Aprobată la şedinţa Catedrei Drept Privat
/Şef catedră, doctor în drept, conf. univ.
___________________________ Ion BÎTCĂ
Tematica tezelor de licenţă
anul de studii 2019-2020

DREPT CIVIL
1. Bunurile – obiect ale raportului juridic civil.
2. Onoarea, demnitatea și reputația profesională.
3. Aspecte teoretice și practice privind apărarea juridică a drepturilor patrimoniale şi a
drepturilor personale nepatrimoniale.
4. Exercitarea și apărarea drepturilor civile.
5. Actul juridic civil – instituție fundamentală a dreptului civil.
6. Condițiile de valabilitate ale actului juridic civil.
7. Modalitățile actului juridic civil.
8. Nulitatea actului juridic – aspecte teoretice și practice.
9. Prescripția extinctivă.
10. Reprezentarea și procura în dreptul civil.
11. Atributele de individualizare a persoanei fizice.
12. Declararea persoaneri fizice pierdute fără urmă sau decedate
13. Regimul juridic a societății pe acțiuni.
14. Regimul juridic al patrimoniului societății comerciale.
15. Societatea cu răspundere limitată.
16. Societatea în nume colectiv – aspecte teoretice și practice.
17. Constatarea insolvabilității persoanelor juridice cu scop lucrativ.
18. Concurența neloială.
19. Instituția patrimoniului în lumina prevederilor Codului civil.
20. Posesia - în lumina legislației din Rep. Moldova.
21. Dreptul de proprietate publică. Regimul juridic a bunurilor din domeniul public al
statului.
22. Dreptul de proprietate privată.
23. Reglementarea juridică a dreptului de proprietate.
24. Mijloacele de apararea dreptului de proprietate.
25. Acțiunea în revendicare ca mijloc de apărare a dreptului de proprietate.
26. Aspecte de drept comparat privind modalitățile dreptului de proprietate.
27. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate.
28. Regimul juridic al comorii.
29. Dreptul de proprietate comună pe cote părți.
30. Dreptul de vecinătate – limita dreptului de proprietate.
31. Registrul bunurilor imobile – aspecte teoretice și practice.
32. Accesiunea – mijloc de dobîndire a dreptului de proprietate.
33. Uzucapiunea – mijloc de dobîndire a dreptului de proprietate.
34. Registrul bunurilor imobile – aspecte teoretice și practice.
35. Aspecte teoretice și practice privind dreptul de uzufruct.
36. Dreptul de uz și de abitație – dezmebrăminte ale dreptului de proprietate.
37. Aspecte teoretice și practice privind dreptul de superficie.
38. Aspecte teoretice și practice privind dreptul de servitute.
39. Etapa perfectării contractului în dreptul civil.
40. Buna credință în raporturile juridice civile.
41. Executarea obligațiilor contractuale.
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42. Cesiunea de creanță și preluarea datoriei.
43. Structura și conținutul raportului de fidejusiune
44. Regimul juridic al gajului.
45. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile.
46. Analiza comparativă a regimului juridic a celor două forme de răspundere civilă –
contractuală și delictuală.
47. Reglementarea juridică a daunelor morale în legislația moldovenească.
48. Regimul juridic privind protecția consumatorului.
49. Voința și valențele ei juridice în materia dreptului civil.
50. Armonizarea legislației Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice cu
standartele Uniunii Europene.
DREPT CIVIL. Partea specială
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Contractul de vînzare cumpărare.
Drepturile și obligațiile vînzătorului.
Procedura de vînzare-cumpărare a terenurilor.
Modalități de atribuiere și formare a terenurilor
Contractul de vînzare cumpărare a întreprinderii ca un complex patrimonial unic.
Contractul de schimb.
Contractul de donație. Aspecte teoretice și practice.
Contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață.
Contractul de rentă.
Contractul de comodat.
Contractul de împrumut.
Contractul de locaţiune.
Contrractul de arendă.
Actualitatea contractului de leasing prin prisma legislației din Rep. Moldova.
Contractul de antrepriză.
Reglementarea juridică a contractului de prestări servicii.
Contractul de transport.
Reglementarea juridică a contractului de transport internațional.
Aspecte teoretice și practice privind contractul de mandat.
Contractul de administrare fiduciară.
Contractul de comision.
Contractul de expediție.
Contractul de depozit.
Contractul de servicii turistice.
Contractul de franchising.
Contractul de factoring.
Reglementarea contractului de concesiune.
Contractul de asigurare benevolă.
Contractul de asigurare obligatorie.
Contractul de credit bancar.
Contractul de tranzacție în legislația din Republica Moldova.
Contractul de societate civilă.
Jocurile și pariurile - în lumina legislației din Republica Moldova.
Gestiunea de afaceri și efectele ei.
Îmbogățirea fără justă cauză.
Felurile răspunderii civile delictuale.
Răspunderea civilă a comitenţilor pentru fapta prepuşilor.
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38.
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu
funcții de răspundere
39.
Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile organelor de urmărire
penală.
40.
Devoluțiunea legală ”AB INTESTAT”.
41.
Devoluțiunea testamentară.
42.
Regimul juridic a moștenirii testamentare.
43.
Conținutul testamentului.
44.
Rezerva succesorală.
45.
Dreptul de opțiune succesorală.
46.
Procedura de eliberare a certificatului de moștenitor.
47.
Partajul succesoral.

