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DREPT ROMAN
Procedura civilă romană.
Succesiunea în dreptul roman.
Garanţiile personale şi reale în dreptul roman.
Contractele în dreptul roman.
INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL
Capacitatea juridică civilă a persoanei fizice.
Declararea dispariţiei şi a decesului persoanei fizice.
Ocrotirea unor categorii de persoane fizice prin mijloace de drept civil.
Persoana juridică – subiect al raportului juridic civil.
Conţinutul raportului juridic civil.
Condiţiile de validitate ale actului juridic civil.
Modalităţile actului juridic civil.
Nulitatea actelor juridice civile.
Termenele în dreptul civil.
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TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR
Efectele contractului.
Rezoluțiunea sau rezilierea contractelor.
Actul juridic unilateral – izvor de obligații.
Faptul juridic licit – izvor de obligaţii.
Răspunderea juridică civilă pentru fapta proprie.
Transmisiunea și transformarea obligațiilor.
Executarea obligațiilor.
Mijloacele juridice civile de garantare a executării obligațiilor.
Modurile de stingere a obligațiilor.
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DREPTURILE REALE
Subiectele dreptului de proprietate publică.
Regimul juridic al bunurilor proprietate publică.
Reglementarea juridică a contractului de concesiune.
Dreptul de proprietate privată.
Instituţia dreptului de proprietate comună în legislaţie, doctrină şi practică judiciară.
Analiza modurilor generale de dobândire a dreptului de proprietate.
Temeiurile de încetare a dreptului de proprietate.
Dezmembrămintele dreptului de proprietate.
Apărarea dreptului de proprietate.
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DREPTUL FAMILIEI
Condițiile de fond și impedimentele la căsătorie.
Regimul legal al bunurilor soților.
Regimul contractual al bunurilor soților.
Cazurile de nulitate absolută a căsătoriei.
Desfacerea căsătoriei în instanța de judecată.
Filiația față de tată a copilului din căsătorie.
Filiația față de tată a copilului din afara căsătoriei.
Filiația din perspectiva reproducerii umane asistate medical.
Ocrotirea minorilor.
DREPT CIVIL. CONTRACTE
1. Varietățile contractului de vânzare-cumpărare.
2. Reglementarea juridică a contractului de rentă.
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Reglementarea juridică a contractului de locațiune.
Contractul de antrepriză.
Contractul de leasing.
Contractul de asigurare.
Contractul de societate civilă.
Reglementarea juridică a contractului de donație.
Contractul de comodat.
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DREPT PROCESUAL CIVIL I
Capacitatea procesuală a părţilor în procesul civil.
Calitatea procesuală a intervenienţilor în procesul civil.
Poziţia procesuală a reprezentantului în procesul civil.
Condiţiile pornirii procesului în interesul altor persoane.
Normele de competenţă procesuală.
Regimul juridic al probaţiunii şi probelor în procesul civil.
Elementele acţiunii civile.
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DREPT PROCESUAL CIVIL II
Intentarea procesului civil.
Sarcinile etapei de pregătire a cauzei pentru dezbateri.
Dezbaterile judiciare în procesul civil.
Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti.
Esenţa procedurii speciale.
Particularităţile procedurii în ordonanţă.
Limitele recursului în procesul civil.
Temeiurile revizuirii hotărârilor irevocabile.

