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Dreptul civil
1. Bunurile – obiecte ale raportului juridic civil.
2. Apărarea onoarei , demnității și reputației profesionale.
3. Condițiile de valabilitate a actului juridic civil.
4. Nulitatea actului juridic civil.
5. Suspendarea termenului de prescriție extinctivă.
6. Întreruperea termenului de prescripție extinctivă.
7. Începutul curgerii termenului de prescripție extinctivă.
8. Capacitatea de folosință și de exercițiu a persoanei fizice.
9. Atributele de identificare ale persoanei fizice.
10. Noțiunea și elementele constitutive ale persoanei juridice.
11. Efectele juridice ale posesiunii ca stare de fapt.
12. Noțiunea, caracterle și atributele dreptului de proprietate.
13. Accesiunea - mod de dobîndire a dreptului de prorpietate.
14. Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de prorpietate.
15. Încetarea dreptului de proprietate.
16. Proprietatea comună pe cote-părți.
17. Proprieatea comună în devălmășie.
18. Acțiunea în revendecare – mijloc de apărare a dreptului de prorpietate.
19. Dreptul de uzufruct.
20. Dreptul de servitute.
21. Dreptul de superficie.
22. Noțiunea și clasificarea contractului.
23. Încheierea contractului.
24. Rezoluțiunea, rezilierea, modificarea și revocarea contractului.
25. Răspunderea civilă contractuală.
26. Răspunderea civilă delictuală.
27. Fidejusiunea.
28. Gajul și ipoteca.
29. Clauza penală.
30. Stingerea obligațiilor prin executare.
31. Acceptarea şi renunţarea la succesiune.
32. Condiţiile esenşiale ale contractului de antrepriză.
33. Importanța juridică a datei şi locului deschiderii succesiunii.
34. Delimitarea răspunderii civile delictuale de răspunderea civilă contractuală.
35. Noţiunea şi trăsăturile izvorului de pericol sporit. Posesorul izvorului de pericol sporit.

36. Particularităţile contractului de vînzare-cumpărare pentru consum în raport cu alte
varietăţi.
37. Condiţiile speciale necesare pentru angajarea răspunderii pentru prejudiciul cauzat de
minori şi persoane incapabile.
38. Conţinutul contractului de franchising.
39. Tipurile contractului de autor (licenţă exclusivă şi neexclusivă).
40. Noţiunea contractului de societate civilă. Delimitarea de alte contracte.
41. Regimul juridic al riscului şi cazului asigurate. Interesul asigurat.
42. Suma asigurată şi despăgubirea de asigurare.
43. Regimul juridic al depozitului bancar pe termen şi la vedere.
44. Delimitarea creditului bancar și împrumutului ordinar.
45. Condiţiile de revocare, rezoluţiune şi nulitate a contractului de donaţie.
46. Condiţiile de valabilitate a contractului de leasing.
47. Regimul juridic aplicabil contractului de împrumut cu şi fără dobândă.
48. Drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar.
49. Regimul juridic al rentei în favoarea unui terţ.
50. Regimul juridic al cesiunii locaţiunii şi sublocațiunii.

Dreptul procesual civil
1. Izvoarele dreptului procesual civil
2. Recuzarea judecătorului în cauzele civile
3. Inadmisibilitatea participării judecătorului la examinarea aceleiași cauze civile
4. Părţile în procesul civil.
5. Coparticiparea procesuală civilă.
6. Participarea intervenienţilor principali în cadrul procesului civil
7. Participarea intervenienţilor accesorii la procesul civil.
8. Temeiurile şi felurile reprezentării judiciare în procesul civil
9. Împuternicirile reprezentantului în judecată.
10. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti
11. Temeiurile şi procedura strămutării cauzei civile de la instanţa sesizată la o altă
instanţă
12. Premisele dreptului la acţiune civilă
13. Condiţiile de exercitare a dreptului la acţiune civilă
14. Acțiunea reconvențională
15. Măsurile şi procedura de asigurare a acţiunii cvile
16. Obiectul probaţiunii şi determinarea lui în cauzele civile
17. Degrevarea de probațiune, prezumțiile probante
18. Temeiurile şi procedura efectuării expertizei în cauzele civile
19. Condițiile de formă și conținut ale cererii de chemare în judecată
20. Cheltuielile de judecată în cauzele civile
21. Pregătirea cauzei civile pentru dezbateri judiciare.
22. Părțile componente ale dezbaterilor judiciare în procesul civil
23. Efectele juridice ale neprezentării în şedinţa de judecată a participanților la
procesul civil

24. Actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil
25. Temeiurile şi procedura suspendării procesului civil
26. Temeiurile şi procedura scoaterii cererii de pe rol în procesul civil
27. Temeiurile şi procedura de încetare a procesului civil
28. Rectificarea hotărârii de judecată de către instanţa care a pronunţat-o în procesul
civil
29. Efectele juridice ale hotărârii rămase definitive, irevocabile în procesul civil
30. Încheierile judecătorești ale instanţei de fond în procesul civil
31. Particularitățile procedurii contenciosului administrativ
32. Esenţa şi particularităţile procedurii speciale în procesul civil
33. Procedura de constatare a faptelor care au valoare juridică în procesul civil
34. Esenţa şi particularităţile procedurii în ordonanţă (procedura simplificată).
35. Aplicarea măsurilor de protecție în cazul violenței domestice în procesul civil
36. Dreptul de a declara apel şi elementele apelului în procesul civil
37. Procedura de judecare a apelului în procesul civil
38. Împuternicirile instanţei de apel în procesul civil
39. Temeiurile casării sau modificării hotărârii de către instanța de apel în procesul
civil
40. Temeiurile de declarare a recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de
apel în procesul civil
41. Procedura examinării admisibilităţii recursului împotriva actelor de dispoziţie ale
curţilor de apel în procesul civil
42. Procedura de judecare a recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de
apel în procesul civil
43. Împuternicirile instanţei de recurs actelor de dispoziţie ale curţilor de apel în
procesul civil
44. Temeiurile casării sau modificării deciziei instanței de apel în urma examinării
recursului în procesul civil
45. Revizuirea hotărârilor, încheierilor şi deciziilor irevocabile în procesul civil
46. Temeiurile revizuirii hotărârilor, încheierilor şi deciziilor irevocabile în procesul
civil
47. Procedura de recunoaştere şi de încuviinţare a executării silite a hotărârilor
judecătoreşti străine
48. Procedura de recunoaştere şi de încuviinţare a executării silite a hotărârilor
arbitrale străine
49. Procedura examinării contestațiilor contra hotărârilor arbitrale
50. Implicarea instanței de judecată în procedura executării civile silite

Dreptul penal
1. Norma juridico-penală.
2. Principiile aplicării legii penale în timp şi spaţiu.
3. Infracţiunea: noţiune, trăsături, clasificare, importanţă.
4. Componenţa infracţiunii: structură, modalităţi.
5. Obiectul infracţiunii.
6. Latura obiectivă a infracţiunii.
7. Subiectul infracţiunii.
8. Latura subiectivă a infracţiunii.
9. Etapele activităţii infracţionale.
10. Legitima apărare.
11. Starea de extremă necesitate.
12. Participaţia: noţiune, trăsături.
13. Participanţii la infracţiune.
14. Răspunderea penală.
15. Liberarea de răspundere penală.
16. Individualizarea pedepsei: concept, forme, criterii, mijloace.
17. Aplicarea pedepsei ( art.79, 80, 83, 84, 85 CP RM).
18. Prescripţia în dreptul penal ( art.60, 97 CP RM).
19. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării (amnistia,
graţierea, stingerea antecedentelor penale).
20. Măsurile de siguranţă.
21. Omorul intenționat.
22. Pruncuciderea.
23. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
24. Răpirea unei persoane.
25. Traficul de fiinţe umane.
26. Tortura, tratamentul inuman sau degradant.
27. Violul.
28. Acţiuni violente cu caracter sexual.
29. Violarea de domiciliu.
30. Furtul.
31. Jaful.
32. Tâlhăria.
33. Escrocheria.
34. Delapidarea averii străine.
35. Răpirea mijlocului de transport.
36. Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere.
37. Traficul de copii.
38. Proxenetismul.
39. Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de
valoare false.
40.Contrabanda.

41.Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare mijloacelor de
transport de către persoana care conduce mijlocul de transport.
42.Banditismul.
43.Acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor.
44.Huliganismul.
45.Coruperea pasivă.
46.Abuzul de putere sau abuzul de serviciu.
47.Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.
48.Darea de mită.
49.Trecerea ilegală a frontierei de stat.
50.Organizarea migraţiei ilegale.

Dreptul procesual penal
1. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori
2. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în procesul penal
3. Inviolabilitatea persoanei în procesul penal
4. Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal
5. Prezumţia de nevinovăţie
6. Dreptul la tăcere în procesul penal
7. Oficialitatea procesului penal
8. Nulitatea actelor procedurale penale
9. Conflictele de competenţă în procesul penal
10. Competenţa instanţelor judecătoreşti în procesul penal
11. Admisibilitatea probelor în procesul penal
12. Partea apărării
13. Corpuri delicte
14. Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor
15. Investigaţia sub acoperire
16. Reţinerea
17. Măsurile preventive
18. Măsurile preventive alternative arestării preventive
19. Arestarea preventivă
20. Măsurile de protecţie în procesul penal
21. Acţiunea civilă în procesul penal
22. Pornirea urmăririi penale
23. Refuzul începerii urmăririi penale
24. Termenele în procesul penal
25. Corectarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite în procesul penal
26. Punerea sub învinuire
27. Scoaterea de sub urmărire penală
28. Încetarea urmăririi penale
29. Garanţiile controlului judiciar
30. Exercitarea controlului judiciar

31. Punerea pe rol a cauzei penale
32. Limitele judecării cauzei penale
33. Cercetarea judecătorească
34. Sentinţa de încetare a procesului penal
35. Sentinţa de achitare
36. Apelului şi recursul împotriva sentinţelor
37. Efectul devolutiv al apelului în procesul penal
38. Efectul extensiv al apelului în procesul penal
39. Efectul neagravării situaţiei în propria cale de atac în procesul penal
40. Examinarea apelului în procesul penal
41. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiuni ilicite ale organelor de
urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti
42. Recursul ordinar împotriva deciziei înstanţei de apel în procesul penal
43. Recursul împotriva hotărîrilor nesupuse apelului în procesul penal
44. Recursul în anulare în procesul penal
45. Recursul în interesul legii în procesul penal
46. Revizuirea procesului penal
47. Instituţia acordului de recunoaştere
48. Procedura examinării acordului de recunoaştere
49. Judecata în baza probelor administrate în faza de urmărire penală
50. Comisia rogatorie în procesul penal