DREPT PROCESUAL CIVIL
1.
Aspecte analitice asupra principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil.
2.
Discreția instanței de judecată în aprecierea probelor în procesul civil.
3.
Caracteristica generală a procedurii speciale (noţiunea şi esenţa)
4.
Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în precinile cu element de
extranietate
5.
Competenţa jurisdicţională a instnaţelor judecătoreşti de drept comun şi felurile ei.
6.
Competenţa tribunalelor arbitrale în soluţionarea pricinilor civile.
7.
Contestarea în judecată a actelor normative
8.
Contestarea în judecată a deciziilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice
9.
Contestarea în judecată actelor (inacţiunilor) ale organelor notariale
10.
Efectele juridice ale hotărârilor definitive şi irevocabile în procesul civil
11.
Esența şi particularitățile procedurii în ordonanţă
12.
Incidenţele procesuale privind compunerea completului de judecată (incompatibilitatea,
abţinerea şi recuzarea).
13.
Intervenienţii în procesul civil
14.
Temeiurile și limitele de judecare a cererii de apel.
15.
Temeiurile și limitele de judecare a cererii de recurs.
16.
Legalitatea şi temeinicia ca proprietăţi esenţiale ale hotărîrii judecătoreşti
17.
Izvoarele dreptului procesual civil: esența şi felurile.
18.
Noţiune şi esenţa procedurii în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice.
19.
Noţiunea de competenţa generală, felurile şi regulile determinării ei.
20.
Noţiunea şi clasificarea succesiunii procesuale.
21.
Participarea în procesul civil a autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor altor
persoane
22.
Particularităţile examinării pricinilor cu privire la constarea faptelor ce au valoare
juridică
23.
Adopția.
24.
Procedura de aplicare a măsurilor de protecţie în cazurile de violență în familie.
25.
Procedura de sistarea temporară a valabilității şi retragerea licențelor/autorizațiilor
ce vizează activitatea de întreprinzător.
26.
Premisele și condițiile de exercitare a acţiunii civile.
27.
Esența egalității de arme procesuale (contradictorialitate) ca principiu fundamental al
procedurii civile
28.
Principiul imunității judiciare a statelor străine şi organizaţiilor internaţionale
29.
Principiul securității raporturilor juridice
30.
Independența judecătorilor şi supunere lor numai legii
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31.
Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărîrilor judecătoreşti.
32.
Procedura în pricinile de contestare a hotărîrilor arbitrale
33.
Procedura de examinare a recursului împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută
calea apelului
34.
Procedura de examinare a recursului împotriva încheierilor primei instanţe
35.
Reprezentarea judiciară a în procesul civil ( noţiunea, felurile şi subiecţii reprezentării
judiciare).
36.
Procedura de examinare a cererii de revizuire a hotărârilor judecătorești irevocabile
37.
Temeiurile casării hotărârilor judiciare de instanţa de recurs.
38.
Temeiurile degrevării de probațiune.
39.
Prezumțiile în procesul civil.
40.
Obiectul probațiunii în procesul civil.
41.
Sarcina probației în procesul civil.
42.
Statutul avocatului și a reprezentantului în procesul civil.
43.
Dreptul la acțiune aspecte de drept material și procesual: esența și felurile.
44.
Acțiunea civilă în cadrul procesului penal.
45.
Înscrisurile și suporturile electronice de informația ca mijloc de probă în procesul civil.
46.
Intima convingere a instanței: componentă a procesului de probațiune.
47.
Repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea în termen rezonabil
48.
Esența dreptului la un proces echitabil potrivit art.6 CEDO
49.
Procedura de examinare a cererilor la CEDO
50.
Esența dreptului la un recurs efectiv (cale de atac) potrivit art. 6 CEDO.
51.
Rolul practicii CEDO în procesul de înfăptuire a justiției.
52.
Pregătirea pricinii civile pentru dezbaterile judiciare.
53.
Intentarea procesului civil și incidentele procesuale ce pot apărea la această etapă a
procesului civil.
54.
Dezbaterile judiciare ca etapă obligatorie a procesului civil: sarcini și conținut.
ACTELE PROCEDURALE ÎN PRICINILE CIVILE:
1.
2.
3.
4.
5.

Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil
Hotărârea judecătorească – act de înfăptuire a justiției civile.
Natura juridică a dispozițiilor primei instanțe
Modalitățile de apărare a pârâtului împotriva acţiunii civile
Cererea de chemare în judecată: esența, conținutul și incidentele procedurale
EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDICIARE

1.
Organizarea activității executorului judecătoresc: pe plan național și european.
2.
Participanţii la executarea silită, drepturile şi obligaţiile lor procesuale
3.
Procedura examinării cererii privind întoarcerea executării silite a hotărîrii.
4.
Apărarea drepturilor creditorului în cadrul procedurii de executare silită.
5.
Apărarea drepturilor debitorului în cadrul procedurii de executare silită.
6.
Natura juridică a principiilor fundamentale ale procedurii de executare a hotărîrilor
judecătoreşti civile.
7.
Cheltuielile de executare: taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc,
spezele procedurii de executare şi onorariul executorului judecătoresc.
8.
Executarea măsurilor de asigurare a acţiunii şi a măsurilor de asigurare a probelor dispuse
de instanţa de judecată.
9.
Măsurile de asigurare a procedurii de executare silită.
10.
Procedura de sechestrare şi de vânzare a bunurilor (licitația).
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11.
Competențe speciale ale executorilor judecătorești.
12.
Particularităţile procedurii de urmărire a bunurilor.
13.
Contestarea actelor judecătoreşti.
14.
Implicarea instanței de judecată în procedura de executare silită.
15.
Dreptul la executare actelor judecătorești civile în termen rezonabil prin prisma art.6
CEDO.
16.
Repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la executarea în
termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.
17.
Studiu de drept comparat a particularităților procedurii de executare silită în statele
membre ale UE.
DREPTUL FAMILIEI
1.
Termenele de prescripție și alte termene prevăzute de legislația familiei;
2.
Regimul legal al bunurilor soțului;
3.
Regimul contractual al bunurilor soților;
4.
Principiile fundamentale ale dreptului familiei;
5.
Răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
6.
Instituirea tutelei şi curatelei asupra minorilor şi efectele lor juridice;
7.
Principiile de bază ale adopţiei;
8.
Istoria dreptului familiei;
9.
Modalitați de desfacere a căsătoriei;
10.
Dreptul la respectarea vieții private și de familie prin prisma art. 8 al Convenției
Europene pentru Drepturile Omului;
11.
Drepturile şi obligațiile părintești privitoare la persoana copilului minor.
DREPTUL MUNCII și PROTECȚIA MUNCII
Caracteristica izvoarelor dreptului muncii şi rolul lor în reglementarea relaţiilor de
muncă.
2. Sindicatele – rolul acestora în soluţionarea conflictelor de muncă.
3. Salariaţii – categorie distinctă a subiecţilor dreptului muncii.
4. Contractul individual de muncă. Particularităţi şi modalităţi de încheiere.
5. Contractul individual de muncă pe durată determinată.
6. Formele raporturilor juridice de muncă.
7. Reglementări privind temeiurile încetării contractului individual de muncă în cazuri ce
nu depind de voinţa părţilor şi din iniţiativa salariatului.
8. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de odihnă
9. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de muncă.
10. Protecţia tinerilor încadraţi în muncă.
11. Protecţia femeii în dreptul muncii.
12. Caracteristica normelor de drept privind salarizarea pentru condiţii speciale de muncă
13. Reglementarea juridică privind supravegherea și controlul asupra respectării legislației
muncii
14. Mijloacele juridice de asigurare a disciplinii muncii.
15. Garanţiile și compensații stabilite de legislația muncii
16. Reglementări juridice privind răspunderea materială a salariatului pentru prejudiciul
cauzat salariatului.
17. Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare.
18. Reglementarea raporturilor juridice de muncă a salariaţilor – cetăţeni străini la angajatorii
din Republica Moldova.
19. Organizaţii şi norme juridice în Dreptul European al Muncii.
1.
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20. Norme comunitare de drept al muncii şi dreptul muncii al Republicii Moldova.
21. Reglementări privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii
22. Termenul de probă – condiție de verificare a deprinderilor profesionale ale salariaților
DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT
1.
Conflictul de legi. Conflictul mobil de legi.
2.
Rolul autonomiei de voinţă în stabilirea legii aplicabile tranzacţiilor comerciale internaţionale.
3.
Soluţionarea conflictelor de legi în domeniul raporturilor de succesiune.
4.
Determinarea competenţei instanţelor naţionale în soluţionarea litigiilor cu element de
extraneitate.
5.
Calificarea si felurile calificarii.
6.
Retrimiterea ca mijloc jurisdicţional de limitare a aplicării legii străine.
7.
Societăţile comerciale în dreptul internaţional privat.
8.
Operaţiunea calificării şi soluţionarea conflictelor de calificări în dreptul internaţional privat.
9.
Situaţii de înlăturare de la aplicare a legii străine – ordinea publică şi frauda la lege în dreptul
internaţional privat.
10.
Căsătoria în dreptul internațional privat.
11.
Legislația UE în domeniul societăților comerciale.
12.
Societatea europeană
13.
Grupurile Europene de interes economic

