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Teoria generală a dreptului 
Elena Botnari, conf.univ., dr. 

1. Formele răspunderii juridice. 
2. Interpretarea juridică. 
3. Subiectele și conținutul raportului juridic. 
4. Raportul dintre conștiința juridică și cultura juridică. 

 

Drept constituţional şi 
instituţii politice 

Mihaela Krugliţki, asist. univ. 

1. Caracterele și atributele statului Republica Moldova. 
2. Rolul și funcțiile statului. 
3. Garanțiile constituționale ale drepturilor și libertăților publice. 
4. Suveranitatea poporului. 
5. Participarea cetățenilor la exercitarea puterii politice. 
6. Forme ale organizării politice a poporului. 
7. Conținutul Constituției. 

 

Drept privat roman 
Ion Dănoi, conf. univ., dr. 

1. Procedura civilă romană. 
2. Succesiunea în dreptul roman. 
3. Proprietatea în dreptul roman. 
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4. Garanţiile personale şi reale în dreptul roman. 
5. Contractele în dreptul roman. 

Introducere în dreptul civil 
Veaceslav Pînzari, conf. univ., dr. 

1. Capacitatea juridică civilă a persoanei fizice. 
2. Individualizarea persoanei fizice în raporturile de drept civil. 
3. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil. 
4. Modurile de înființare a persoanelor juridice. 
5. Încetarea persoanelor juridice. 
6. Condiţiile de validitate ale actului juridic civil. 
7. Modalităţile actului juridic civil. 
8. Nulitatea actelor juridice civile. 
9. Reprezentarea în dreptul civil. 
10. Termenele în dreptul civil. 

 

Drept penal –  
partea generală I 

Mariana Spatari, conf. univ., dr. 
Ruslan Grigoraş, asist. univ. 

1. Componența de infracțiune: noțiune, conținut și caracterizare. 
2. Latura obiectivă a infracțiunii: conținut și caracterizare. 
3. Instituția extrădării în dreptul penal. 
4. Persoana fizică ca subiect al infracțiunii. 

 

1. Уголовно-правовая ответственность: понятие и 
основание. 

2. Понятие и характеристика субъекта 
преступления. 

  

Drept instituţional al Uniunii 
Europene 

Victoria Ţarălungă, conf. univ., dr. 

1. Rolul Comisiei Europene în sistemul instituțional al Uniunii Europene. 
2. Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova: 

realizări și deziderate. 
3. Rolul EUROPOL și EUROJUST în cadrul Uniunii Europene. 
4. Particularitățile exercitării controlului jurisdicțional în cadrul Uniunii Europene. 

 

Drept constituţional 
comparat  

Mihaela Krugliţki, asist. univ. 

1. Cetățenia - fundamentul condiției juridice a personalității în dreptul constituțional comparat. 
2. Tipuri de regim politic în dreptul constituțional comparat. 
3. Referendumul în dreptul constituțional comparat. 
4. Raporturile de drept constituțional în dreptul comparat. 
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Mari sisteme contemporane 
de drept 

Mihaela Krugliţki, asist. univ. 
 

1. Dreptul islamic. 
2. Dreptul indian. 
3. Dreptul Americii meridionale. 

 

Drept civil. Drepturile reale 
Dumitru Dumitraşcu, asist. univ., 

drd. 

1. Publicitatea imobiliară în concepția Legii privind modernizarea Codului civil. 
2. Limitele exercitării dreptului de proprietate. 
3. Dreptul de proprietate periodică - modalitate a dreptului de proprietate. 
4. Regimul juridic al posesiunii. 
5. Modurile specifice de dobândire a dreptului de proprietate publică. 
6. Владельческая защита: понятие и особенности. 
7. Узуфрукт и его вещно-правовые признаки. 
8. Основания приобретения права частной собственнсоти. 
9. Правовой режим общей собственности. 

 

Drept penal –  
partea generală II 

Mariana Spatari, conf. univ., dr. 

