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UNIVERSITATEA de STUDII EUROPENE din MOLDOVA 
FACULTATEA de DREPT 

 
EXAMENUL de LICENŢĂ 

SUBIECTE PENTRU PROBA DE SPECIALITATE 
 

Drept procesual civil 
 

1. Pentru ce categorii de acțiuni este stabilită competența teritorială imperativă? 
2. Pentru ce categorii de acțiuni este stabilită competența alternativă (la alegerea reclamantului)? 
3. În ce moment poate interveni în proces intervenientul accesoriu? 
4. În ce cazuri procurorul participă la procesul civil? 
5. În ce cazuri participanții la proces sunt în drept să declare recurs împotriva deciziilor instanței de apel? 
6. În ce cazuri participanții la proces sânt în drept să declare recurs împotriva deciziilor instanței de apel? 
7. În ce cazuri nu se admite întoarcerea executării hotărârii? 
8. În ce cazuri încetează procedura de executare? 
9. În ce cazuri încetează executarea silită? 
10. În ce cazuri instanța judecătorească din RM va refuza să recunoască o hotărâre a instanței judecătorești 

străine? 
11. În ce cazuri instanța de apel este în drept să restituie cererea de apel? 
12. În ce cazuri instanța de apel este în drept să restituie cererea de apel? 
13. În ce cazuri executorul judecătoresc este obligat să suspende executarea silită? 
14. În ce cazuri executorul judecătoresc este în drept să refuze intentarea procedurii de executare? 
15. În ce cazuri documentul de executare silită care nu a fost executat se restituie creditorului? 
16. În ce cazuri cererea de recurs împotriva deciziilor instanței de apel urmează a fi recunoscută 

inadmisibilă? 
17. În ce caz instanța de judecată care judecă pricina dispune strămutarea pricinii la o altă instanță de 

judecată? 
18. Indicați temeiul pentru desființarea hotărârii arbitrale: 
19. Indicați procedura specială: 
20. Indicați pricinile, competenta exclusivă a instanțelor judecătorești ale Republicii Moldova în procese cu 

element de extraneitate: 
21. Indicați pricinile ce sânt judecate în ordinea procedurii în ordonanță: 
22. Indicați încheierile judecătorești care pot fi atacate separat cu recurs: 
23. Indicați hotărârile care urmează a fi executate imediat: 
24. Evidențiați faptele cu valoare juridică care pot fi constatate în ordinea procedurii speciale: 
25. Evidențiați cazurile când cererea de recurs împotriva deciziilor instanței de apel urmează a fi 

recunoscută inadmisibilă: 
26. Evidențiați actul exceptat de la controlul judecătoresc în ordinea contenciosului administrativ: 
27. Cum va proceda judecătorul, dacă debitorul a înaintat obiecții împotriva ordonanței judecătorești? 
28. Corectarea greșelilor din hotărâre: 
29. Contestarea încheierii privind aplicarea ordonanței de protecție: 
30. Ce încheieri judecătorești pot fi atacate separat cu recurs? 
31. Ce hotărâri nu pot fi atacate cu apel? 
32. Ce fapte cu valoare juridică pot fi constatate în ordinea procedurii speciale? 
33. Ce categorii de pricini sunt judecate în ordinea procedurii speciale? 
34. Ce categorii de pricini sunt judecate în ordinea procedurii în ordonanță? 
35. Care venituri ale debitorului nu pot fi urmărite? 
36. Care sunt temeiurile de declarare a revizuirii? 
37. Care instanță de contencios administrativ este competentă să judece pricina privind contestarea hotărârii 

Comisiei Electorale Centrale? 
38. Care hotărâri ale instanțelor judecătorești străine sunt recunoscute pe teritoriul RM fără procedură 

ulterioară? 
39. Care din hotărârile indicate este irevocabilă: 
40. Care din hotărârile indicate este definitivă: 
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Drept procesual penal 

 