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izvoarele dreptului comerţului internaţional
Contractul internațional de intermediere;
Garanțiile reale în dreptul comerțului internațional;
Executarea contractului comercial internațional;
Neexecutarea contractului comercial internațional;
Insolvenţa în dreptul comerţului internaţional;
Concurenţa comercială în dreptul comerţului internaţional. Reglementări Europene.
Clauza compromisorie și compromisul.
Arbitrajul Ad Hoc.
Natura arbitrajului internaţional.
Hotarirea arbitrala.
Recunoasterea si executarea hotaririlor arbitrale.
Libera circulație a mărfurilor în spațiul european
DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

1.
Proprietatea intelectuală - obiect al protecţiei juridice în Republica Moldova;
2.
Dezvoltarea tehnologică şi legală a mecanismului juridic de protecţie a proprietăţii
intelectuale;
3.
Protecţia juridică a drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
4.
Protecţia juridică a obiectelor de Proprietate Intelectuală în lumina prevederilor
Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS).
5.
Analiza comparativă a diferitelor categorii de marci;
6.
Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale;
7.
Transferul internaţional de tehnologie. Contractul de licenţă şi contractul de Know –
how;
8.
Protecţia invenţiilor prin brevete;
9.
Reglementarea juridică internaţională a proprietăţii intelectuale;
10.
Particularităţile pirateriei – ca formă de încălcare a dreptului de autor.
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11.

Proprietatea intelectuală în spațiul cibernetic
DREPTUL AFACERILOR

1.
Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
2.
Statutul juridic al întreprinzătorului individual.
3.
Particularitățiile operațiunii complexe de leasing.
4.
Statutul juridic al întreprinzătorului individual.
5.
Constituirea şi funcţionarea societăţii pe acţiuni.
6.
Societăţile de persoane. Particularităţile constituirii, funcţionării şi încetării activităţii.
7.
Statutul juridic al întreprinderilor cu capital public (întreprinderea de stat şi municipală).
8.
Atributele de identificare a persoanei juridice cu scop lucrativ.
9.
Protecţia concurenţei loiale în legislaţia Republicii Moldovei.
10.
Regimul juridic al investiţiilor în activitatea de întreprinzător.
11.
Regimul juridic al patrimoniului societăţii comerciale.
12.
Insolvabilitatea întreprinzătorului individual.
13.
Statutul juridic al administratorului persoanei juridice cu scop lucrativ.
14.
Tranzacţiile de proporţii şi tranzacţiile cu conflict de interese ale persoanei juridice cu
scop lucrativ;
DREPT FUNCIAR ȘI CADASTRAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aspecte teoretico - practice privind protecţia funciară;
Aspecte cadastrale privind înregistrarea drepturilor reale asupra terenurilor;
Regimul juridic al terenurilor fondului silvic;
Regimul juridic al terenurilor agricole;
Particularitatile regimului juridic al terenurilor de valoare istorico - culturala;
Particularităţi privind exercitarea şi încetarea ipotecii;
Structura și conținutul raportului de fidejusiune;
Condiţiile exercitării acţiunii oblice;
Aspecte teoretico - practice privind efectele gajului;
Particularitățile garanţiilor reale ale executării obligaţiilor;
MIJLOACE DE GARANȚIE A EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR

