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TEMATICA TEZELOR DE MASTER LA PROGRAMUL
INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT,
ANII DE STUDII 2016-2018
Izvoarele obligațiilor civile (90/120 credite)
1. Cauzele de ineficacitate ale contractelor.
2. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii.
3. Mijloacele de garantare a executării obligațiilor.
4. Răspunderea juridică civilă delictuală.
5. Stingerea obligaţiilor.

Probleme actuale de dreptul familiei (90/120 credite)
1. Condițiile de valabilitate ale actului juridic al căsătoriei.
2. Efectele patrimoniale ale căsătoriei.
3. Desființarea căsătoriei.
4. Încetarea și desfacerea căsătoriei.
5. Stabilirea filiației față de tată.
6. Procrearea medical asistată.
7. Obligația legală de întreținere.
8. Adopțiile internaționale.
Dreptul colectiv şi individual al muncii (90/120 credite)
1. Parteneriatul social în sfera muncii.
2. Caracteristica generală şi semnificaţia juridică a contractului colectiv de muncă.
3. Încheierea contractului individual de muncă.
4. Delimitarea contractului individual de muncă de alte contracte.
5. Demisia salariaţilor.

Drept social european (90/120 credite)
1. Analiza teoretico-practică a modelului social european.
2. Analiza principiilor fundamentale ale dreptului social european.
3. Influența reglementărilor europene în domeniul securității sociale asupra legislațiilor naționale.
4. Coordonarea sistemelor de securitate socială în cadrul Uniunii Europene.
Teoria actului juridic civil (90/120 credite)
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1. Analiza condiţiilor de valabilitate a actului juridic civil.
2. Aspecte teoretice şi practice privind modalităţile actului juridic civil.
3. Instituţia ineficacităţii actului juridic în legislaţie, doctrină şi practică judiciară.
4. Cauzele şi regimul juridic al nulităţii actului juridic civil.
5. Importanţa teoretică şi practică a clasificării nulităţii actului juridic civil.
Teoria generală a proprietății (90/120 credite)
1. Abordări teoretice şi practice privind formele dreptului de proprietate.
2. Analiza modurilor generale de dobândire a dreptului de proprietate.
3. Modalităţile dreptului de proprietate.
4. Temeiurile de încetare a dreptului de proprietate.
5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.
Drept internațional privat european (90/120 credite)
1. Dreptul internațional privat european în materia legii aplicabilă obligaţiilor contractuale.
2. Dreptul european în materia competenţei jurisdicţionale, a recunoaşterii şi executării hotărârilor
judecătorești.
3. Uniformizarea dreptului internațional privat european în domeniul asistenței juridice procesuale.

Drept european al contractelor (90/120 credite)
1. Lex mercatoria în calitate de lege aplicabilă contractelor comerciale internaționale.
2. Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană.
3. Vânzarea bunurilor de consum în Uniunea Europeană.
4. Acquis-ul comunitar în materia contractelor.
5. Clauzele abuzive în contractele cu consumatorii.
6. Influența dreptului european al contractelor asupra reglementărilor interne ale statelor membre în
materia contractelor.
7. Punerea în întârziere a debitorului și Directiva 2011/7/UE din 16.02.2011 privind combaterea
întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale
8. Răspunderea pentru produsele defectuoase în Uniunea Europeană.
9. Directiva 2011/83/UE din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor și problemele
armonizării dreptului european.

Instituții de drept procesual și execuțional civil (90/120 credite)
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1. Principiile care guvernează procesul civil.
2. Înscrisurile ca mijloc de proba in procesul civil.
3. Căile extraordinare de atac in procesul civil.
4. Incidentele procesuale apărute în cursul executării silite.
5. Contestarea actelor de executare.
Probleme actuale ale dreptului proprietății intelectuale (120 credite)
1. Mijloacele de apărare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în legislaţia Republicii
Moldova.
2. Invenţia brevetabilă - obiect a proprietăţii industriale.
3. Apărarea dreptului la marcă: aspecte de drept comparat.
4. Transmiterea drepturilor asupra obiectelor proprietăţii intelectuale.
5. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: structură, atribuţii, obiective.
Garantarea executării obligaţiilor (120 credite)
1. Fidejusiunea – mijloc de garanţie personală a executării obligaţiilor.
2. Reglementarea juridică a gajului ca garanţie reală a executării obligaţiilor.
3. Dreptul de retenţie ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor.
4. Privilegiile ca modalităţi de garantare a executării obligaţiilor.
Răspunderea juridică civilă (120 credite)
1. Prejudiciul – condiție a răspunderii juridice civile.
2. Răspunderea civilă contractuală.
3. Răspunderea juridică civilă indirectă.
4. Cauzele care înlătură răspunderea juridică civilă.
Tendințe actuale în materia contractelor comerciale internaționale (120 credite)
1. Contractul de vînzare-cumpărare internațională de mărfuri prin prisma reglementărilor dreptului
uniform.
2. Regulile INCOTERMS și evoluția în domeniul clauzelor referitoare la livrarea mărfurilor.
3. Tendințe actuale în materia contractului internațional de franchising.
4. Tendințe actuale în materia contractului internațional de factoring.
5. Uniformizarea în materia contractul de transport internațional auto.
Probleme actuale în materia contractelor civile (120 credite)
3

1. Varietăți ale contractului de vânzare-cumpărare.
2. Contractul de donație.
3. Contractul de antrepriză.
4. Contractul de depozit.
5. Clauzele abuzive în contractele cu consumatorii.
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