1. Prin ce act procedural poate fi interzis accesul presei sau publicului în sala de ședință? 
2. Persoana poate fi recunoscută în calitate de bănuit prin unul din următoarele acte procedurale: 
3. Perchezițiile, cercetările domiciliului pot fi ordonate și efectuate:  
4. Orice persoană are dreptul la examinarea și soluționarea cauzei sale:  
5. Nu va fi obligat să participe la confruntarea cu persoana învinuită de infracțiuni contra integrității lui 

fizice și/sau morale:  
6. Nu constituie mijloace de probă:  
7. Încheierea instanței de judecată privind aplicarea amenzii judiciare: 
8. În desfășurarea procesului penal se aplică legea care:  
9. În ce instanță de judecată se declară recursul în anulare? 
10. În ce cazuri poate fi cerută revizuirea? 
11. În baza cărui act procedural se aplică punerea sub sechestru a bunurilor? 
12. Hotărârile definitive ale Curții Europene a Drepturilor Omului:  
13. Hotărârea de recuzare a procurorului: 
14. Hotărârea cu privire la recuzarea interpretului, traducătorului, expertului: 
15. Este supusă expertizei asupra stării psihice sau fizice victima:  
16. De către cine se verifică respectarea termenului rezonabil la judecarea cauzelor concrete? 
17. De către cine se soluționează abținerea sau recuzarea procurorului în cursul judecării cauzei? 
18. De către cine se decide admiterea sau neadmiterea renunțării la apărător? 
19. De către cine se decide admisibilitatea în principiu a recursului? 
20. De către cine se asigură respectarea termenului rezonabil la urmărirea penală? 
21. De către cine poate fi inițiat acordul de recunoaștere a vinovăției? 
22. Criteriu de apreciere a termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale este:  
23. Conflictul de competență între două sau mai multe organe judiciare referitor la judecarea aceleiași cauze 

se soluționează de: 
24. Cine și în ce latură poate declara apel?  
25. Cine poate declara recurs în anulare? 
26. Chestiunea admisibilității datelor în calitate de probe o decide: 
27. Cererea de strămutare se adresează Curții Supreme de Justiție: 
28. Ce reprezintă recursul în interesul legii? 
29. Ce înseamnă renunțarea la apărător? 
30. Când poate fi încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției? 
31. Când poate fi inițiată acțiunea pentru repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de 

urmărire penală și a instanțelor judecătorești? 
32. Care sunt criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale? 
33. Care este termenul de declarare a recursului împotriva hotărârilor instanțelor de apel? 
34. Care este termenul de declarare a recursului împotriva hotărârilor judecătorești pentru care nu este 

prevăzută calea de atac apelul? 
35. Care este termenul de declarare a apelului? 
36. Avocatul nu este în drept: 
37. Apărătorul nu poate fi asimilat cu: 
38. Apărătorul nu este în drept, fără consimțământul persoanei pe care o apără, să efectueze următoarele 

acțiuni: 
39. Aducerea silită se efectuează în baza: 
40. Admiterea sau neadmiterea renunțării la apărător se decide de către: 
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Drept administrativ (contravențional) 
 

1. Președintele raionului este: 
2. Pentru activitatea consiliului local și pentru deciziile acestuia pe care le-au votat, consilierii: 
3. În conformitate cu dispozițiile Codului Contravențional, hotărârile judecătorești contravenționale pot fi 

atacate cu:  
4. În ce limite se aplică amenda persoanelor fizice? 
5. Hotărârea Guvernului cu caracter normativ poate fi atacată: 
6. Față de cine poate fi aplicată expulzarea? 
7. Controlul administrativ al activității autorităților administrației publice locale include: 
8. Consiliul local (raional) poate fi dizolvat înainte de expirarea mandatului: 
9. Cine poate fi împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenții și să aplice sancțiuni 

contravenționale? 
10. Ce sancțiuni contravenționale pot fi aplicate persoanei juridice? 
11. Ce reprezintă arestul contravențional? 
12. Ce măsuri procesuale de constrângere pot fi aplicate de către agentul constatator? 
13. Care este termenul de judecare a cauzei contravenționale? 
14. Care este termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii judecătorești contravenționale? 
15. Care este durata maximă de reținere? 
16. Care este durata maximă a sancțiunii contravenționale „munca neremunerată în folosul comunității”? 
17. Care dintre persoanele enumerate este funcționar public conform legislației privind funcția publică: 
18. Care dintre persoanele enumerate deține funcția de demnitate publică conform legislației privind 

demnitatea publică: 
19. Care din persoanele, enumerate mai jos, face parte din categoria funcționarilor publici de conducere: 
20. Care din actele juridice enumerate poate fi considerat în calitate de act administrativ: 
 


