
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EUTANASIA
Țăruș Diana1
Coordonator : conf.univ. dr. Matic Andreea
Cicero zicea că o moarte bună este modalitatea ideală de a respecta legea naturii,
părăsind lumea în demnitate și în liniște. Curentul pro-eutanasie susține ideea că
hotărârea întreruperii sau continuării tratamentului aparține doar bolnavului. Chiar
dacă eutanasia va submina îngrijirea medicală, în special, cea paliativă, și relația
doctor-pacient, eutanasia este o modalitate de a opri suferința extremă prin care trec
unii bolnavi în stadiul terminal și de a le oferi o moarte liniștită. Tot mai multe țări:
Belgia, Olanda, Luxemburg etc. au legalizat suicidul asistat de un medic și au
conștientizat că cetățenii au dreptul la autonomie personală, de a avea control asupra
corpului lor și de a dispune de viața sa. Așadar, eutanasia ar trebui privită ca dreptul
pacientului de a dispune de propria viață, hotărând când este momentul potrivit să
întrerupă tratamentul.
Cuvinte- cheie: eutanasie, viața, tratament, legalizare, țări.

CRIMINALI ÎN SERIE- MOTIVAȚIA ȘI RAȚIUNEA DE A UCIDE
Tălpău Loredana-Nicoleta2
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
Criminologia este știința socio-juridică care studiază criminalitatea, cauzele și
condițiile ei, personalitatea infractorului precum și căile și metodele de prevenire și
combatere a fenomenului criminal. În ceea ce privește personalitatea infractorului.
Astfel, urmărindu-se personalitatea infractorului se ajunge la cauzele directe ale
delicvenței. Cea mai studiată și totodată controversată categorie de infractori ramăne
cea a criminalilor în serie. Comportamentul lor criminal constă atât în acțiuni, cât și
în anumite stări de spirit, care le precedă și insoțesc. Motivul constituie stimulul
intern al comportamentului uman, inclusiv al celui criminal și este cauza imediată a
acțiunilor sale, întrucât conduce la formarea motivației, o stare internă de
mobilizare, activare și direcționare a resurselor fizice și intelectuale ale individului
spre satisfacerea intereselor criminale. În ciuda aparențelor, se afirmă că un criminal
în serie este un individ nesigur, iar ținerea victimei sub control îi conferă o siguranța
temporală. Prin urmare, lucrarea analizează factorii care declanșează și stimulează
dorința de a ucide.
Cuvinte-cheie: criminologie,criminali în serie, motivație,comportament criminal.
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TERMENELE ÎN PROCESUL PENAL ȘI CONSECINȚELE
NERESPECTĂRII LOR
Jalbă Andreea- Nicoleta1
Coordonator: lector univ. dr. Monica Buzea
Termenul reprezintă o instituție fundamentală a procesului penal, deoarece
coordonează întreaga activitate, astfel încât să asigure atât desfășurarea procesului
penal într-un termen rezonabil, lăsând participanților timpul necesar pentru
exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații, cât și împiedicarea
prelungirii constângerii, în cazul măsurilor procesuale. Actualul Codul de procedură
penală a introdus noțiunea de termenul rezonabil, consacrată în art. 8 CPP intitulat
„Caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal”. Această noțiune,
preluată din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, este prevăzută și de art. 21
din Constituție. Astfel s-a manifestat voința legiuitorului de a sincroniza cadrul
legislativ român la cel european. În continuare, urmând modelul Curții de la
Strasbourg, acesta a prevăzut o procedură internă de rezolvare a cauzelor care au ca
obiect durata nerezonabilă a procedurilor judiciare, și anume contestația privind
durata procesului penal, în scopul evitării eventualelor litigii în fața instanței de
contencios european a drepturilor omului.
Cuvinte-cheie: termen rezonabil, timp, calcul, act.
RECURSUL COMPENSATORIU
Popa Florin-Dumitru2
Coordonator: conf.univ.dr. Andreea Elena Matic
Grăitor pentru a rezuma această lucrare în câteva cuvinte este punctul 3 din cadrul
Legii Nr 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii Nr 254/2013 referitor la
art 55 care statuează că la calcularea pedepsei executate efectiv, se are în vedere,
indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi
executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare caz în care, pentru fiecare
perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu
sunt consecutive,se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.
Cuvinte cheie: pedeapsă, eliberare , recidivă, condiţii necorespunzătoare
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EUTANASIA
Roșu George Daniel1
Coordonator: conf.univ.dr. Andreea Elena Matic
În prezenta lucrare, eutanasia este definită ca fiind o metodă de provocare de către
medic a unei morți precoce nedureroase unui bolnav incurabil,pentru a-i curma
suferința indelungată și grea,fiind permisă doar in unele țări. Se prezintă și faptul că
eutanasia poate fi clasificată în eutanasie activă și pasivă,directă și indirectă,omorul
din milă și eugenesica și voluntară sau involuntară,dar și faptul ca aceasta este
considerată inacceptabilă de unele persoane,fiind vorba despre uciderea unei ființe
umane dar, bucurându-se și de o serie de susțineri,explicându-se ca toată lumea ar
trebui sa aibă dreptul la autodeterminare in ceea ce privește modul în care trăiește
sau își sfarșeste viața,acestea fiind unele dintre argumentele ce susțin sau nu
respectiva modalitate de renunțare la viață. În dreptul român,problema tratată are la
bază caracterul disponibil sau indisponibil asupra dreptului la viață. Astfel,eutanasia
are si argumente prin care o aprobă,dar și prin care o consideră inacceptabilă,urmând
ca ele sa fie dezvoltate în această lucrare.
Cuvinte-cheie: drept, viață, moarte, religie, libertate
MESERIA DE CĂLĂU
Roșu George Daniel2
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
Gluga neagră ce îi acoperea toată fața, corpul uriaș și diform, securea ascuțită
și eșafodul pe care victimele iși așteptau resemnate sfârșitul, sunt doar câteva dintre
imaginile stereotip ce definesc tabloul tenebros al unuia dintre cele mai contestate
personaje din istoria umanitații – călăul. În ochii unui legiuitor, pedeapsa capitală
poate fi privita ca o masură de protecție a societății în fața criminalilor care
atentează la viața, securitatea, bunurile materiale sau spirituale ale membrilor ei.
Chiar dacă istoria veche nu oferă date despre cei meniți să execute pedepsele
capitale, cel mai probabil ei erau recrutați din rândul sclavilor sau din cel al
soldaților aflați in slujba regelui. Lua astfel naștere și profesia de călău, acel personaj
menit să ducă la finalizare legile instituite de autoritatea centrală.
Cuvinte-cheie: crimă, execuție, profesie, pedeapsă
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IUBIREA CA FACTOR CRIMINOGEN
Tudosî Elena, Țăruș Diana1
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana

Alain Finkielkraut said that “Whether we are reactionary or progressive, nostalgic to
the past or with determination to the future, we are all modern, because we claim the
freedom to love who we want, how we want - and we exercise it.” Too little love is
not enough; too much hurts. It is certain that the passion of love, at an overwhelming
intensity, naturally opens to death. Although often provoked, “crimes of love”
appear meaningless and reasonable, with the aggressor showing a certain level of
dissociation during the event. What we do not know is whether it starts from within,
as an innate pulse or as a reaction to something from the outside. In the present
study, we want to elucidate the causes that determine the criminal tendencies of
aggressors and establish the limits of freedom of love, where the border protects
healthy love and restricts access to the relationship of pathological love.
Key words: love, death, crimes, aggressors, victims.

PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI
Gună Andreea2
Coordonator: conf.univ.dr. Andreea Elena Matic
Principiul non-discriminării este formulat în art. 2 din Convenția cu privire la
drepturile copilului. Nucleul acestui principiu il constituie egalitatea șanselor. El
promovează egalitatea șanselor baietilor si fetelor,a copiilor refugiatilor,a copiilor de
origine străină,ai minorităților sau a populațiilor indigene. La mai bine de 10 ani de
la ratificarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului, România este încă
departe de standardele universale si europene in materie. Copilul aflat în dificultate a
constituit una dintre prioritățile guvernelor de după 1990, cel putin daca este sa luam
in considerare declarațiile oficiale dar si o serie de inițiative legislative si
instituționale. Situați a copiilor aflați în dificultate in Romania, in special a celor
instituționalizați, traficul de copii, se află în atenția organismelor internaționale,
europene si ale Națiunilor Unite
Cuvinte-cheie: egalitatea șanselor, ocrotirea drepturilor copilului, educație, Codul
familiei, principiul interesului superior al copilului.
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TEORII BAZATE PE CARACTERISTICI FIZICE
Bordieanu Ștefan1
Coordonator: lector univ. dr. Stancu Adriana
Una dintre cele mai vechi abordări „știincifice” în cercetarea criminologică a fost
scoaterea în evidență a defectelor biologice și fizice, ca stigmat distinctiv pentru
criminali. Astfel, ei sunt văzuți ca niște indivizi cu caracteristici deosebite, anormali,
defectuoși și, de aceea, inferiori biologic. Acest defect biologic este capabil să
producă la criminali anumite caracteristici fizice, care îi fac să pară diferiți de omul
obișnuit, de aceea teoreticienii criminologi, încă de la început au studiat înfățișarea
fizică a criminalilor în tentativa de a identifica aceste caracteristici. Din acest punct
de vedere, explicația reală a comportamentului criminal este defecțiunea biologică și
inferioritatea fizică, precum și alte particularități ale unor defecte fundamentale.
Cuvinte-cheie: caracteristici, criminal, teorie

