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anul de studii 2019 - 2020
ETAPA PRECONTRACTUALĂ ÎN DREPTUL CIVIL
1.
Formarea contractului civil.
2.
Voința în formarea contractului.
3.
Aspecte teoretice şi practice ale ofertei de a contracta.
4.
Acceptarea ofertei de a contracta.
5.
Negoierea propunerii de a contracta.
6.
Pactul de preferință.
7.
Promisiunea unilaterală de vînzare.
8.
Promisiunea sinalagmatică de vînzare cumpărare
9.
Dreptul de preemțiune în materie civilă
10.
Abuzul de drept în formarea contractului.
11.
Consecințele nerespectării formelor precontractuale de contract.
12.
Neexecutarea obligațiilor – temei al răspunderii civile contractuale
13.
Executarea obligațiilor
14.
Servituțiile personale
PROTECŢIA DREPTURILOR CONSUMATORILOR
1.
Subiecţii relaţiilor de consum şi clasificarea lor după statutul juridic.
2.
Obiectele relaţiilor de consum şi statutul lor juridic.
3.
Conţinutul relaţiilor de consum în societatea contemporană.
4.
Convenţiile internaţionale ale Moldovei şi drepturile consumatorilor.
5.
Reglementarea juridică a relaţiilor dintre consumatori şi producători în Moldova.
6.
Asociaţiile consumatorilor şi statutul lor juridic.
7.
Mecanismele juridice de protecţie a intereselor şi drepturilor consumatorilor.
8.
Mecanismele juridice de stabilire a faptelor de încălcare a drepturilor consumatorilor.
9.
Principiile juridice de clasificare a producătorilor de mărfuri şi servicii.
10.
Statutul juridic al realizatorilor de mărfuri.
11.
Relaţiile juridice între realizatorii de mărfuri şi servicii şi consumatorii de mărfuri şi
servicii.
12.
Sistemul organelor de stat şi obşteşti pentru protecţia drepturilor consumatorului.
13.
Soluţionarea amiabilă şi prealabilă a problemelor apărute între consumator şi
producătorul de mărfuri şi servicii.
DREPT BANCAR COMPARAT
1.
Reglementarea procedurii de lichidare a băncilor comerciale.
2.
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB).
3.
Biroul istoriilor de credit.
4.
Protecția drepturilor deponenților de mijloace bănești în sistemul bancar.
5.
Regimul juridic special al băncilor din Republica Moldova ca societăţi comerciale.
6.
Regimul juridic al autorizării bancare.
7.
Reglementarea prudenţială a capitalului şi rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale
în Republica Moldova.
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8.
Supravegherea bancară şi auditul bancar.
9.
Particularităţile de constituire şi funcţionare a instituţiilor financiare.
10.
Regimul juridic internaţional al decontărilor prin cec.
11.
Metodele juridice de asigurare a plăţii cambiei.
12.
Regimul juridic internaţional al biletului la ordin.
13.
Reglementarea internaţională a decontărilor prin acreditiv documentar.
14.
Regimul juridic internaţional al acreditivelor standby.
15.
Regimul juridic al controlului valutar şi supravegherii pieţei valutare în Republica
Moldova.
16.
Reglementarea repatrierii valutare şi transferului de capital.
17.
Reglementarea operaţiunilor bancare cu valori mobiliare în Republica Moldova.
18.
Regimul juridic al operaţiunilor fiduciare (de trust).
19.
Regimul juridic al operaţiunilor bursiere ale băncilor cu valorile mobiliare.
20.
Operaţiunile bancare de dealer, brokeraj şi underwriting.
PROBLEMELE TEORIEI ŞI PRACTICII ÎN DREPTUL MUNCII
1.
Interzicerea muncii forţate şi a discriminării în domeniul raporturilor de muncă.
2.
Medierea şi concilierea conflictelor colective de muncă.
3.
Negocierea colectivă la etapa actuală în Republica Moldova.
4.
Protecţia muncii salariaţilor – finalitate de bază a Dreptului Muncii în Republica
Moldova.
5.
Reglementarea răspunderii materiale a salariatului pentru dauna cauzată angajatorului.
6.
Reglementarea şi importanţa salariului minim în sistemul de salarizare a Republicii
Modova.
7.