1. Unitatea de infracțiune în dreptul penal. 
2. Particularitățile participației penale. 
3. Importanţa teoretico-pratică a prescripţiei în dreptul penal. 
4. Analiza teoretico-practică a pedepselor complementare aplicabile persoanelor fizice conform legislației 

penale a Republicii Moldova și a unor state europene. 
5. Privaţiunea de libertate în dreptul penal. 

 

Drept administrativ 
Ion Buzinschi, lect. univ. 

Vladimir Rusu, asist. univ. 

1. Административно-правовая ответственность. 
2. Государственное управление различными 

сферами общественной жизни. 
3. Понятие и виды административно-правовых 

договоров. 
4. Контрольно-надзорная деятельность органов 

исполнительной власти. 
5. Административно-правовой статус органов 

местного самоуправления. 

  

1. Transparenţa în activitatea administrației publice. 
2. Parteneriatul public-privat în administraţia publică locală. 
3. Răspunderea și responsabilitatea administrației publica centrale. 
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4. Controlul ierarhic în administrația ministerială. 

Drept internaţional public 
Victoria Ţarălungă, conf. univ., dr. 

1. Agresiunea – crimă contra păcii și securității internaționale. 
2. Particularitățile protecției drepturilor lucrătorilor migranți în dreptul internațional public. 
3. Principiul neamestecului în treburile interne ale statului în contextul dreptului internațional 

contemporan. 
4. Jurisdicția internațională penală: evoluții, realizări, perspective. 
5. Reglementarea pașnică a diferendelor internaționale la etapa actuală: probleme și soluții. 
6. Particularitățile cooperării internaționale în materia protecției mediului ambiant. 

 

Drept vamal 
Ruslan Grigoraş, asist. univ. 

1. Rolul și importanța principiilor dreptului vamal. 
2. Structura și tipurile raportului juridic vamal. 
3. Analiza infracțiunilor vamale și răspunderii pentru săvârșirea lor. 
4. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 
5. Незаконный переход государственной границы. 

 

Criminologia 
Anatolie Faigher, conf. univ., dr. 

1. Analiza criminologică a infracțiunilor în domeniul transportului rutier. 
2. Abordări criminologice privind criminalitatea de viol în Republica Moldova. 
3. Determinantele criminalității în Republica Moldova - între realitate și deziderate. 
4. Prevenirea şi combaterea infracționalității privind traficul și consumul de droguri în Republica Moldova. 
5. Violența domestică în Republica Moldova: aspecte criminologice. 
6. Criminalitatea penitenciară în Republica Moldova: abordare teoretico-practică. 
7. Infracționalitatea economică în Republica Moldova: abordare teoretico-practică. 
8. Prevenirea și combaterea infracționalității – obiectivul prioritar al organelor de de drept din Republica 

Moldova. 
9. Clasificarea și tipologia infractorului în criminologie: abordare teoretico-practică. 
10. Infracționalitatea violentă în Republica Moldova: cauze, tendințe, particularități. 
11. Formele criminalității după genul făptutorului: abordare teoretico-practică. 
12. Controlul social al criminalității recidive: abordare teoretico-practică. 

 

Drept informaţional 
Ion Buzinschi, lect. univ. 

1. Protecția datelor în cadrul transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal. 
2. Baza informațională a activității operative, de investigare și schimbul informației privind criminalitatea 

în Republica Moldova. 
3. Accesul ilegal la informație computerizată: studiu comparat. 
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4. Protecția împotriva impactului negativ al informației. 
5. Know-know și igiena informațională intelectuală. 
6. Drepturile de autor în societatea informațională: studiu comparat. 
7. Преступления в сфере компьютерной информации. 
8. Правовой режим информации с ограниченным доступом. 
9. Особенности правового регулирования сетей в Республике Молдова. 
10. Правовой режим повторного использования информации публичного сектора. 

Drept civil. Teoria generală 
a obligaţiilor 

Veaceslav Pînzari, conf. univ., dr. 
Dumitru Dumitraşcu, asist. univ., 

drd. 