ORDINEA DE DREPT
Bordieanu Ștefan2
Coordonator: conf.univ.dr. Andreea Elena Matic
Există câteva întrebări ce au reprezentat preocupări constante în teoria şi filosofia
dreptului, iar răspunsul oferit, într-un moment sau altul, a depins, fără îndoială, de
evoluţia societăţii, de modul de înţelegere a rolului reglator al dreptului, de morala
epocii şi de nivelul conştiinţei juridice. Ce este dreptul? Care este sursa drepturilor
subiective? Ce este legea? În ce constă actul de justiţie? O parte a soluţiei pentru
aceste probleme și pentru multe altele poate fi găsită în Legea fundamentală, în
cuprinsul actelor normative ce au ca obiect de reglementare tehnica legislativă în
elaborarea actelor normative, în legea de organizare judiciară, în codurile de
proceduri judiciare, în codurile deontologice ori în diverse strategii, proiecte şi
programe, precum şi în documente juridice internaţionale sau regionale privind
drepturile omului.
Cuvinte-cheie: lege, drept, persoane, ordine

Universitatea „Dunărea de
specializarea Drept, anul II,
2
Universitatea „Dunărea de
specializarea Drept, anul II,
1

Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,

stefanbordieanu19@gmailcom
Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,

stefanbordieanu19@gmailcom
GALAŢI, 18-19, aprilie 2019

ADOPȚIA: O PÂRGHIE DE SALVARE A UNEI VIEȚI
Voicu Alexandru1
Coordonator: lector dr. Andreea-Elena Matic
Prezenta lucrare expune importanța unei măsuri de protecție socială pentru copiii
aflați în situații de risc precum neglijarea lor, abandonul sau abuzul acestora, vizând
nevoile și interesul superior al acestuia, propunând spre dezbatere una din cele trei
forme de protecție reglementate de legislație și anume adopția, concluzionând
totodată ca fiind cea mai optimă soluție în asigurarea bunăstării copilului abandonat.
A adopta semnifică a opta, însușind o alegere liberă de creare a unei filiaţii fără a
procrea, ci doar prin manifestarea liberului-arbitru. Societatea legitimează o nouă
categorie de părinţi: o altoire între un copil străin şi o branşă genealogică deja
constituită.
Cuvinte-cheie: abandon familial, protecție, liber-arbitru, familie, adoptat
LIMBAJUL TRUPULUI: GESTUL NON-VERBAL AL UNUI CRIMINAL ÎN
SERIE
Voicu Alexandru2
Coordonator: Lector dr. Adriana-Iuliana Stancu
Prezenta lucrare expune forma de comunicare non-verbală mentală, fizică și
emoțională a omului, compusă din poziția corpului, gesturi, expresia facială și
mișcarea ochilor. Trimiterea și interpretarea acestor semnale se face aproape în
întregime în subconștient. Comunicarea non-verbală poate scoate la iveală
adevăratele gânduri, sentimente și intenții ale unei persoane. Motiv pentru care,
elementele acesteia sunt uneori numite ‚‚indicii’’, deoarece dezvăluie adevărata stare
mentală a persoanei. Analiza pornește de la aspectele generale și intelegerea tehnicii
de ‚‚citire’’ a oamenilor, concluzionând cu dezbaterea cazului unui medic englez
din Todmorden, West Yorkshire, un prolific criminal în serie care a fost ‚‚trădat’’ de
un gest non-verbal comis în urma unui interogatoriu.
Cuvinte-cheie: comunicarea non-verbală, emoții date pe față, minți criminale, profil
psihologic, micro-expresii
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DONAREA DE ORGANE
Ciupitu Andrei Cosmin1
Coordonator: conf.univ.dr. Andreea Elena Matic
Problema donării de organe şi ţesuturi este o provocare importantă pentru toată
lumea - o decizie pe care cineva o poate lua, realmente doar pe cont propriu. Aici nu
există noţiunea de "corect" sau "greşit". Însă există argumente - pro şi contra - pe
care le puteţi pune în balanţă. Pentru mulţi pacienţi grav bolnavi, transplantul de
organe este o binecuvântare. Transferul unui organ străin înseamnă viaţă şi viitor,
permite recipientului să trăiască în continuare, să câştige o nouă calitate a vieţii şi să
participe mai departe la viaţa de zi cu zi, în familie şi la serviciu. Însă această şansă
vine doar odată cu un transfer de organe
Cuvinte cheie: organe, transplant,viata, pacienti, viitor

CRIMINALITATEA
Ciupitu Andrei Cosmin2
Coordonator: lector dr. Adriana-Iuliana Stancu
Statisticile privind criminalitatea prezentate în acest articol acoperă delictele
înregistrate de poliție în statele membre ale UE și în alte câteva țări europene. Aceste
date nu vizează o descriere a tuturor infracțiunilor din Europa: anumite infracțiuni
rămân neraportate, iar modificările ponderii anumitor delicte pot fi influențate de
noile strategii de ordine publică sau de modificările metodologice. Datele privind
numărul total al infracțiunilor înregistrate indică numai delictele prevăzute de codul
penal; infracțiunile mai puțin grave (contravențiile) sunt excluse. Numărul
infracțiunilor înregistrate în UE-28 a scăzut în mod constant începând cu 2003
Cuvinte cheie: criminalitatea, omucideri, jafuri, infracțiuni contra patrimoniului.
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INFRACȚIUNEA DE PRUNCUCIDERE
Visternicean Anastasia1
Coordonator: lector dr. Adriana-Iuliana Stancu
Infracţiunea a fost incriminată deosebit de la o epocă la alta şi de la stat la stat. În
vechea legislaţie românească precum şi în cea a multor state, pruncuciderea este
încadrată la omucidere şi considerată o formă specială a acesteia, în care se acordă
circumstanţe atenuante sau agravante în funcţie de situaţia socială a mamei
pruncucigaşe. În cuprinsul Dicţionarului General al Limbii Române, apărut în cadrul
Editurii Enciclopedice sub semnătura lui Vasile Breban pruncuciderea este definită
drept „omuciderea de către mamă a propriului copil, de curând născut”, iar
„pruncucigaşă este mama care îşi ucide copilul nou-născut”. Infracţiunea de
pruncucidere constituie un tip aparte de omucidere, o variantă de specie, cu
denumire proprie şi cu existenţă independentă. Se poate vorbi de un omor atenuat
sau de „o faptă de omor sancţionată mai blând, în considerarea condiţiilor speciale în
care acţionează subiectul activ al infracţiunii”.
Cuvinte-cheie: pruncucidere , infracțiune , nou – născut.

SUICIDUL
Visternicean Anastasia1
Coordonator: conf.univ.dr. Andreea Elena Matic
Importanţa suicidului ca problemă de sănătate publică este în mod persistent
subestimată, cu toate că în aproape toate ţările Europei sinuciderea ca şi cauză de
deces se situează între primele 10 cauze de mortalitate. Sinuciderea, ca principală
conduită autoagresivă, a fost definită de-a lungul timpului de numeroşi autori. O
veritabilă exegeză asupra definiţiilor date suicidului a întreprins I.C. Douglas în
cartea sa “The Social Meanings of Suicide “, relevând prezenţa a şase criterii în
definirea corectă a sinuciderii, anume: Iniţierea actului ; Actul care duce la moarte;
Dorinţa/Intenţia /(de autodistrugere); Pierderea voinţei; Motivaţia de a muri;
Conştiinţa potenţialului fatal al actului.
Cuvinte-cheie: suicid , clasificarea suicidului ,factori de risc
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CONDIȚII DE APLICARE A PROCEDURII SIMPLIFICATE ÎN FAZA DE
JUDECATĂ
Spînu Vasile1
Coordonator: lect. univ. dr. Monica Buzea
Ex abrupto instiuția recunoașterii învinuirii în faza de judecată, denumită generic
procedura simplificată, constituie una din modalitățile conceptului de justiție
negociată, care a fost transplantată din sistemul de drept ”common law” în sistemul
normativ românesc prin Legea 202/2010, așa-numita ”Mică Reformă”. Deși inițial,
instituția a purtat o reglementare deficitară, totuși într-o perioadă scurtă și-a dovedit
utilitatea. Forma actuală de reglementare prevăzută de dispozițiile Codului de
procedură penală a fost profund influențată de deciziile jurisprudențiale statuate în
acest sens de Înalta Curte de Casație și Justiție precum și de către Curtea
Constituțională, care au reușit într-o anumită măsură să tranșeze anumite controverse
doctrinare și jurisprudențiale, mai ales asupra condițiilor de admisibilitate a
procedurii simplificate de recunoaștere a învinuirii în faza de judecată.
Cuvinte-cheie: recunoașterea învinuirii, condiții, procedura simplificată.