DREPTUL MUNCII
1. Principiul interzicerii muncii forţate şi a discriminării în domeniul raporturilor juridice de muncă.
2. Reglementarea statutului juridic al partenerilor sociali.
3. Statutul juridic al sportivului de performanţă în dreptul muncii.
4. Conţinutul contractului individual de muncă.
5. Executarea contractului individual de muncă.
6. Încetarea contractului individual de muncă.
7. Reglementarea legală a telemuncii – un imperativ de actualitate certă.
8. Jurisdicţia muncii – instituţie centrală a dreptului muncii.
9. Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă în legislaţia Republicii Moldova.
10. Procedura legală privind comunicarea şi cercetarea accidentelor de muncă.
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DREPTUL PROTECȚIEI SOCIALE
Principiile dreptului protecției sociale.
Raporturile juridice de protecție socială.
Prestații de asigurări sociale acordate în caz de pierdere a întreținătorului.
Reglementarea juridică a serviciilor sociale.
Particularitățile reformării sistemului de pensionare al Republicii Moldova.
Stagiul de cotizare.
Reglementarea juridică a alocațiilor sociale.
Protecția socială a copiilor și familiilor cu copii.
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Raportul juridic execuţional civil.
Organele de executare silită.
Obiectul executării silite.
Modalităţi de executare silită.
Procedura de executare silită.

DREPT EXECUŢIONAL CIVIL

DREPT BANCAR
1. Sistemul bancar al Republicii Moldova.
2. Regimul juridic al băncilor comerciale.
3. Instituţii financiar-monetare internaţionale.

4. Reglementarea juridică a contractului de credit bancar.
5. Reglementarea juridică a instrumentelor de plată.
6. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare.
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DREPTUL TRANSPORTURILOR
Analiza componentelor sistemului de transporturi al Republicii Moldova.
Reglementarea juridică a transportului auto.
Reglementarea juridică a transportului feroviar.
Reglementarea juridică a transportului naval.
Contractul de transport de pasageri şi bagaje .
Abordări teoretice şi practice privind contractul de transport de mărfuri.
Aspecte teoretice şi practice privind răspunderea părţilor în contractul de transport.
Locul şi rolul expediţiei de mărfuri în cadrul relaţiilor de transport .
Regimul juridic al documentelor de transport.
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DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
Izvoarele dreptului internațional privat.
Situații specifice în aplicarea normelor conflictuale.
Aplicarea legii străine în procesul cu element străin.
Regimul juridic al străinilor în Republica Moldova.
Legea aplicabilă contractelor.
Statutul persoanei juridice în raporturile cu element de extraneitate.
Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și arbitrale străine.
Conflictul de jurisdicţie în dreptul internaţional privat.
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DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL
Formarea contractelor comerciale internaționale.
Contractul de vânzare internațională de mărfuri.
Contractul de leasing internațional.
Contractul de franchising internațional.
Contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele.
Contractul de factoring internațional.
Contractul de asigurare internațională de mărfuri.
Arbitrajul comercial internațional.
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DREPT NOTARIAL
Răspunderea profesională a notarilor.
Modul de organizare şi funcţionare a Camerei Notariale.
Procedura de întocmire a actelor notariale.
Procedura succesorală în activitatea notarială.
Autentificarea notarială.
PROTECȚIA DREPTURILOR CONSUMATORULUI
Protecția consumatorului împotriva clauzelor abuzive.
Obligațiile precontractuale a agenților economici de informare, consiliere și securitate.
Protecția consumatorilor în contractele la distanță.
Contractul de credit destinat consumului
Răspunderea pentru produsele cu defecte