1. Contractul – izvor de obligații. 
2. Efectele contractului. 
3. Faptul juridic licit – izvor de obligaţii. 
4. Faptul juridic ilicit – izvor de obligaţii. 
5. Obligațiile afectate de modalități. 
6. Mijloacele de realizare a dinamicii obligațiilor. 
7. Mijloacele juridice de garantare a executării obligațiilor. 
8. Mijloacele juridice de stingere a obligațiilor. 

 

1. Принципы и условия исполнения гражданско-
правового обязательства. 

2. Основания возникновения гражданско-
правовых обязательств. 

3. Правовой режим преддоговорных 
обязательств. 

4. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства. 

5. Способы устранения должником недостатков 
ненадлежащего исполнения. 

  

Drept procesual penal I 
Vitalie Rusu, conf. univ., dr. 

1. Particularitățile admisibilității probelor în cadrul procesului penal contradictorial. 
2. Examinarea și soluționarea acțiunii civile în instanța de fond. 
3. Datele neadmise ca probe în procesul penal: reglementări naționale și de drept comparat. 
4. Arestarea la domiciliu în procesul penal al Republicii Moldova și al altor state. 
5. Folosirea rezultatelor activității speciale de investigații în cadrul probatoriului propcesual-penal. 
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6. Evoluția istorică a formelor procesului penal. 
7. Garanțiile dreptului la un proces echitabil – dimensiunea teoretico-practică. 
8. Particularitățile reținerii bănuitului în procesul penal al Republicii Moldova și al României: deosebiri și 

asemănări. 
9. Confidențialitatea – condiție de bază a urmăririi penale. 
10. Mijloacele materiale de probă în procesul penal al Republicii Moldova. 

Drept penal –  
partea specială I 

Anatolie Faigher, conf. univ., dr. 

1. Răspunderea penală pentru infracțiunile violente săvârșite în stare de afect.  
2. Răspunderea penală pentru infracțiuni contra inviolabilității sexuale și libertății sexuale a persoanei. 
3. Răspunderea penală pentru infracțiunile de huliganism și vandalism din Republica Moldova. 
4. Răspunderea penală pentru infracțiuni legate de circulația semnelor bănești, titlurilor de valoare, 

cardurilor sau altor instrumente de plată false. 
5. Răspunderea penală pentru infracțiuni contra securității omenirii. 
6. Analiza juridico-penală a infracțiunilor contra patrimoniului, săvârșite în scop de cupiditate, însă nu prin 

sustragere. 
7. Analiza juridico-penală a infracțiunilor ce atentează la activitatea normală a autorităților publice. 
8. Răspunderea penală pentru infracțiuni contra drepturilor civile ale cetățenilor. 

 

Drept financiar şi fiscal 
Cristina Craevscaia-Derenova, asist. 

univ. 

1. Sistemul și caracteristica organelor de control financiar în Republica Moldova. 
2. Particularitățile evoluției finanțelor publice în Republica Moldova. 
3. Principiile aplicabile administrării finanțelor publice locale. 
4. Specificul reglementării impozitului pe bunuri imobiliare. 
5. Evitarea dublei impuneri internaționale în lumina convențiilor încheiate de Republica Moldova. 

 

Protecţia juridică a 
drepturilor omului 

Ina Odinokaia, conf.univ., dr. 

1. Asigurarea dreptului la libertate și siguranță prin prisma reglementărilor internaționale și naționale. 
2. Studiu teoretico-practic privind protecția internațională și națională a drepturilor migranților și 

refugiaților. 
3. Studiu teoretico-practic privind protecția drepturilor cetățenilor străini și apatrizilor. 
4. Protecția drepturilor omului în cadrul sistemului european de protecție a drepturilor omului. 
5. Impactul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului asupra reglementărilor naționale. 
6. Analiza teoretico-practică a reglementărilor în materia drepturilor minorităților naționale. 
7. Международные механизмы и международно-правовые средства обеспечения прав человека. 
8. Межамериканская система защиты прав человека. 
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9. Сотрудничество африканских государств в области защиты прав человека. 

Jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor 

Omului 
Ina Odinokaia, conf.univ., dr. 

 

_ 

1. Rolul Agentului Guvernamental în asigurarea 
respectării Convenției europene pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
în Republica Moldova. 

2. Studiu teoretico-practic al efectelor Convenției 
europene pentru apărarea drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale asupra dreptului 
intern al statelor. 

3. Protecția drepturilor copilului prin prisma 
jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 
Omului. 

4. Aplicarea principiului proporționalității în 
lumina Convenției europene pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale. 

5. Analiza dreptului la un proces echitabil prin 
prisma jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului și a legislației naționale. 

 

Drept procesual civil I 
Tatiana Cruglițchi, lect. sup. univ. 
Dumitru Dumitraşcu, asist. univ., 

drd. 

1. Sistemul principiilor Dreptului procesual civil. 
2. Poziția procesuală a părților în procesul civil. 
3. Rolul intervenienților în procesul civil. 
4. Justificarea reprezentării în procesul civil. 
5. Realizarea probațiunii în procesul civil. 
6. Natura juridică a acțiunii civile. 

 

1. Судебные издержки в гражданском процессе. 
2. Групповые иски в гражданском процессе. 
3. Доказательственные презумпции в гражданском 

процессе. 

_  
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4. Понятие и состав участников гражданского 
процесса. 

5. Реализация принципа процессуальной экономии 
в гражданском процессе. 

Drept civil. Contracte 
Valentin Cazacu, lect. univ., dr. 

Ion Buzinschi, lect. univ. 

1. Analiza obligațiilor vânzătorului în contractul de vânzare-cumpărare. 
2. Analiza obligațiilor cumprătorului în contractul de vânzare-cumpărare. 
3. Analiza obligațiilor locatorului în contractul de locațiune. 
4. Analiza obligațiilor locatarului în contractul de locațiune. 
5. Reglementarea juridică a contractului de antrepriză. 
6. Reglementarea juridică a contractului de leasing. 
7. Reglementarea juridică a contractului de asigurare. 
8. Reglementarea juridică a contractului de societate civilă. 
9. Reglementarea juridică a contractului de donație. 
10. Reglementarea juridica a contractului de comodat. 
11. Reglementarea juridică a contractului de împrumut. 

 

1. Общий порядок заключения договоров: 
сравнительный анализ. 

2. Формы договорной ответственности. 
3. Проблемы недействительности договоров. 
4. Коллизии специальных норм в 

обязательственном праве по действующему 
законодательству РМ. 

  

Drept penal –  
partea specială II 

Ion Dănoi, conf. univ., dr. 

1. Analiza juridico-penală a infracțiunii de spălarea banilor. 
2. Analiza juridico-penală a infracțiunii de contrabandă. 
3. Răspunderea penală pentru infracțiuni în domeniul transporturilor. 
4. Analiza juridico-penală a infracțiunilor contra securității publice. 
5. Răspunderea penală pentru infracțiunile contra justiției. 
6. Analiza juridico-penală a infracțiunilor contra securității publice și a securității de stat. 
7. Analiza juridico-penală a infracțiunilor de corupție. 
8. Analiza juridico-penală a infracțiunii de trafic de influență. 
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Dreptul muncii 
Eduard Boişteanu, prof. univ., 

dr.hab. 

1. Rolul şi atribuţiile partenerilor sociali în sfera raporturilor juridice de muncă. 
2. Contractele de muncă atipice. 
3. Încheierea contractului individual de muncă. 
4. Conţinutul contractului individual de muncă. 
5. Modificarea contractului individual de muncă prin prisma Codului muncii al Republicii Moldova. 
6. Suspendarea contractului individual de muncă. 
7. Procedura aplicabilă concedierii colective. 
8. Natura juridică, funcţiile şi conţinutul regulamentului intern al unităţii. 