INVESTIGAREA CRIMEI DIN FURIE
Vetrescu Mihaela Luciana2
Coordonator: lector dr. Adriana-Iuliana Stancu
Crima din furie a intrat în centrul interesului public o dată cu împușcăturile din
Școlile din Statele Unite. Aceasta este menționată de mulți autori ca formă obișnuită
a comportamentului ucigaș (Abrahamsen, 1973; Hollin, 1989; Meloy, 1992), însă
cartea „Minți criminale” mi-a atras atenția determinându-mă să abordez aceste
subiect datorită multiplelor complexe psihologice ce am descoperit că se întâmplă în
mintea celui care ucide impulsionat de o furie copleșitoare. Referatul conține
numeroase caracteristici psihologice despre indivizii care săvârșesc crime din pricina
furiei și momentele în care în psihicul acestora intervine dorința de a elimina
presupusul „obiect” care le declanșează teama de a afecta Eul ideal. În susținerea
datelor menționate am adaugat un caz prin care se pot identifica trăsăturile analizate
pe parcursul celor 7 capitole și care poate ajuta la înțelegerea a ceea ce îi determină,
în general, să săvârșească crimele impulsionate de furie.
Cuvinte-cheie: furie copleșitoare, violență, personalitate, Duncan Cartwright, Meloy
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SECȚIUNEA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
ȘI STUDII REGIONALE
COLECTAREA ULEIULUI UZAT – LECȚIA (NE)ÎNVĂȚATĂ A
DEZVOLTĂRII DURABILE
Banciog Petrică
PRESIUNEA PSIHOLOGICĂ PE CARE O EXERCITĂ ANGAJATORUL
ASUPRA SALARIATULUI
Banciog Petrică
PARTIDELE POLITICE: DE CE ȘI PENTRU CE?
Istrate Marlena-Mihaela
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI - O INSTITUȚIE SIMBOLICĂ?
Leon (Neştian) Adia-Angela, Tudosă Georgiana
UNDE-S DOI PUTEREA SCADE. REFLECȚII DESPRE LENEA SOCIALĂ
Lorena Daniela Lupoaie
ACTIVITATEA DE VÂNĂTOARE DIN PERSPECTIVĂ JURIDICĂ ȘI
ECOLOGISTĂ
Gherghe Dorina
PORTRETUL PATRIOTULUI ROMÂN
Tiron Oana Violeta
ACTORII ȘI FIGURANȚII DE PE SCENA ADOPTĂRII POLITICILOR
PUBLICE EUROPENE
Burlibașa Tudor-Ionuț
LIMITĂRILE A.N.C. VERSUS PROBLEMA INSERȚIEI PROFESIONALE A
ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE
Petică Marius –Adi
GESTIONAREA FONDURILOR CINEGETICE
Petrică Andreea
CONTINUITATE VS SCHIMBARE: DUBLA PROVOCARE PENTRU
MINISTERUL EDUCAȚIEI
Popa Marius-Cătălin
BREXIT LA AL DOILEA REFERENDUM. CONSECINȚE
Lungu Carmen Capitolina
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ANALIZA TRATATULUI DE ADERARE A ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII
BULGARIA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Sorici Maria
LEGISLAȚIA COMUNITARĂ
MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
Anton Victoria

EUROPEANĂ

PRIVIND

STATUTUL JURIDIC AL REFUGIAȚILOR
Sîrbu Geanina Oana
UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI CRIZA MIGRAȚIEI
Spanache Bianca-Nela
ADERAREA TURCIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Doca Adriana
INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Vătămanu Miruna Lavinia
ROLUL UNIUNII EUROPENE PE SCENA MONDIALĂ
Țăruș Diana
PRINCIPIILE UNIUNII EUROPENE
Vetrescu Mihaela Luciana
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PROTECȚIA

COLECTAREA ULEIULUI UZAT – LECȚIA (NE)ÎNVĂȚATĂ
A DEZVOLTĂRII DURABILE
Banciog Petrică1
Coordonator: lect.univ.dr. Valentina Cornea
Uleiul alimentar, după ce este folosit la prepararea hranei, trebuie colectat și predat
centrelor specializate pentru a fi reciclat. Dacă intenționat sau din neglijență, uleiul
alimentar uzat ar ajunge în apele naturale, acesta ar forma deasupra apei o peliculă
care ar împiedica transferul de oxigen, ceea ce ar putea genera dispariția vieții
acvatice. O singură picătură de ulei alimentar uzat poate polua și o mie de litri de
apă naturală. Prin urmare, în acest studiu de caz, urmăresc să trag un semnal de
alarmă asupra acestei probleme și să propun soluții pentru colectarea mai eficientă a
uleiului alimentar uzat, în orașul Galați.
Cuvinte cheie: ulei, colectare, reciclare, poluare, apă, durabil.