DREPTUL FUNCIAR
1. Regimul juridic al terenurilor fondului apelor.
2. Particularitățile dreptului de proprietate asupra terenurilor.
3. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei funciare.
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DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE
Formele de protecţie a proprietăţii intelectuale în legislația Republicii Moldova.
Reglementarea drepturilor conexe în legislația Republicii Moldova.
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor.
Modelul si desenul industrial – obiecte ale proprietății industriale.
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GARANTAREA EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR
Garanțiile în dreptul civil.
Ipoteca ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor.
Aspecte teoretico - practice privind efectele contractului de gaj.
Clauza penală – mijloc de garantare a executării obligaţiilor.
Condiţiile de exercitare a dreptului de retenţie.
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DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
Reglementarea juridică a limitelor libertății testamentare/
Reglementarea reprezentării succesorale în dreptul succesoral al Republicii Moldova/
Probleme de reglementare a claselor de moștenitori în Republica Moldova.
Reglementarea succesiunii contractuale în dreptul succesoral al Republica Moldova.
Reglementarea drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor în Republica Moldova.
Reglementarea juridică a succesiunii vacante în Republica Moldova.
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DREPT COMERCIAL
Societatea în nume colectiv – subiect de drept comercial.
Societatea în comandită – subiect de drept comercial.
Societatea cu răspundere limitată – subiect de drept comercial.
Societatea pe acţiuni – subiect de drept comercial.
Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală – subiecte de drept comercial.
Structuri ale societăţilor comerciale.
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INSOLVABILITATEA
Reglementarea juridică a procedurii simplificate a falimentului.
Reglementarea juridică a procedurii de restructurare accelerată.
Reglementarea juridică a participanților la procedura de insolvabilitate.
Reglementarea juridică a procedurii de restructurare.
Încetarea procesului de insolvabilitate: temeiuri și efecte.
Încetarea procesului de insolvabilitate. Tranzacția.

SPECIALITATEA 313.1 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
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DREPT CIVIL
Persoana fizică ca subiect de drept civil.
Aspecte teoretice şi practice privind constituirea persoanelor juridice.
Funcţionarea persoanei juridice.
Abordări teoretice şi practice privind încetarea activităţii persoanelor juridice.
Instituţia ineficacităţii actului juridic în legislaţie, doctrină şi practică judiciară.
Cauzele şi regimul juridic al nulităţii actului juridic civil.
Instituţia reprezentării în dreptul civil.
Abordări teoretice şi practice privind dreptul de proprietate şi formele acestuia.
Locul şi rolul contractului în sfera izvoarelor de obligaţii.
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DREPTUL FAMILIEI ȘI STARE CIVILĂ
Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă.
Desfacerea căsătoriei în instanța de judecată.
Filiația din perspectiva reproducerii umane asistate medical.
Ocrotirea minorilor.

1.
2.
3.
4.
5.

DREPTUL MUNCII
Raporturile de muncă (de serviciu) ale funcţionarilor publici.
Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii.
Modul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii.
Modul şi condiţiile de salarizare a personalului din sectorul bugetar.
Reglementarea legală privind formarea profesională a funcţionarilor publici.
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DREPTUL PROTECȚIEI SOCIALE
Particularitățile pensionării funcționarilor publici cu statut special.
Particularitățile pensionării funcționarilor publici.
Particularitățile protecției sociale a persoanelor cu funcție de demnitate publică.
Organizarea și funcționarea sistemului public de asigurări sociale.
Organizarea și funcționarea sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.
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DREPT PROCESUAL CIVIL
Procesul civil – mijloc de realizare a justiţiei.
Sistemul principiilor dreptului procesual civil.
Particularităţile raportului juridic procesual civil.
Condiţiile exercitării acţiunii de contencios administrativ.
Raţiunea apelului în procesul civil.
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RĂSPUNDEREA JURIDICĂ CIVILĂ
Condițiile răspunderii juridice civile.
Răspunderea civilă pentru cauzarea prejudiciului moral.
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de autoritățile publice sau de persoane cu funcție de răspundere.
Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat de organele de urmărire penală și de instanțele de judecată.
Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului.
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DREPT FUNCIAR ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Sistemul organelor cadastrale al Republicii Moldova.
Administrarea terenurilor proprietate publică.
Regimul juridic al înscrierilor în registrul bunurilor imobile.
Particularitățile înscrierii dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile.
Administrarea procedurii de formare și înregistrare a bunurilor imobile.
Administrarea procedurii de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri.
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CONTRACTE ADMINISTRATIVE
Evoluția teoriei contractului administrativ în dreptul Republicii Moldova.
Reglementarea juridică a contractului de achiziții publice.
Reglementarea juridică a contractului de concesiune.
Contractul de parteneriat public-privat.