 

Drept procesual penal II 
Vitalie Rusu, conf. univ., dr. 

1. Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală: reflecții de ordin teoretico-practic. 
2. Soluțiile legate de judecarea cauzelor penale în ordine de apel și în ordine de recurs. 
3. Modificarea acuzării în instanța de fond. 
4. Particularitățile efectuării urmăririi penale în procesul penal din sistemul de drept romano-germanic și 

anglo-saxon. 
5. Revizuirea cauzelor penale în urma pronunțării hotărârilor de către CtEDO. 
6. Urmărirea și judecarea infracțiunilor comise de persoanele juridice. 
7. Particularitățile exercitării controlului judiciar asupra urmăririi penale. 
8. Statutul reprezentantului organului de urmărire penală în legea procesual-penală a Republicii Moldova 

și a altor state. 
9. Reabilitarea persoanei și procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor 

de urmărire penală și ale instanțelor judecătorești. 
10. Asigurarea drepturilor persoanei la soluționarea cauzei în procedura specială de aplicare a măsurilor de 

constrângere cu caracter medical. 

 

Dreptul familiei 
Veaceslav Pînzari, conf. univ., dr. 

1. Condițiile de fond și impedimentele la căsătorie. 
2. Efectele personale ale căsătoriei. 
3. Efectele patrimoniale ale căsătoriei. 
4. Regimuri matrimoniale în diferite sisteme de drept. 
5. Desființarea căsătoriei. 
6. Desfacerea căsătoriei. 
7. Filiația firească. 
8. Filiația rezultată din procrearea asistată medical. 

 



10 
 

9. Filiația adoptivă. 
10. Ocrotirea minorilor. 

Dreptul protecției sociale 
Ina Odinokaia, conf.univ., dr. 

1. Analiza avantajelor și dezavantajelor reformării sistemului de asigurare medicală obligatorie al Republicii 
Moldova. 

2. Studiu teoretico-practic privind protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
3. Asigurarea socială a persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă  
4. Studiu comparat privind protecția socială acordată în caz de pierdere a întreținătorului prin prisma 

legislației Republicii Moldova și a altor state. 
5. Studiu teoretico-practic privind influența funcțiilor protecției sociale asupra reformei sistemului de 

asigurare socială. 
6. Stagiul de cotizare - temei pentru nașterea sau modificarea raporturilor de protecție socială. 
7. Analiza particularităților reformei sistemului de pensionare al Republicii Moldova. 
8. Сравнительно-правовой анализ пенсионной системы Республики Молдова и зарубежных 

государств. 
9. Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их временной 

нетрудоспособности. 
10. Правовое регулирование социальной защиты людей с ограниченными возможностьями. 

 

Drept procesual civil II 
Tatiana Cruglițchi, lect. sup. univ. 
Dumitru Dumitraşcu, asist. univ., 

drd. 

1. Intentarea procesului civil și pregătirea cauzei pentru dezbateri. 
2. Rolul etapei dezbaterilor în procesul civil. 
3. Actele de dispoziție ale instanței în procesul civil. 
4. Esența procedurilor speciale în procesul civil. 
5. Natura juridică a procedurii în ordonanță. 
6. Rejudecarea fondului cauzei în apel. 
7. Controlul judiciar prin intermediul căilor extraordinare de atac. 

 

1. Апелляционное производство в гражданском 
процессе. 

2. Законность и обоснованность судебного 
решения. 

3. Сущность и особенности приказного 
производства. 
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4. Предъявление иска в гражданском процессе. 

Drept civil. Succesiuni 
Natalia Janu, asist. univ., drd. 
Corneliu Vrabie, lect.univ., dr. 

1. Principiile care guvernează instituţia moştenirii. 
2. Moştenirea în lumina reglementărilor Codului civil 

modernizat. 
3. Opţiunea succesorală - aspecte de drept comparat. 
4. Particularităţiile teoretico-practice privind 

devoluţiunea moştenirii în caz de pluralitate de 
moştenitori. 