PRESIUNEA PSIHOLOGICĂ PE CARE O EXERCITĂ ANGAJATORUL
ASUPRA SALARIATULUI
Banciog Petrică2
Coordonator: conf. univ. dr. Ana Ștefănescu
Scopul acestui studiu de caz este de a scoate în evidență faptul că unele clauze din
contractul individual de muncă, precum și unele elemente din fișa postului au forme
neclare, la limita legii sau chiar dincolo de această barieră, ceea ce crează o presiune
psihologică pe care angajatorul o exercită asupra salariatului, încălcându-se astfel
norme din dreptul muncii și securității sociale.
Cuvinte cheie: clauză, presiune, psihologic, angajator, salariat
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PARTIDELE POLITICE. DE CE ȘI PENTRU CE?
Istarte Marlena- Mihaela1
Coordonator: lect.univ. dr. Valentina Cornea
În prezenta lucrare voi vorbi despre un element esențial al vieții politice, anume
partidele politice. Am ales această temă deoarece consider că este un subiect pe care
fiecare cetățean cu drept de vot ar trebui să-l cunoască. Obiectivele acestei lucrări
sunt : plasarea conceptului partidelor politice în timp, definirea termenului de „partid
politic” din perspectiva unor autori care au fost preocupați de acest subiect,
precizarea funcțiilor pe care le au partidele politice într-o societate, evidențierea
rolului pe care acestea ar trebui să-l îndeplinească, prezentarea situației partidelor
politice în România cu referire, în special, la Legea nr. 14/2003, evidențiind detalii
cum ar fi numărul partidelor politice din România, care este cel mai vechi partid,
respectiv cel mai nou partid și care sunt cele mai active partide politice din România
și ce rol are în realitate partidul politic. Perspectiva din care este tratată această
lucrare este sociologică, având un limbaj accesibil tuturor categoriilor sociale.
Cuvinte cheie: stat, partid politic, membrii societăți, politică.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI - O INSTITUȚIE SIMBOLICĂ?
Leon (Neştian) Adia-Angela, Tudosă Georgiana2
Coordonator: lect. univ. dr. Valentina Cornea
Acest articol îşi propune să aducă în discuţie modul în care a fost problematizată
ideea puterii politice a Preşedintelui României după revizuirea legii fundamentale a
statului în anul 2003, precum şi analiza modului în care şeful statului exercită aceste
prerogative ale puterii, avându-se în vedere faptul că în sistemul constituţional
român executivul este bicefal, fiind reprezentat atât de Guvern, cât şi de Preşedintele
ţării. De asemenea, articolul analizează amănunţit puterea concentrată în mâinile
preşedintelui care se manifestă prin: consacrarea funcţiei de veghere a respectării
Constituţiei şi a bunei funcţionări a tuturor autorităţilor publice din stat,
consolidarea funcției de garant al independenței naționale, al unității și al integrității
teritoriale a țării şi prin asumarea funcţiei de mediere şi de reprezentare.
Cuvinte cheie: şeful statului, putere politică, funcţii, instituție.
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UNDE-S DOI PUTEREA SCADE. REFLECȚII DESPRE LENEA SOCIALĂ
Lupoaie Lorena-Daniela1
Coordonator: lect.univ. dr. Valentina Cornea
În cadrul acestei lucrări voi vorbi despre un fenomen întalnit atat la noi în țara ,cât și
în restul statelor. Această tema surprinde viața sociala a cetățenilor ce aleg să adopte
un alt comportament când sunt într-un grup social. Am ales aceast concept deoarece
consider că această frânare socială este omniprezentă , unii dintre noi lăsându-ne
influențați negativ de cei din jur și preluând un model fără a ne da seama. De ce să
fac eu , când pot face alții? Gândindu-ne în mod logic că atunci când pentru
îndeplinirea unei sarcini se ocupă un număr mai mare de persoane , durata până cand
este finalizat este mai mică, iar calitatea mai bună. Se pare că cercetările facute până
acum au dovedit ca randamentul și calitatea muncii nu este direct proporțional cu
numărul membrilor din grup. De ce se întamplă acest lucru? Se pare ca oamenii fug
de responsabilităti in momentul în care nu se poate spune cu precizie ce și cine a
făcut. Obiectivele acestei lucrări sunt: definirea conceptului de lene , a conceptului
de lene socială, identificarea cauzelor și a impactului pe care il are fenomenul în
societate.
Cuvinte cheie: lene socială, organizație, societate, impact.
ACTIVITATEA DE VÂNĂTOARE DIN PERSPECTIVĂ JURIDICĂ ȘI
ECOLOGISTĂ
Gheorghe Dorina2
Coordonator: lect. univ. dr. Valentina Cornea
Contradicțiile morale anti-vânătoare sunt poziționate în contextul complex al culturii
consumatorilor, al protecției mediului înconjurător și al producției industriale de
alimente. Având în vedere că atât vânătorii, cât și grupurile de mediu sunt interesați
de conservarea naturii și având în vedere pierderea rapidă a habitatelor din întreagă
lume, se pune întrebarea dacă eforturile comune de conservare se vor dovedi
benefice nu numai pentru interesele ambelor grupuri, ci și pentru ecosistemele
fragile. Vânătoarea provoacă, de asemenea, multe pericole pentru mediul
înconjurător și pentru viață sălbatică. În majoritatea ţărilor, vânătorilor li se permite
să aibă ca pradă numai anumite specii de animale. Mulți ecologiști susțin că acest
lucru cauzează dezechilibru ecologic și afectează viață sălbatică pe termen lung. În
această lucrare doresc să dezbat problematica vânătorii din persepctivă juridică și
ecologistă, o probelamtică percepută diferit în „tabăra” vânător- ecologist.
Cuvinte cheie: vănătoare, ecologism, managment durabil, echilibru natural.
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PORTRETUL PATRIOTULUI ROMÂN
Tiron Oana Violeta1
Coordonator: lect. univ. dr. Valentina Cornea
Dacă am pleca de la definiţia patriotismului, am spune că, astăzi, acest concept nu
mai există. Societatea postcomunistă a moştenit mai degrabă conceptul individualist
de acces la patriotismul ieftin şi aparent, ca mijloc de manipulare al celor mulţi.
Raportarea la „străini“ este și ea una destul de neclară: aceștia au o influență
pozitivă, iar faptul că România face parte din UE este un lucru bun pentru 70%
dintre români, dar aceiași străini ar face mai bine să stea la ei acasă, iar România ar
trebui să fie mai fermă în relațiile sale cu UE. În acest studiu analizăm manifestarea
sentimentului de patriotism în România și modul în care accepțiunea vădit socială a
pariotismului este promovată în societatea românească. Datele culese în urma
aplicării unui chestionar adresat studentilor sunt utilzate pentru a compara
percepțiile dominante în societate și realitatea practică.
Cuvinte-cheie: patrie, europenizare, acasă, naționalism, patriotism.
ACTORII ȘI FIGURANȚII DE PE SCENA ADOPTĂRII POLITICILOR
PUBLICE EUROPENE
Burlibașa Tudor-Ionuț2
Coordonator: prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu
Lucrarea vizează definirea, adoptarea și implementarea politicilor publice depind de
perioada istorică, țara și natura problemelor care trebuie rezolvate. Caracteristica
unanim acceptată, în acest context, este aceea a existenței unor actori implicați direct
sau indirect în aceste procese. Abordarea actorilor politicilor publice este extrem de
complexă. Există diferite criterii de grupare a acestor actori. O primă clasificare a
actorilor politicilor publice îi împarte pe aceștia în individuali și colectivi. Cea de-a
doua categorie de actori ai politicilor publice o reprezintă cei din sfera societății
civile. Elementele de noutate constau în introducerea unei noi abordări a politicilor
publice care ia în considerare raportul național – supranațional în procesul de
adoptare a deciziilor, respectiv în realizarea unei analize comparative a actorilor
politicilor publice și a rolului lor în definirea și implementarea acestor politici.
Principala concluzie a lucrării este aceea că decizia în cadrul Uniunii Europene este
direct legată de guvernarea multilevel. Statele Membre dețin un rol mai mult pasiv
în procesul se adoptare a deciziei, singura lor implicare vizând implementarea
acestor decizii la nivel național.
Cuvinte-cheie: decizie politică, guvernare multilevel, actorii politicii publice.
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LIMITĂRILE A.N.C. VERSUS PROBLEMA INSERȚIEI PROFESIONALE
A ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE
Petică Marius –Adi1
Coordonator: conf. univ. dr. Ana Ștefănescu
Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) a realizat proiecte și modificări ce
vizează în mod direct învățământul superior și absolvenții, se ridică problema
îngreunării procesului de inserție al absolvenților pe piața muncii și a incapacității de
decizie. Putem observa o dezorganizare la nivelul instituțiilor cu putere de decizie ce
se reflectă prin modificările realizate în ultimii ani. În anul 2014, Ministerul
Educației și Cercetării Științifice a emis Ordinul nr. 5204, acest ordin a fost o
lovitură cruntă atât pentru universitățile din țară cât și pentru studenți. Ordinul
prevede limitarea ocupațiilor din supliment la maxim trei, acest fapt a avut
consecințe asupra activității centrelor universitare, dar mai gravă a fost îngreunarea
procesului de inserție al absolvenților cu ocupații limitate. În anul 2017, Ministerul
Educației Naționale a emis un alt ordin în care renunță la restricționarea ocupațiilor,
dar menține celelalte restricții privitoare la grupele majore. Putem observa
fluctuațiile și discrepanțele ce apar în perioade de timp relativ scurte, un prim
exemplu vizibil este denumirea ministerului și lista poate continua. Trebuie realizată
o analiză atentă asupra masurilor luate de autoritățile centrale pentru a putea vedea
efectele pe termen lung.
Cuvinte cheie: ocupații, restricții, inserție, universitate, studenți
ADMINISTRAREA FONDULUI CINEGETIC
Petrică Andreea Ioana2
Coordonator: lect. univ. dr. Valentina Cornea
Administrarea fondului cinegetic reprezintă activitatea de gospodărire durabilă a
faunei de interes vânătoresc și habitatelor. În acest studiu analizăm modalitatea de
gestionare a fondului cinegetic în România. Principalele atribuții ale autorităților cu
rol în gestionarea fondului cinegetic se referă la protectia mediului, controlul
activităţii cinegetice la toate nivelurile din punct de vedere al respectării
reglementărilor legale și contractelor de gestionare, la nivelurile şi în structurile
optime stabilite. Constatăm că în România gestionarea fondului cinegetic este
reglementată prin Legea nr. 407/2006, care, în timp, a suferit numeroase modificări.
Modificările operate în 2018 au supuse criticilor, invocânud-se în special, aspecte de
neconstitionalitate.
Cuvinte cheie: echilibru ecologic, gospodărie durabilă, fond cinegetic.
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CONTINUITATE VS SCHIMBARE: DUBLA PROVOCARE PENTRU
MINISTERUL EDUCAȚIEI
Popa Marius-Cătălin1
Coordonator: lect. univ. dr. Valentina Cornea
Ministerele sunt structuri administrative formate în vederea organizării administrării
în cele mai importante domenii ale vieții social-economice și politice. Importanța
ministerelor este accentuată și prin faptul că conducătorii acestora intră în
componența guvernului. In acest studiu analizăm evoluția ministerului responsabil
de problemele educației. Sunt puse în evidență rolul și funcțiile ministerului și
principalele modificări pe care le-a suportat aceastră structură ministerilală după
1989. Constatm că este ministerul cu cele mai multe remanieri privind atât
denumirea, cât și conducerea. Contextul politic a influențat atât procesele de
continuitate, cât și cele de schimbare în organizarea și funcționarea ministerului.
Cuvinte-cheie: minister, educație, schimbare, ministru, continuitate
BREXIT LA AL DOILEA REFERENDUM. CONSECINȚE
Lungu Carmen-Capitolina2
Coordonator: prof. univ. dr. Mihai Floroiu
Calitatea de membru al Uniunii Europene a fost un subiect de dezbatere în Regatul
Unit , deoarece țara a aderat la Comunitățile Europene în 1973. Acest referendum a
fost foarte diferit de referendumul de aderare a Comunităților Europene din 1975 ; a
fost utilizată o procedură de numărare mai localizată și mai regională, iar votul a fost
supravegheat de Comisia Electorală, un organism public care nu exista la momentul
primului vot. Acest articol enumeră rezultatele referendumului, fiecare comandat în
secțiuni naționale și regionale. O analiză privind efectul Brexit asupra mediului de
afaceri din România indică faptul că, dată fiind dimensiunea schimburilor bilaterale,
impactul direct pe termen scurt este unul limitat. Exporturile românești în 2015
reprezentau 1,5% din PIB-ul României, iar investițiile directe britanice doar 2,1%
din totalul investițiilor străine directe în România. Pe plan general, efectele negative
vor fi resimțite îndeosebi la nivelul bugetului Uniunii Europene, întrucât Regatul
Unit a avut o contribuție de 13,45 % la bugetul Uniunii în anul 2016, respectiv 10,76
miliarde de lire, fiind al treilea mare contribuitor la nivel european, după Germania
cu 19% și Franța cu 16,3%.
Cuvinte cheie: brexit: referendum; Marea Britanie; Uniunea Europeană; decizie.
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ANALIZA TRATATULUI DE ADERARE A ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII
BULGARIA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Sorici Maria1
Coordonator: prof. univ. dr. Mihai Floroiu
Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, este o înțelegere
între Uniunea Europeană și două țări (Bulgaria și România), privind aderarea
acestora la UE. Documentul schimbă unele prevederi reglementate inițial de Tratatul
de la Nisa. După aderare, România a trecut de la statutul de observator activ la cel de
membru cu drepturi depline. Țara desemnează 35 de deputați pentru Parlamentul
European, dar numărul acestora va scădea printr-o reorganizare a locurilor din
Parlament stipulată în Tratatul de la Nisa. Limba română a devenit una dintre limbile
oficiale ale Uniunii. Denumirea de „Uniune Europeană”, în limba română, a primit
statut oficial. Analizând interacţiunia dintre dreptul comunitar ca izvor de drept
intern apare întrebarea: ce lege se aplică într-o speţă în care nu coincide prevederile
dreptului intern cu cele ale dreptului internaţional ?
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, drept naţional, stat membru, izvor de drept.
LEGISLAȚIA COMUNITARĂ EUROPEANĂ PRIVIND PROTECȚIA
MINORITĂȚILOR NAȚIONALE
Anton Victoria2
Coordonator: prof. univ. dr Mihai Floroiu
Minorităţile reprezintă o “preocupare decentă a Uniunii Europene”, determinată în
primul rând de extinderea spre spaţ iul fost comunist, ş i î n al doilea rând de problema
imigranţilor pe teritoriul Uniunii. Există mari diferenţe î n rândul statelor membre în
ceea ce priveşte disponibilitatea acestora de a recunoaşte minorităţ ile, de a le proteja
drepturile ş i de a le garanta participarea politică. Cu toate acestea putem vorbi de un
standard privind protecţia minorităţilor la nivelul Uniunii Europene, dacă se iau în
considerare angajamentele internaţionale asumate în ultimii ani de statele membre,
iniţ iativele la nivel comunitar privind combaterea discriminării şi politica Uniunii
Europene privind accesul ţărilor candidate, acces condiţionat de garantarea
drepturilor minorităţilor de pe teritoriul acestora. O politică comună la nivelul
Uniunii Europene privind protecţ ia minorităţ ilor nu există, în schimb pot fi
identificate elemente care ar conduce, în timp, la conturarea cadrului unei astfel de
politici. Vă invit să ne facem cunoscuți atât cu cele mai dificile probleme care se
întâlnesc în practica Uniunii Europene în raport cu minoritățile precum și proiectele
propuse pentru soluționarea acestor conflicte.
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, minorități, conflicte, proiecte.
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STATUTUL JURIDIC AL REFUGIAȚILOR
Sîrbu Geanina Oana1
Coordonator: Prof. univ. dr. Mihai Floroiu
Lucrarea prezintă problema refugiaţilor, ce începând cu secolul 20 a devenit de
interes pentru comunitatea internaţională. Refugiaţii nu beneficiază doar de un statut
special datorat circumstanţelor în care au fost obligaţi să-şi părăsească ţările şi
nevoilor specifice determinate de exilul forţat, ci şi de un cadru instituţional anume
stabilit, la nivelul comunităţii internaţionale, care să-i protejeze. Înaltul Comisariat al
O.N.U. pentru Refugiaţi1or reprezintă principalul sprijin al celor cu statutul de
refugiat, asigurând protecţia internaţională a acestora. UNHCR promovează
încheierea şi ratificarea unor convenţii internaţionale pentru protecţia refugiaţilor,
urmărind aplicarea acestora, precum şi adoptarea, prin acorduri speciale între
guvernele statelor, a unor măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei refugiaţilor şi pentru
reducerea numărului persoanelor care au nevoie de protecţie.
Cuvinte-cheie: refugiat, statut, drept, obligație, măsuri
UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI CRIZA MIGRAȚIEI
Spanache Bianca-Nela2
Coordonator: prof. univ. dr Mihai Floroiu
Cu ceva timp în urmă,Imperiul Otoman a fost numit “omul bolnav al
Europei”.Acum aceeasi etichetă poate fi plasată asupra Uniunii Europene însă o
putem duce la un grad superior și să numim Uniunea Europeană “omul bolnav al
planetei “datorită muliplelor dificultăti pe care aceasta le întâmpina în ultimul timp.
Fără doar și poate Uniunea Europeană în ultimii ani se confruntă cu tot felul de
probleme ce vizează atât paliere sociale cât și politice sau economice .Uniunea
Europeană încearcă prin diferite politici și strategii să minimalizeze sau să rezolve
problemele cu care se confruntă însă pașii sunt înceți și evoluția acestor fenomene
este crescândă .Printre cele mai actuale și mai importante probleme cu care se
confruntă Uniunea astăzi se numără dorința Marii Britanii de a părăsi uniunea
cunoscută la nivel internațional sub denumirea de “Brexit” și criza migrației și a
refugiaților.În lucrarea de față am decis să abordez cea de-a două problematică si
anume criza migrației.În ultimii doi ani, Europa s-a confruntat cu cele mai ample
mișcări de masă de oameni de la încheierea celui de Al Doilea Război Mondial.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, criza migrației, refugiați, estul Europei
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ADERAREA TURCIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Doca Adriana1
Coordonator: prof. univ. dr. Floroiu Mihai
Cetățenia UE și cea europeană au fost înființate odată cu intrarea în vigoare a
Tratatului de la Maastricht în 1993. Uniunea Europeană își are originea în
Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și în Comunitatea
Economică Europeană (CEE), înființate în 1951 prin Tratatul de la Paris, respectiv
în 1957 prin Tratatul de la Roma. Membrii inițiali ai Comunității Europene au fost:
Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda și Germania de Vest. În anii următori
Comunitatea s-a lărgit prin aderarea unor noi state membre și și-a crescut puterea
prin adăugarea de domenii economice, sociale și politice în competența sa. Tratatul
de la Maastricht a înființat Uniunea Europeană sub prezenta denumire în 1993. Cea
mai recentă modificare majoră a bazei constituționale a UE, Tratatul de la Lisabona,
a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Deși nici un stat membru nu a părăsit UE
sau organizațiile precedente, Regatul Unit a semnalat intenția de a părăsi Uniunea în
urma unui referendum din iunie 2016 și negociază retragerea sa.
Cuvinte-cheie: tratat, Turcia, UE, aderare, migrație
INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Vătămanu Miruna Lavinia2
Coordonator: prof. univ. dr. Floroiu Mihai
Procesul de integrare europeană în relațiile internaționale contemporane prezintă un
fenomen care este studiat dintr-o perspectivă multiaspectuală. Un argument al
actualității temei propuse spre cercetare este faptul că procesul de integrare
europeană nu se limitează doar la diferite aspecte ale politicii externe, cum ar fi
întrevederile oficiale, consultări, negocieri, semnare de acorduri, ci implică şi
transformări esențiale interne în domeniile politico-juridic, economico-social şi
cultural. Deşi cooperarea politică şi cea economică dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană s-a intensificat odată cu semnarea Acordului de Asociere, a
Acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi
obținerea liberalizării regimului de vize, procesul de integrare europeană a țării se
desfăşoară contradictoriu şi destul de lent. Prin urmare, devine important de evaluat
modul în care se realizează şi se interconectează dimensiunile externe şi cele interne
în procesul de integrare a Republicii Moldova, identificând direcțiile prioritare în
acest sens.
Cuvinte-cheie: Integrare, Uniunea Europeană, Acordul de Asociere, factori
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ROLUL UE PE SCENA MONDIALĂ
Țăruș Diana1
Coordonator: prof. univ. dr. Floroiu Mihai
Jean Monnet, marele arhitect al integrării europene, mărturisea că „națiunile
suverane ale trecutului nu mai pot rezolva problemele prezentului: ele nu pot asigura
propriul lor progres sau controla propriul lor viitor. Uniunea Europeană este
acceptată ca un actor de talie mondială numai atunci când vorbește cu o singură voce
și depune eforturi imense pentru ca omenirea să devină beneficiarul și nu victima
schimbărilor majore care au loc la nivel global. Rolul Uniunii Europene poate fi
elucidat prin prisma celor mai importante politici ale sale: politica externă de
securitate comună, politica comercială și politica de dezvoltare. Fără aceste politici,
depășirea obstacolelor ar fi un vis de nerealizat, întrucât crizele politice, economice
și sociale care zguduie întreaga lume necesită resurse efective pentru a fi combătute.
Deci credibilitatea și influența Uniunii sporesc numai atunci când UE își combină
puterile economică și comercială cu aplicarea treptată a unei politici comune de
securitate și apărare pentru soluționarea tuturor provocărilor mondiale.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, rol, politici, securitate, comerț, dezvoltare
PRINCIPIILE UNIUNII EUROPENE
Vetrescu Mihaela Luciana2
Coordonator: prof. univ.dr. Mihai Floroiu