1.
Dreptul de retenție și importanța lui în asigurarea executării obligațiilor;
2.
Particularitățile de garantare a executării obligațiilor prin acţiunea oblică și acțiunea
pauliană;
3.
Efectele juridice ale raportului de gaj;
4.
Fidejusiunea – mod de garantate a executării obligaţiilor.
DREPTUL SUCCESORAL
1.
Unele aspecte ale dreptului succesoral al Republicii Moldova (tendințe probleme aspecte
comparative și practice)
2.
Noțiunea, caracterele juridice și condițiile de validitate a testamentului.Regimul juridic
(aspecte comparative și practice)
3.
Evoluția istorică a succesiunii testamentare. Regimul juridic (aspecte comparative)
4.
Aspecte practice privind Forma testamentului (tendințe probleme, novații aspecte
comparative)
5.
Conținutul testamentului în legislația Republicii Moldova (probleme, novații aspecte
practice)
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6.
Succesiunea testamentară.Reglementarea juridică (aspecte practice)
7.
Testamentul internațional.(tendințe probleme novații aspecte comparative și practice)
8.
Legatul – act de liberalitate clasificarea lui. (aspecte comparative și practice)
9.
Regimul juridic al principalelor dispoziții cuprinse în testament. (tendințe probleme,
aspecte practice)
10.
Evoluția istorică a succesiunii legale. Regimul juridic (aspecte comparative și practice).
11.
Condițiile moștenirii legale în dreptul Republicii Moldova. (aspecte comparative și
practice ).
12.
Clasele de succesori legali. Reglementarea juridică. (aspecte practice și comparative,
probleme, novații).
13.
Rudenia - baza devoluțiunii legale. Regimul juridic (tendințe, probleme aspecte
comparative și practice)
14.
Reprezentarea succesorală. Reglementarea juridică ( aspecte comparative și practice
tendințe, probleme)
15.
Moștenitorii rezervatari.Reglementarea juridică (aspecte practice, probleme novații)
16.
Partajul averii succesorale. Reglementarea juridică (aspecte practice, tendințe probleme)
17.
Dreptul statului la moștenire.Reglementarea juridică.(aspecte practice și comparative)
18.
Acceptarea și renunțarea la succesiune. Reglementarea juridică (aspecte practice,
tendințe, probleme)
19.
Procedura succesorală în activitatea notarială. Reglementari juridice (aspecte practice,
probleme soluții)
NOTARIATUL
1.
Procedura succesorală în activitatea notarială. Reglementarea juridică (aspecte practice,
probleme soluții)
2.
Considerații generale privind activitatea notarială în Republica Moldova. (aspecte
comparative și practice tendințe probleme novații)
3.
Organizarea activității notariale.Reglementarea juridică (aspecte comparative și practice
tendințe probleme novații)
4.
Regulile de întocmire a actelor notariale.Reglementarea juridică.(aspecte comparative și
practice, probleme soluții)
5.
Procedura de întocmire a unor tipuri de acte notariale.( aspecte comparative și practice,
tendințe, problem, soluții, novații)
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, общая часть.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Правовые особенности имущества.
Приобретение и прекращение владения.
Правовые последствия владения.
Собственность и право собственности
Гражданскоко-правовая характеристика права собственности.
Общая характеристика объектов права собственности.
Присоединение как способ приобретения права собственности.
Способы - прекращение права собственности.
Разновидности права собственности.
Общая совместная собственность.
Защита права собственности и иных вещных прав
Пределы осуществления и защиты
Право узуфрукта, право пользования и право проживания
Право сервитута
Право суперфиция
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, особенная часть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Договор купли-продажи
Договор мены
Договор дарения
Договор ренты
Договор имущественного найма
Договор аренды
Договор безвозмездного пользования имуществом
Договор найма жилого помещения
Договор лизинга
Концессионный договор
Договор подряда
Договор об оказании услуг
Договор перевозки
Договор транспортной экспедиции
Договор поручения
ТРУДОВОЕ ПРАВО И ОХРАНА ТРУДА.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Правовое регулирование охраны и гигиены труда
Правовое регулирование материальной ответственности
Международное трудовое право
Трудовая юрисдикция.
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Правовое регулирование труда профессиональных спортсменов и тренеров.
Защищённость роботников по международному трудовому право.
Теоретико-практические аспекты регулирование права на труд.
Увольнение работника по иницыативе работадателя.
Правовое регулирование отставки работника.
Рассторжение индивидуального трудового договора по инициативе третьих лиц.
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