5. Regimul juridic al masei succesorale. 

6. Institutia testamentului - studiu comparat. 
7. Confirmarea dreptului la mostenire - aspecte 

teoretice si practice. 
8. Situații specifice care exclud moștenitorul de la 

moștenire. 
9. Executarea testamentară - studiu comparat. 

 

Criminalistica 
Vitalie Rusu, conf. univ., dr. 

1. Colaborarea internațională în domeniul criminalisticii prin intermediul Interpol-ului și Europol-ului. 
2. Asistența tehnico-științifică acordată organelor de urmărire penală. 
3. Procedeele fotografierii locului faptei, a percheziției și altor acțiuni de urmărire penală. 
4. Interpretarea, fixarea și ridicarea urmelor la locul descoperirii lor. 
5. Examinarea criminalistică a armelor de foc și a urmelor folosirii lor. 
6. Folosirea metodei „portretului vorbit” în activitatea de cercetare și descoperire a infracțiunilor. 
7. Tactica cercetării la fața locului în cazurile de explozii și incendii. 
8. Particularități tactice de audiere a martorilor care nu oferă declarații veridice. 
9. Modelul criminalistic și caracteristica criminalistică a infracțiunii: deosebiri și asemănări. 
10. Reflecții de ordin teoretico-practic referitoare la învingerea împotrivirii urmăririi penale. 
11. Тактические особенности производства освидетельствования. 
12. Тактика задержания лиц подозреваемых в совершении преступлений. 
13. Криминалистические проблемы развития тактики действий по уголовному преследованию. 
14. Тактические особенности производства проверки показаний на месте преступления. 

 

Modul: 
1. Drept execuţional penal. 
2. Drept execuțional civil. 
Anatolie Faigher, conf. univ., dr. 

Tatiana Cruglițchi, lect. sup. univ. 
 

1. Sistemul organelor și instituțiilor de stat din Republica Moldova ce asigură executarea hotărârilor 
judecătorești cu caracter penal.  

2. Statutul juridic al condamnaților. 
3. Reglementarea juridică a regimului în instituțiile penitenciare. 
4. Modul și condițiile de executare a măsurilor preventive. 
5. Modul și condițiile de executare a pedepsei închisorii și detențiunii pe viață. 
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6. Raportul juridic execuțional civil. 
7. Executarea silită indirectă. 
8. Executarea silită directă. 

Drept funciar 
Ion Dănoi, conf. univ., dr. 

1. Regimul juridic al terenurilor fondului apelor. 
2. Regimul juridic al fondului forestier în Republica 

Moldova. 
3. Regimul juridic al terenurilor cu destinaţie agricolă. 
4. Analiza formelor de răspundere juridică pentru 

încălcarea legislaţiei funciare. 

  

Protecţia drepturilor 
consumatorilor 

Ion Dănoi, conf. univ., dr. 
 

1. Drepturile consumatorilor la încheierea 
contractelor. 

2. Protecția consumatorului împotriva clauzelor 
abuzive. 

3. Obligațiile precontractuale a agenților 
economici de informare, consiliere și 
securitate. 

4. Protecția consumatorilor în contractele la 
distanță. 

5. Contractul de credit destinat consumului. 
6. Analiza condițiilor de angajare a răspunderii 

pentru produsele cu defecte. 
7. Protecția consumatorului în R.Moldova prin 

prisma reglementărilor europene. 
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Drept contravențional 
Vladimir Rusu, asist. univ. 

Ruslan Grigoraş, asist. univ. 

1. Natura juridică a confiscării speciale în dreptul contravențional. 
2. Răspunderea contravențională a persoanei juridice. 
3. Reglementarea contravențională a huliganismului nu prea grav. 
4. Analiza contravențională a legitimei apărări. 
5. Reținerea în procesul contravențional.  
6. Faza de constatare a faptei contravenționale. 
7. Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei și răspunderea contravențională. 
8. Subiecții răspunderii contravenționale. 
9. Характеристика элементов состава правонарушения. 
10. Объективные и субъективные признаки мелкого хулиганства. 