În cadrul sistemului legislativ al Uniunii Europene există mai multe principii care
servesc ca bază pentru luarea deciziilor, mai ales în cazurile în care unele acte sunt
neclare sau există un confict între mai multe categorii de acte. Unele din aceste
principii sunt înscrise în tratate (de pildă, principiile subsidiarităţii şi
proporţionalităţii), altele derivă din practica Uniunii şi a instituţiilor sale, în special
Curtea Europeană de Justiţie. În funcţie de rolul lor, aceste principii generale pot fi
de acţiune (se pot regăsi în actele, acţiunile şi politicile Uniunii Europene) sau de
aplicare (utilizate de instanţele judecătoreşti pentru punerea în aplicare a dreptului
comunitar).
Cuvinte-cheie: drept european, efectul direct, supremația dreptului comunitar
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RAPORTAREA EDUCAȚIEI INTERCULTURALE
LA PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII DURABILE
Bujoreanu Valerica Rina1
Coordonator: lect.univ.dr. Valentina Cornea
Dezvoltarea durabilă comportă trei mari dimensiuni. Dimensiunea socială integrează
şi educaţia. Lucrarea abordează problematica educaţiei interculturale, fiind analizate
problemele itegrării copiilor străini în sistemul naţional de învăţământ, precum şi
integrarea copiilor români stabiliţi în alte contexte culturale. România este pe locul
patru în Europa la numărul de cetățeni care trăiesc în afara țării. Atât datele
naționale, cât și internaționale, arată că mulți copii migranți din Uniunea Europeana,
sunt dezavantajați educațional prin comparație cu colegii lor originari din țara
respectivă. În unele state europene, există tendințe către segregare în funcție de
criterii socio-economice, deoarece părinții cu o situație socială bună, au tendința să
își retragă copiii de la școlile cu un număr mare de elevi migranți. Sugestiile pentru
contracararea fenomenelor negative fac referire la principiile dezvoltării durabile și
la teoria constructală a lui Adrian Bejan, conform căreia toate sistemele competitive
se dezvoltă, evoluiează și curg tinzând spre perfecțiune.
Cuvinte cheie: migrație,educație, interculturalitate, segregare, dezvoltare durabilă.
SCHIMBAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DIN ROMȂNIA:
INTRE NECESITATE ŞI REZISTENŢĂ
Lungu Mihai2
Coordonator: lect.univ.dr. Valentina Cornea
Schimbarea implică o succesiune de evenimente organizaţionale sau un proces
psihologic care se desfasoara în timp. În Romania, majoritatea oamenilor sunt de
acord asupra necesitatii schimbării - a structurilor politice şi economice, a modului
de viaţă, a mentalităţilor, a stilurilor comportamentale, a atitudinii faţă de valori.
Fiecare categorie socială şi profesională, vede, însă, acest proces de transformare în
felul său. Funcţia oficială, statutul social, capitalul cultural dobândit sunt principalii
factori care alimentează diversiattea de opinii. Analizăm din punct de vedere teoretic
și practic modul în care se produce schimbarea într-o instituție publică. Modelele
teoretice prin care s-a testat rezistența la schimbare în instituțiile publice din
România arată că factorii care inﬂuențează cel mai mult rezistența la schimbare sunt
de natură socio-culturală și economică.
Cuvinte cheie: institutii publice, schimbare, factori externi, factori interni,
rezistență.
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PROVOCĂRILE ŞI LIMITELE REGIONALIZĂRII ÎN ITALIA
Chiru Marius1
Coordonator: lect.univ.dr. Valentina Cornea
Italia este probabil ţara pe al cărei teritoriu au avut loc, de-a lungul istoriei, cele mai
multe modificări administrative. Relansarea regiunilor iatliene este rezultatul unui
amestec de factori economici și instituționali care au generat o concurență tot mai
mare între acestea. În cadrul acestui studiu analizăm schimbările cadrului legal și
influiențele externe exercitate de instituțiile europene în procesele de reteritorializare în Italia. Creșterea guvernanței pe mai multe niveluri și a așanumitului euroregionalism a consolidat rolul pe scară regională în dezvoltarea
teritorială: pe de o parte, cu noi actori precum agențiile și organizațiile implicate în
dezvoltarea, pe de altă parte prin reapariția actorilor "vechi", cum ar fi regiunile. Pe
baza experienței italiene discutăm elementele inovatoare introduse în regionalizarea
Italiei, ilustrând câteva lecții utile pentru decupajul regiunilor de tip NUTS 2 în
România.
Cuvinte cheie: regiune, regionalism, reformă, decupaj teritorial.
SISTEMUL URBAN BRĂILA – GALAȚI - EVOLUȚII
Cătălin Constantin Iordăchescu2
Coordonator: prof. univ. dr. Violeta Pușcașu
Noțiunea de „sistem urban Brăila - Galați‟ este relativ recentă în evoluția istorică a
celor două urbe dunărene. Proxima așezare reciprocă, la același mal al Dunării,
condițiile naturale și mai ales condițiile politico-istorice au făcut posibilă o evoluție
„separate - împreună‟. Asupra acestora s-au făcut referiri mai ales din punct de
vedere arhitectural și geografic. Cele două elemente urbane sensibil egale sunt unite
în prezent de evoluții geopolitice în contextul larg al Uniunii Europene și al
valorificării potențialului de dezvoltare regională, chiar națională la poarta de est a
Uniunii Europene. Specialiștii au realizat că numai printr-o valorificare comună a
aglomerării urbane vremelnice se poate determina o polarizare și creștere economică
la adevăratul potențial, prin reconfigurarea căilor de acces și comunicații,
diversificarea disponibilităților pieții muncii și punerea în valoare a tradițiilor
(constructive, alimentare, culturale), prin crearea unui centru „multimodale“ de
referință în rețeaua europeană. Lucrarea de față își propune o trecere în revistă
preocupărilor urbanistice, a politicilor locale de transpunere în planuri de dezvoltare
locale și regionale, de la crearea structurilor de analiză, prognoză și planificare
strategică, punând în final accent pe observațiile asupra potențialului urbanistic, a
zonei peri-urbane și a potențialului dezvoltării unei structuri metropolitane comune
în spațiul Brăileano-gălățeano-tulcean.
Cuvinte-cheie: rețea, aglomerare urbană, polarizare, structuri metropolitane..
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
programul de master GCTAP, anul II. mariuschiru2014@gmail.com
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RELEVANTA RETELEI TEN-T LA NIVELUL STATELOR EUROPENE
Cătălin Constantin Iordăchescu1
Coordonator: conf.univ. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Noțiunea de transport se pierde în negura timpului apariției și evoluției speciei
umane. Transportul nu este apanajul societăților evoluate, acestea doar descoperă
noi modalități de transport. Structurile economice supra-statale, echipele
multinaționale, alianțele de state, continentale sau supra-continentale au realizat că
numai printr-o eficientizare a transporturilor se poate determina o creștere
economică accelerată, prin redimensionarea transporturilor, diversificarea
disponibilităților (mai multe tipuri de transport pentru aceleași bunuri) prin crearea
de centre „multimodale“, prin reducerea timpilor și mai ales prin reducerea
costurilor. În Uniunea Europeană transporturile au constituit de la bun început una
din preocupările majore ale politicii sale economice pe tot parcursul evoluției și
existenței acesteia. Structurile politice europene s-au dovedit un motor în această
dezvoltare continentală, fie că era vorba de piața internă a Uniunii, fie că era vorba
despre conexiunile cu celelalte piețe regionale mai mult sau mai puțin învecinate.
Lucrarea de față își propune o trecere în revistă a politicilor europene privind
transporturile, de la crearea structurilor de analiză, prognoză și planificarea a
dezvoltării până la contextul actual, punând în final un accent deosebit pe sectorul
teritorial românesc, zonă periferică europeană dar cu un puternic potențial de
conexiune cu piețele limitrofe, de mare importanță pentru Uniune.
Cuvinte-cheie: rețea, transport, TEN-T, România, culoar.
EFICIENȚA ȘI EFICACITATEA ÎN ACHIZIȚIILE PUBLICE
LA NIVEL EUROPEAN
Badiu (Nicolau) Alina2
Coordonator: conf.univ. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Prezentul articol dorește să identifice care anume au fost măsurile ce s-au identificat
în procesul de achiziții publice prin raportare la progresul fiscal existent atât la nivel
European, cât și național, în vederera creșterii eficacității și eficienței administației
publice pentru o cât mai ridicată satisfacere a interesului public al cetățeanului.
Astfel, în cuprinsul prezentării noastre ne vom axa pe aspecte care au crescut
semnificativ calitatea procedurilor în procesul de achiziții publice, precum :
profesionalizarea personalului din cadrul achizițiilor publice, cooperarea verticală și
orizontală între autoritățile contractante, creșterea capacității tehnice și operaționale
la nivelul autorităților contractante sau îmbunătățirea capacității autorităților
contractante în utilizarea procedurilor electronice.
Cuvinte cheie : achiziții, eficență, eficacitate.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
programul de master APIE, anul I, catalin.iordachescu@gmail.com
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CULTURA ȘI ”COOLTURA”
Vlad Ionela-Ana1
Coordonator: prof. univ. dr. Violeta Pușcașu
Prin sensul ei propriu, cultura indică o multitudine de particularități, cunoștințe ce
definesc un grup de oameni. În societatea modernă, însă, sensul de bază al acestui
concept se degradează treptat pe măsură ce societatea își însusește tendințele actuale.
Acest studiu își propune să identifice elementele tipice culturii gălățene și măsura în
care ele și-au păstrat forma autentică ce le-a adus notorietate la nivel național și
totodată să abordeze noile aspirații culturale, precum și măsura în care acestea le
acaparează pe ele veritabile. Respectă noile clădiri ale Galațiului forma arhitecturală
a zonelor în care sunt amplasate? Aleg oamenii teatrul sau opera înaintea filmelor
ușoare și a spectacolelor manelizate? Avem kitsch cultural promovat chiar de către
autorități? Sunt doar câteva dinntre întrebările la care își propune să afle răspuns
cercetarea de față, prin identificarea prinicipalelor categorii de forme culturale cu
care ne întâlnim frecvent și care se pot afla pe granița subțire dintre a fi de calitate și
a fi la modă.
Cuvinte- cheie: cultură, Galați, autorități.
STUDIU COMPARATIV: ADOPTAREA ȘI APLICAREA PRINCIPIULUI
AUTONOMIEI LOCALE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE
Cîrlig Alexandra2
Coordonator: conf.univ. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Lucrarea de față are drept scop prezentarea modului în care este reglementat (la
nivel național și european) în cadrul legislativ, dar și în cel constituțional, principiul
autonomiei locale, cu diferențierea corespunzătoare între diferite state-membre ale
Uniunii Europene. Astfel, cuprinsul lucrării este constituit din problematica
asemănărilor și deosebirilor de la nivel național în ceea ce privește principiul
autonomiei locale, prin relevarea elementelor corespunzătoare reglementării
europene cu referire la autonomie, căror trebuie să se conformeze statele-membre
ale Uniunii Europene. Lucrarea evidențiază, în mod special, influența nivelelor de
evoluție distincte ale diferitelor state-membre ale UE (cum ar fi Germania, Austria,
Franța, România, Ungaria și Portugalia) asupra momentului, formei, conținutului și
sensului dat autonomiei locale în ceea ce privește adoptarea și aplicarea acestui
principiu.
Cuvinte-cheie: administrație, autonomie, legislație
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
programul de master, anul I, ionelavlad@yahoo.com
2 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
programul de master APIE, anul I, kirlig_alexandra@yahoo.com
1
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FRICHE-MOTOARE DE DEZVOLTARE SUI GENERIS
Hahui Mihaela-Giorgiana1
Coordonator: prof. univ. dr. Violeta Pușcașu
Lucrarea de față își propune analizarea fenomenului friche pe teritoriul municipiului
Galați și posibilitatea de a deveni adevărate motoare de dezvoltare pentru întreg
teritoriul gălățean. Frișele reprezintă terenuri exploatate anterior, abandonate de om
și colonizate de o vegetație spontană. În prima parte a lucrării sunt prezentate
noțiunile generale privind frișele. În cea de-a doua parte sunt aduse în discuție
diferite tipuri de frișe prezente pe teritoriul municipiului Galați cât și soluții de
revalorificare a acestora. Am ales această temă din dorința de a analiza care sunt
factorii care contribuie la apariția acestor friche pe teritoriul orașului Galați cât și
găsirea unor soluții eficiente care să contribuie la reducerea parțială sau chiar totală a
acestora de pe teritoriul acestui oraș, contribuind astfel la buna dezvoltare a acestuia.
Consider că acest subiect are o importanță majoră atât la nivel local cât și național
deoarece numărul acestor friche este în creștere atât la nivelul orașului Galați cât și
pe întreg terotoriul României.
Cuvinte- cheie: frișă, paragină, inutilizare

