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DREPT CIVIL
1. Mandatul cu sau fără reprezentare.
2. Contractul de agenție.
3. Contractul de intermediere.
4. Evecțiunea în contractele civile.
5. Contractul de vînzare cumpărare.
6. Proprietatea comună pe cote părți în doctrină și jurisprudență.
7. Posesia și efectele sale juridice.
8. Uzucapiunea în dreptul civil moldovenesc.
9. Buna credință în raporturile juridice civile.
10. Asigurarea creditului bancar.
11. Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală.
12. Aspecte teoretice și practice privind contractul de servicii turistice.
13. Regimul juridic a încetării persoanei juridice.
14. Aspecte teoretice și practice privind contractul de antrepriză.
15. Regimul juridic a contractului de administrare fiduciară.
16. Drepturile și obligațiile vînzătorului.
17. Procedura de vînzare-cumpărare a terenurilor.
18. Contractul de vînzare cumpărare a întreprinderii ca un complex patrimonial unic.
19. Contractul de schimb.
20. Contractul de donație. Aspecte teoretice și practice.
21. Contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață.
22. Contractul de rentă.
23. Contractul de comodat.
24. Contractul de împrumut.
25. Contractul de locaţiune.
26. Contrractul de arendă.
27. Actualitatea contractului de leasing prin prisma legislației din Rep. Moldova.
28. Reglementarea juridică a contractului de prestări servicii.
29. Contractul de transport.
30. Reglementarea juridică a contractului de transport internațional.
31. Aspecte teoretice și practice privind contractul de mandat.
32. Contractul de comision.
33. Contractul de expediție.
34. Contractul de depozit.
35. Contractul de franchising.
36. Contractul de factoring.
37. Reglementarea contractului de concesiune.
38. Contractul de asigurare benevolă.
39. Contractul de asigurare obligatorie.
40. Contractul de credit bancar.
41. Contractul de tranzacție în legislația moldovenească.
42. Contractul de societate civilă.

DREPT PROCESUAL CIVIL
Aspecte analitice asupra principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil
Principiul securității raporturilor juridice
Principiul satifacției echitabile prin prisma practicii CEDO și a practicii judiciare naționale
Economia mijloacelor procesuale – tendință a procesului civil contemporan
Esența realizării actelor de dispoziție a părților în procesul civil
Administrarea şi forţa probantă a expertizei judiciare în procesul civil
Caracteristica generală a procedurii speciale (noţiunea şi esenţa)
Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în pricinile cu element de
extraneitate
9. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi felurile ei.
10. Competenţa instanțelor arbitrale în soluţionarea pricinilor civile.
11. Procedura de contestare a în judecată a actelor normative
12. Contestarea în judecată a deciziilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice
13. Contestarea în judecată actelor (inacţiunilor) ale organelor notariale
14. Coparticiparea procesuală civilă.
15. Efectele juridice ale hotărîrilor definitive şi irevocabile în procesul civil
16. Esenţa şi particularităţile examinării pricinilor în procedura contenciosului administrativ
17. Expertiza judiciară ca mijloc de probă în procesul civil.
18. Esenţa şi particularităţile procedurii în ordonanţă
19. Incidenţele procesuale privind compunerea completului de judecată (incompatibilitatea,
abţinerea şi recuzarea).
20. Intervenienţii în procesul civil
21. Împuternicirile instanţei de apel.
22. Împuternicirile instanţei de recurs.
23. Legalitatea şi temeinicia hotărârii judecătoreşti
24. Individualizarea izvoarelor dreptului procesual civil şi felurile izvoarelor
25. Particularitățile procedurii în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice.
26. Noţiunea de competenţa generală, felurile şi regulile determinării ei.
27. Noțiunea și felurile coparticipării procesuale
28. Noţiunea şi clasificarea succesiunii procesuale.
29. Participarea în procesul civil a autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor altor persoane
30. Particularităţile examinării pricinilor cu privire la constarea faptelor ce au valoare juridică
31. Principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în procesul civil
32. Principiul disponibilităţii în procesul civil
33. Principiul imunităţii judiciare a statelor străine şi organizaţiilor internaţionale
34. Principiul independenţei judecătorilor şi supunere lor numai legii
35. Rolul Curții Supreme de Justiție în unificarea practicii judiciare
36. Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărîrilor judecătoreşti.
37. Procedura în pricinile de contestare a hotărîrilor arbitrale
38. Esența procedurii admisibilității recursului împotriva actelor de dispoziție instanței de apel
39. Temeiurile casării actelor instanței de apel în ordine de recurs.
40. Temeiurile degrevării de probaţiune în procesul civil
41. Realizarea incidentelor procesuale (încetarea, suspendarea, scoaterea cererii de chemare în
judecată de pe rol) în cadrul procesului civil.
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DREPTUL FAMILIEI
Analiza juridică a contractului matrimonial
Efectele declarării căsătoriei nule
Stabilirea paternităţii în instanţa de judecată
Protecția națională și internațională a drepturilor copiilor minori

5. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
6. Protecţia drepturilor copilului prin adopţie
7. Caracterele juridice ale contractului privind plata pensiei de întreţinere
8. Metodele de ocrotire a copiilor lipsiţi de grija părintească
9. Faptele juridice și importanța acestora în dreptul familiei
10. Decăderea din drepturile părinteşti şi restabilirea în drepturile părinteşti
11. Modalităţi de încetare a căsătoriei. Aspecte de drept comparat
12. Accesul liber la justiție – principiul fundamental de ocrotire a drepturilor subiectelor dreptului
familiei.
DREPTUL MUNCII și PROTECȚIA MUNCII
1. Reglementări privind temeiurile încetării contractului individual de muncă în cazuri ce nu depind
de voinţa părţilor şi din iniţiativa salariatului.
2. Conceptul răspunderii materiale în Dreptul Muncii.
3. Conţinutul contractului individual de muncă.
4. Conflictele colective de muncă şi procedura de soluţionare a lor.
5. Garanţiile legale stabilite de legislaţia muncii la încetarea Contractului individual de muncă.
6. Instituţia patronatului în şi impactul ei în sfera muncii.
7. Modificarea contactului individual de muncă.
8. Neîngradirea dreptului la muncă şi libertăţii muncii.
9. Realizarea principiului Dreptului la muncă în conţinutul legislaţiei Republicii Moldova.
10. Reglementarea juridică a salarizării în Republica Moldova.
11. Reglementarea privind ocuparea forţei de muncă.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
1.
Договор хранения
2.
Договор комиссии
3.
Расчётные и кредитные правоотношения
4.
Договор страхования
5.
Договор займа
6.
Договор факторинга
7.
Договор франчайзинга
8.
Договоры о посредничестве
9.
Авторское право
ТРУДОВОЕ ПРАВО И ОХРАНА ТРУДА.
1.
Предмет, метод и система трудового правa.
2.
Принципы трудового права.
3.
Источники трудового права.
4.
Трудовые правоотношения.
5.
Субъекты трудового права.
6.
Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный трудовой договор и
коллективное соглашение.
7.
Правовое регулирование занятости и трудоустройстиа населения.
8.
Индивидуальный трудовой договор.
9.
Правовое регулирование оплаты и стимулирование труда.
10.
Трудовая дисциплина.