Parteneriatul social în sfera dreptului muncii.
DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
1.
Dreptul de proprietate a societăţilor comerciale.
2.
Insolvabilitatea societăţilor comerciale.
3.
Reglementarea înregistrării de stat a societăţilor comerciale.
4.
Atributele de identificare a societăţilor comerciale.
5.
Organele de conducere a societăţilor comerciale.
6.
Regimul juridic al patrimoniului societăţii comerciale.
7.
Tranzacţiile de proporţii ale societăţii pe acţiuni.
8.
Tranzacţiile cu conflict de interese ale societăţii comerciale.
9.
Capitalul social şi valorile mobiliare a societăţii pe acţiuni.
10.
Regimul juridic al cotelor de participaţiune la fonul social al SRL.
REGLEMENTAREA JURIDICĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
1.
Evoluţia istorică a impozitelor şi a taxelor.
2.
Contribuţii fiscale principale.
3.
Elementele legii fiscale.
4.
Conceptul, clasificarea şi funcţiile impozitelor şi taxelor.
5.
Raportul juridic fiscal.
6.
Subiecţii raporturilor juridice fiscale.
7.
Organele cu atribuţii de administrare fiscală – aspecte teoretico-practice.
8.
Inspectoratul Fiscal – organ de administrare fiscală.
9.
Serviciul Vamal – organ cu atribuţii de administrare fiscală.
10.
Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor – aspecte teoretico-practice.
11.
Asigurării stingerii obligaţiilor fiscale – aspecte teoretico-practice.
12.
Restituirii impozitelor din bugetul de stat – aspecte teoretico-practice.
13.
Comercializarea bunurilor sechestrate – aspecte teoretico-practice.
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14.
Formelor şi metodelor controlului fiscal – aspecte teoretico-practice.
15.
Răspunderea contravenţională pentru încălcarea legislaţiei fiscale.
16.
Locul, rolul şi importanţa impozitelor şi taxelor în R.Moldova.
17.
Reglementarea juridică a impozitării indirecte în R. Moldova.
18.
Reglementarea juridică a impozitării veniturilor persoanelor ce practică activitatea de
antreprenoriat.
19.
Reglementarea juridică a impozitului pe bunurile imobiliare în R. Moldova.
20.
Reglementarea juridică a taxelor rutiere în R. Moldova.
21.
Reglementarea juridică a taxelor pentru folosirea resurselor naturale în R. Moldova.
22.
Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor locale în R. Moldova..
23.
Reglementarea juridică a relaţiilor fiscale cu element de extraneitate prevăzute de
legislaţia R. Moldova.
24.
Dubla impunere internaţională.
25.
Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor în Germania şi Republica Moldova – plan
comparat.
26.
Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor în Italia şi Republica Moldova – plan
comparat.
DREPTUL TURISMULUI
1.
Agenţii economici în turism
2.
Atribuţiile organelor superioare de stat în domeniul turismului
3.
Clasificarea structurilor de primire turistică. Procedura de eliberare, desclasificare,
ridicare şi anulare a actului de clasificare a structurilor de primire turistică
4.
Criteriile pentru acordarea brevetului de turism. Brevetarea activităţii turistice
5.
Drepturile agenţiei de turism
6.
Drepturile turiştilor.
7.
Contractul de servicii turistice prin prisma legislației Republicii Moldova
8.
Înfiinţarea şi licenţierea agenţiei de turism.
9.
Licenţă şi criteriile pentru acordarea licenţei în turism
10.
Locul şi rolul autorităţilor publice centrale şi locale în dezvoltarea turismului durabil.
11.
Modificarea contractului de servicii turistice
12.
Nomenclatorul funcţiilor în domeniul turismului
13.
Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de servicii turistice.
14.
Obiectul contractului de servicii turistice
15.
Obligaţiile agenţiei de turism
16.
Obligaţiile turiştilor.
17.
Organizarea şi promovarea activităţii turistice în Republica Moldova.
18.
Preţul contractului de servicii turistice
19.
Răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor
20.
Temeiurile încetării raporturilor contractuale
21.
Termenul contractului de servicii turistice
22.
Turistul – subiect al contractului de servicii turistice
23.
Turoperatorul şi Agenţia de turism – subiecţii principali în promovarea turismului.
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