PARTICULARITATI ALE MODULUI DE FUNCTIONARE A
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT IN ROMANIA
Ciobanu ( Pricope) Adela -Dana2
Coordonator: conf.univ. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Suntem obişnuiţi ca drumurile, spitalele, şcolile ori chiar penitenciarele să fie „de
stat ”. Adică să fie construite de companii private( contractate de stat ,prin proceduri
legislative ) din banii, pe care acesta îi colectează de la cetăţeni sub forma
impozitelor şi taxelor. Cresterea nivelului de trai a determinat orietarea guvernelor
către companiile private atât în vederea finanţării proiectelor publice, cât şi pentru
îmbunătăţirea gestiunii acestora, graţie unui mai bun management din partea
sectorului privat. Astfel, s-au născut proiectele finanţate de către companiile private,
denumite generic parteneriatul Public -Privat. Astazi parteneriatul Public-Privat
este subiectul principal în discuţiile despre dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor
publice, guvernele fiind din ce în ce mai atrase de ceea ce pare soluţia perfectă
pentru bugetele vitregite ale autorităţilor publice, lucru pe care si noi dorim sa il
demonstram prin aspectele practice relevante pe care le vom dezvolta in cadrul
prezentului articol.
Cuvinte cheie : parteneriat, autoritati, proiecte, mediu privat.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
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PROTEJAREA PIEȚEI INTERNE A UNIUNII EUROPENE PRIN
REPOZIȚIONAREA CODULUI VAMAL ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