 

Drept ecologic 
Ruslan Grigoraş, asist. univ. 

1. Răspunderea juridică pentru poluarea aerului și 
apelor. 

2. Reglementarea juridică a răspunderii pentru 
poluarea solului. 

  

Drept internaţional privat 
Corneliu Vrabie, conf. univ., dr. 

Ion Dănoi, conf. univ., dr. 

1. Izvoarele dreptului internațional privat. 
2. Situații specifice în aplicarea normelor conflictuale. 
3. Aplicarea legii străine în procesul cu element străin. 
4. Regimul juridic al străinilor în Republica Moldova. 
5. Legea aplicabilă contractelor. 
6. Statutul persoanei juridice în raporturile cu element de extraneitate. 
7. Recunoașterea și executarea hotărîrilor judecătorești și arbitrale străine. 
8. Relațiile de familie în dreptul international privat. 
9. Persoana juridică în dreptul international privat. 
10. Persoana fizică în dreptul international privat. 
11. Procesul civil international. 
12. Conflictul de legi în dreptul internațional privat. 
13. Conflictele de jurisdicţie în dreptul internaţional privat. 
14. Drepturile reale în dreptul internaţional privat. 
15. Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă în dreptul internațional privat. 

 

Drept comercial 1. Organizarea şi administrarea societăţilor comerciale.  



14 
 

Cristina Craevscaia-Derenova, asist. 
univ. 

2. Particularităţile funcţionării societăţilor în nume colectiv în Republica Moldova. 
3. Specificul organizării şi funcţionării societăţilor cu răspundere limitată. 
4. Tipologia şi procedura reorganizării societăţilor comerciale. 
5. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor în cadrul societăţilor pe acţiuni. 

Dreptul comerţului 
internaţional 

Valentin Cazacu, lect. univ., dr. 

1. Analiza obligațiilor cumpărătorului în contractul de vânzare internațională a mărfurilor. 
2. Analiza mijloacelor aflate la dispoziția cumpărătorului în caz de contravenție la contract de către vânzător. 
3. Analiza mijloacelor aflate la dispoziția vânzătorului în caz de contravenție la contract de către cumpărător. 
4. Analiza contractului de transport internațional de mărfuri pe mare. 
5. Analiza contractului de transport multimodal internațional de mărfuri. 
6. Analiza conținutului contractelor comerciale internaționale. 
7. Lipsa de conformitate a mărfurilor cu contractul în reglementarea Convenției de la Viena din 1980 asupra 

contractelor de vânzare internațională a mărfurilor.  
8. Clauzele de hardship și de forță majoră în contractele comerciale internaționale. 
9. Rolul și influența uzanțelor comerciale internaționale asupra contractelor comerciale internaționale. 

 

Dreptul proprietății 
intelectuale 

Mariana Spatari, conf. univ., dr. 

1. Analiza formelor de protecţie a proprietăţii intelectuale în Republica Moldova. 
2. Aspecte teoretico- practice privind brevetul ca formă de folosire şi protecţie a invenţiei. 
3. Analiza procedurii de administrare colectivă a drepturilor patrimoniale ale autorilor, interpreţilor şi 

producătorilor de fonograme. 

 

Drept bancar 
Natalia Janu, asist.univ., drd. 

1. Analiza sistemului bancar în Republica Moldova. 
2. Rolul Băncii Naţionale în sistemul bancar al 

Republicii Moldova. 
3. Reglementarea procedurii de licenţiere a băncilor 

comerciale. 
4. Mijloacele juridice de protecție a drepturilor în 

contractul de credit bancar. 
5. Perspectivele implementării instrumentelor bancare 

electronice. 

  

Reglementarea juridică a 
activității de întreprinzător 

Cristina Craevscaia-Derenova, asist. 
univ. 

