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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. Actele judecătorului de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare 

2. Aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie 

3. Capacitatea de exercițiu al drepturilor procedurale civile 

4. Capacitatea de folosință a drepturilor procedurale civile 

5. Citația și înștiințarea judiciară  

6. Competența la alegerea reclamantului 

7. Dreptul instanței de a suspenda procesul 

8. Drepturile și obligațiile participanților la proces 

9. Efectele neîndeplinirii în termen a actului de procedură 

10. Efectele neprezentării în ședință de judecată a părților și a reprezentanților 

11. Examinarea cererii de încuviințare a adopției 

12. Excepția de tardivitate  

13. Executarea imediata a hotărârii 

14. Executarea imediată a hotărârii 

15. Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile 

16. Intentarea acțiunii reconvenționale 

17. Intervenientul accesoriu 

18. Intervenientul principal 

19. Împuternicirile reprezentantului în judecată 

20. Încetarea procedurii de executare 

21. Înscrisurile 

22. Medierea judiciară  

23. Participanții la proces 

24. Participarea procurorului la judecarea cauzelor civile 

25. Pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare 

26. Procedura de declarare a insolvabilității 

27. Procedura în acțiunile posesorii 

28. Procedura în cauzele de contestare a hotărârilor arbitrale 

29. Procedura în ordonanță 

30. Procedura specială 

31. Repunerea în termen 

32. Scoaterea cererii de pe rol 

33. Scutirile de taxă de stat 

34. Stabilirea termenului pentru judecarea cauzei 

35. Suspendarea executării silite 

36. Suspendarea procesului 

37. Temeiurile de încetare a procesului 

38. Temeiurile degrevării de probațiune 

39. Temeiurile inadmisibilității recursului 

40. Termenele de judecare a cauzelor civile 
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Drept procesual penal 

 

 

1. Acțiunea civilă în procesul penal  

2. Admisibilitatea în principiu a recursului 

3. Aducerea silită 

4. Apărătorul 

5. Cauțiunea  

6. Cercetarea judecătorească 

7. Cererea de strămutare și efectele ei 

8. Colectarea mostrelor pentru cercetare comparativă 

9. Competența instanței judecătorești 

10. Competența teritorială în materie penală 

11. Conflictul de competență 

12. Constatarea tehnico - științifică și medico-legală 

13. Declarațiile 

14. Delict flagrant 

15. Desfășurarea procesului penal în termen rezonabil 

16. Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului 

17. Efectuarea expertizei judiciare 

18. Grefierul ședinței de judecată 

19. Independența judecătorilor și supunerea lor numai legii 

20. Infracțiune de audiență: 

21. Începerea urmăririi penale 

22. Încetarea urmăririi penale 

23. Încheierile instanței judecătorești 

24. Măsurile preventive 

25. Ordonanțele organului de urmărire penală 

26. Persoanele prezente la efectuarea percheziției sau ridicării de obiecte și documente 

27. Procedura efectuării percheziției sau ridicării de obiecte și documente 

28. Procedura în cauzele privind minorii 

29. Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției 

30. Procedura soluționării cererii de recuzare și a declarației de abținere 

31. Publicitatea ședinței de judecată 

32. Punerea sub învinuire 

33. Recursul împotriva hotărârilor judecătorești pentru care 

34. Revizuirea procesului penal 

35. Schimbarea completului de judecată 

36. Sesizarea organului de urmărire penală  

37. Temeiurile pentru efectuarea percheziției 

38. Terminarea urmăririi penale 

39. Trimiterea cauzei în judecată 

40. Urmărirea vizuală  
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Drept administrativ/contravențional 

 

1. Act administrativ 

2. Actele Guvernului  

3. Arestul contravențional 

4. Autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale 

5. Calea extraordinară de atac 

6. Calea ordinară de atac 

7. Citarea 

8. Consiliul local (raional)  

9. Constatarea faptei contravenționale 

10. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale 

11. Dreptul la apărare 

12. Durata reținerii și condițiile privării de libertate 

13. Guvernul 

14. Înlăturarea răspunderii contravenționale 

15. Judecarea cauzei contravenționale în instanță 

16. Ordonanța Guvernului  

17. Prescripția răspunderii contravenționale 

18. Președintele raionului  

19. Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției 

20. Trimiterea spre executare a hotărârii judecătorești 

 

 

 

 

 

 
 

 