Zlătaru Zaharia1
Coordonator: prof.univ.dr. Florin Tudor
Interesele financiare ale Uniunii Europene reprezintă fluxul de venituri și cheltuieli ce
tranzitează piața internă, drept pentru care este vital să se obțină un echilibru, pentru a se evita
situațiile de colaps, cu repercusiuni economice și sociale și asupra statelor membre. În ceea ce
privește Codul Vamal, și protejarea intereselor vamale ca parte componentă a bugetului
Uniunii, prevederile acestuia se extind asupra tuturor tranzacțiilor cu partenerii externi, fiind
astfel necesar adaptarea permanentă a conținutului acestuia la realitățile, diversitățile și
dimensiunile schimburilor, adaptare ce vizează dezvoltarea unor mecanisme eficiente de
prevenție și depistare a încercărilor de sustragere de la plata taxelor vamale, ce conduc la
minimizarea conglomerării cauzelor de producere a fraudelor. Protejarea pieței interne a
Uniunii Europene și a integrității bugetului aferent, reprezintă un deziderat asupra căruia este
necesară intervenția atât a unei legislații juste cât și a unei activități multidirecționale, prin
implicarea activă a actorilor din statele membre- îndeosebi cele aflate la granția Uniuniiprecum și prin stricta implementare a Codului Vamal. Provocările împotriva cărora Uniunea
Europeană trebuie să acționeze sunt de ordin intern ( cele trei libertăți), dar și de ordin extern (
migrația masivă), fapt ce îngreunează procedurile de protejare a intereselor financiare.
Cuvinte-cheie: interese financiare, taxe vamale, tranzacții, prevenție, fraude.