 
1. Particularităţile protecţiei mediului 

concurenţial în activitatea de întreprinzător.  
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2. Principiile de reglementare a activităţii de 
întreprinzător. 

3. Particularităţile investiţiilor la nivel micro- și 
macroeconomic în Republica Moldova. 

Dreptul organizaţiilor 
internaţionale 

Victoria Ţarălungă, conf. univ., dr. 

1. Consiliul Europei: obiective, evoluții și relațiile cu 
Republica Moldova. 

2. Organizația Cooperării Economice la Marea 
Neagră: obiective, realizări, perspective. 

3. Relațiile Republicii Moldova cu Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord: realizări și 
deziderate. 

4. Organizația Mondială a Sănătății: realizări, 
probleme, soluții. 

5. Relațiile Republicii Moldova cu Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa: realizări și 
perspective. 

_  

Drept european al afacerilor 
Valentin Cazacu, lect.univ.,dr. 

1. Analiza libertății de circulație a mărfurilor în 
Uniunea Europeană. 

2. Analiza libertății de circulație a persoanelor și a 
serviciilor în Uniunea Europeană.. 

3. Analiza libertății de circulație a capitalurilor și a 
plăților în Uniunea Europeană. 

4. Analiza politicii privind concurența în Uniunea 
Europeană. 

_  

Dreptul diplomatic și 
consular 

Victoria Ţarălungă, conf. univ., dr. 

1. Reglementarea juridică a activității diplomatice bilaterale. 
2. Activitatea dilomatică în cadrul organizațiilor internaționale: realizări și deziderate. 
3. Diplomația preventivă: particularități și dificultăți . 
4. Particularitățile activității consulare în Republica Moldova. 
5. Esența organizării și funcționării posturilor consulare onorifice . 
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6. Conținutul imunităților și privilegiilor consulare. 

Dreptul transporturilor 
Dumitru Dumitraşcu, asist. univ., 

drd. 

1. Transportul de bagaje și mesagerii pe calea ferată. 
2. Răspunderea părților din contractul de transport auto. 
3. Autorizarea activității transportului auto de pasageri. 
4. Particularitățile transportului succesiv și combinat. 

 

Insolvabilitatea 
Natalia Janu, asist.univ., drd. 

1. Intentarea procesului de insolvabilitate – abordare teoretico-practică. 
2. Particularităţile procedurale în examinarea dosarelor de insolvabilitate. 
3. Insolvabailitatea persoanei fizice – o altă dimensiune a Legii insolvabilităţii. 
4. Analiza răspunderii subsidiare pentru intrarea în stare de insolvabilitate. 
5. Particularităţile teoretico-practice ale acţiunilor civile judecate de instanţa de insolvabilitate. 

 

Dreptul concurenței 
Natalia Janu, asist.univ., drd. 

1. Роль Совета по конкуренции в защите прав 
потребителей. 

2. Aнтиконкурентные соглашения: юридическая 
сущность и правовые последствия. 

3. Правовое регулирование актов 
недобросовестной конкуренции в свете 
законодательства Республики Молдова. 

  

Reglementarea juridică a 
profesiunilor liberale 

Eduard Boişteanu, prof. univ., 
dr.hab. 

1. Modul de reglementare al profesiilor liberale şi 
trăsăturile definitorii ale acestora. 

2. Statutul legal al notarului. 
3. Principalele proceduri notariale. 
4. Regimul juridic al profesiei de avocat. 
5. Regimul juridic al profesiei de executor 

judecătoresc. 

  

Procedura de soluționare a 
litigiilor de muncă 

Eduard Boişteanu, prof. univ., 
dr.hab. 

1. Normele internaţionale şi ale Uniunii Europene privind soluţionarea litigiilor (conflictelor) de muncă. 
2. Jurisdicţia litigiilor individuale de muncă. 
3. Procedura de tranşare a conflictelor colective de muncă. 
4. Căile amiabile de soluţionare a litigiilor (conflictelor) de muncă. 
5. Reglementarea legală a grevei în Republica Moldova. 

 

 

 