FRAUDAREA SAU PROTEJAREA INTERESELOR FINANCIARE ALE
UNIUNII EUROPENE?
Mirela Loredana Filote2
Coordonator: prof.univ.dr. Florin Tudor
Actorii Uniunii Europene își desfășoară activitatea având în centrul preocupărilor chestiuni
legate de protejarea intereselor financiare. Astfel, prin dezvoltarea permanentă a unor
mecanisme de prevenție a fraudelor împotriva bugetului Uniunii, se au în vedere reglementări
menite să descurajeze tentativele de săvârșire a faptelor ce intră sub incidența criminalității
fiscale. Interesele financiare ale Uniunii Europene se subscriu principiului ,, Uniți în
diversitate”, motiv pentru care subminarea integrității acestora afectează implicit interesele
statelor membre. Economia subterană apare de cele mai multe ori ca granița dintre licit și ilicit,
și care se constituie ca ramură paralelă legalității fiscale, în a cărei ,, slujbă” se ,, angajează”
cetățeni ale căror principii de viață respectă aceeași ,, dogmă”. Fraudarea intereselor financiare
ale Uniunii Europene ia amploare și prin suprapunerea unor factori precum corupția, birocrația
vastă, legislație perimată, aspecte ce totodată sporesc erodarea echilibrului social, precum și
subminarea ordinii de drept. Tematica abordată sub forma retoricii, deslușește ,, furcile
caudine” căror Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții eficiente, în termene rezonabile,
pentru a stopa efectele în masă asupra statelor membre.
Cuvinte cheie: interese financiare, fraudare, economia subterană.
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ACTORI IMPLICAȚI ÎN PROTEJAREA INTERESELOR FINANCIARE
ALE UNIUNII EUROPENE
Nistor Carmen-Maria1
Coordonator: prof.univ.dr. Florin Tudor
Bugetul Uniunii Europene finanțează numeroase programe și proiecte care
îmbunătățesc viața cetățenilor din UE și din afara ei. Utilizarea necorespunzătoare a
fondurilor acordate de la bugetul UE sau sustragerea de la plata impozitelor, a
taxelor și a altor sume datorate care alimentează bugetul UE îi afectează în mod
direct pe cetățeni și prejudiciază întregul proiect european. Protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene este o prioritate a instituțiilor europene, iar pentru a
fi eficiente în acțiunile menite să reducă frauda și corupția, instituțiile Uniunii
Europene trebuie să realizeze un efort coordonat și bazat pe cooperare. Astfel,
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cere Comisiei și statelor membre să
combată fraudele și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii. De aceea, prevenirea și identificarea fraudei este o obligație
generală la nivelul Comisiei Europene, aplicabilă ori de câte ori personalul său
utilizează resurse în activitățile de zi cu zi.
Cuvinte cheie: actori, interese financiare, Uniunea Europeană, instituții europene

APLICAREA PRINCIPIILOR DESCHIDERII ȘI TRANSPARENȚEI ÎN
RELAȚIA DINTRE ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI
ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE
Gabriela Vasile2
Coordonator: conf.univ. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Libertatea şi democraţia într-un stat sunt direct proporţionale cu nivelul de informaţii
la care cetăţenii au acces. In această privință accesul la documentele administrative
şi, în general, la informaţie, deci, principiul „transparenţei” care derivă din acestea,
constituie unele dintre fundamentele drepturilor omului. O consecinţă firească a
aplicării principiului transparenţei o reprezintă obligaţia autorităţilor publice de a
consulta cetăţenii sau societatea civilă, respectiv de a face cunoscute motivele
deciziilor lor, aspecte pe care încercăm să le prezentam, punctând în lucrarea
noastră. chestiunele practice pe care le-am considerat relevante.
Cuvinte cheie: transparență, decizie, administrație, liber acces la informație,
autorități publice , motive
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PIRAMIDA INSTITUȚIONALĂ ÎN LUPTA PENTRU PROTEJAREA
INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE
Pietraru Mihaela1
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Florin Tudor
Este vital pentru Uniunea Europeană să își protejeze interesele financiare, astfel
încât cetățenii să aibă încredere că banii lor sunt utilizați în mod corespunzător. În
lupta pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt implicați
actori ce dezvoltă gradual mecanisme menite să împiedice acțiunile de subminare a
veniturilor, implicit cheltuielilor din visteria Uniunii Europene. Instituțiile implicate
în acest larg proces se regăsesc așezate sub forma unei piramide, a căror importanță
este de netăgăduit, Comisia Europeană fiind ,,vârful” construcției unionale, urmată
în subsidiar de către OLAF, Parchetul European, Curtea de Conturi a UE etc.
Construcția fizică impune pe latura legislativă măsuri permanente de protejare a
intereselor financiare ale Uniunii Europene, fiind într-o continuă colaborare pentru
depistarea fenomenelor evazioniste, construcție a cărei formă se oglindește în toate
statele membre ale Uniunii Europene, în vederea obținerii unor rezultate evidente în
lupta angajată. Interesele financiare ale Uniunii reprezintă garanția continuității și a
prosperității în cadrul frontierelor sale, care necesită legislație ajustată și actualizată,
fiind pratic o condiție sine-qua-non a echilibrului social.
Cuvinte-cheie: protejare intereselor financiare, OLAF, Parchetul European
ADOPTAREA ACTULUI ADMINISTRATIV DE AUTORITAȚILE
PUBLICE LOCALE ÎN CONTEXT EUROPEAN
Alisa Adriana Fulger(Boghiţoiu)2
Coordonator: conf.univ. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Actul administrativ public local este manifestarea de voinţă a Primarului sau a
Consiliului Local care produce efecte juridice cu caracter individual sau normativ în
vederea executării ori a organizării executării legii şi exprimă concordanţa dintre
drept cu necesităţile în continuă transformare ale societăţii. Rezolvarea asteptărilor
cetăţenilor şi a mediului de afaceri presupune îmbunătăţirea permanentă a
comunicării, reducerea complexitaţii formalităților şi birocrației, creşterea gradului
de consultare prin intermediul internetului, creşterea eficienţei activităţii, celeritate
în adoptarea actelor administrative şi folosirea unor standarde moderne de evaluare
şi aplicare a unui management de performanţă prin adoptarea actului administrativ
conform nevoilor specifice ale comunităţii.
Cuvinte cheie: act administrativ public local, necesităti, comunicare, internet,
management de performantă.
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ACTUALUL ROL AL MONARHIILOR LA NIVELUL EUROPEI AZI
Suharov Oana Ilinca1
Coordonator: conf.univ. dr. Mădălina-Elena Mihăilescu
Tema aleasa pentru prezentul articol este centrata pe studiul rolulul monarhiilor in
Europa contemporana. Intr-o lume aflata intr-o continua schimare si dinamica, este
evident ca inclusiv rolul si imaginea monarhiilor -si chiar a monarhilor insisi – la
nivel european sunt si ele supuse modificarilor si proceselor de modernizare. In
sprijinul studiului efectuat au venit informatii pretioase legate de personalităti de
marcă, precum regele Juan Carlos I al Spaniei și multe alte figuri monarhice care, in
timp, au ajutat la conturarea unei noi viziuni in ceea ce priveste o institutie pe care
in secolul al XX-lea multi o considerau perimata - monarhia. Am abordat aceasta
tema din prisma strategiilor la care au apelat casele regale ale Europei pentru a
supraviețui, pentru a-și duce mai departe tradiția seculară.
Cuvinte- cheie: monarhie, regalitate, traditie.

UNELE ASPECTE REFERITOARE LA POLITICA PRIVIND
CONCURENŢA ÎN ROMÂNIA, STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE
Moman Gheorghe-Mihnea
Coordonator: conf. dr .univ. Oana Gălățeanu
Ensuring an adequate competitive environment represents a topical and most
important theme for the Romanian economy. I am optimistic that Romania will
succeed in full economic integration within the European Union. The message I
want to convey through this paper is therefore a reliable one regarding the future
evolution of the Romanian economy, the growth of both Romania's prestige in
Europe and the world, and the general well-being of its citizens.
Cuvinte cheie: concurenta, piata, intreprinderi, politica deconcurenţă, ajutor de stat.
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MODALITAȚI DE MANIFESTARE ALE E-GUVERNARII LA NIVELUL
ROMANIEI
Boalăneagră Cătălin-Florinel1
Coordonator: lect. univ. dr. Valentina Cornea
În prezent, toate statele membre UE, precum și toate nivelurile administrative ale
acestora sunt afectate de digitalizare. Prin urmare, administrațiile publice trebuie să
se orienteze și mai mult către toate categoriile de cetățeni pentru a putea folosi în
mod optim potențialul digitalizării.. Obiectivul principal al lucrării are în vedere
ilustrarea de modalități concrete ale guvernării electronice în România, conform
tendinţelor din statele occidentale, ca de exemplu: serviciul RO-ALERT (serviciu
care permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și
alarmarea populației în situații majore în care viața și sănătatea cetățenilor sunt puse
în pericol, precum fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist
sau alte situații care amenință grav comunitățile) și Sistemului naţional electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor (dezvoltarea, implementarea şi operarea unui
sistem centralizat de plăti online a taxelor, impozitelor şi a altor tipuri de datorii
către bugetele locale şi către bugetul de stat).
Cuvinte-cheie: administrație, e-guvernare, transformare, digitalizare, buget.
MIȘCĂRILE PENTRU AUTONOMIA REGIONALĂ. TENDINȚE
SECENIONISTE
Chiru Marius2
Coordonator: lect.univ.dr. Valentina Cornea
Procesele de organizare politico-adminstrativ a teritoriului sunt inițiate / susținute de
actori locali, naționali, sau supranaționali. În acest studiu analizăm mişcările care
promovează o mai mare autonomie regională, unele dintre acestea având ca scop
chiar desprinderea de statul italian. Sicilia caută să obțină autonomia și independența
totală și promovează moștenirea, tradițiile, cultura și limba distincte ale insulei.
Tirolul de Sud este populat predominant de vorbitori de limba germană și a intrat în
administrația italienilor la sfârșitul primului război mondial. Regiunea a devenit
independentă de Roma în anii 70, dar aproape jumătate de populație dorește
reunificare cu Austria.
Cuvinte-cheie: mișcare, lobby, advocacy, autonomie.
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