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CHESTIONARUL PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ
Specialitatea 381.1 „Drept”
a.u. 2016-2017
I. Disciplina “Teoria generală a dreptului”
1. Teoria generală a dreptului ca parte componentă a științelor juridice
2. Sistemul științelor juridice
3. Metodele de cercetare științifică a fenomenului juridic
4. Esența și geneza dreptului
5. Accepțiunile noțiunii de drept
6. Căile de formare a dreptului
7. Principalii factori de configurare a dreptului
8. Esența, forma și conținutul dreptului
9. Conceptul statului în sens politico-juridic și istorico-geografic
10.Interferența stat-drept
11.Constantele statului
12.Scopul, sarcinile și funcțiile statului
13.Teorii privind originea statului
14.Mecanismul de stat
15.Forma de stat
16.Principiile dreptului
17.Funcțiile dreptului
18.Dreptul în sistemul normativ social
19.Categorii de norme în cadrul sistemului normativ social
20.Norma juridică
21.Structura nomei juridice
22.Clasificarea normei juridice
23.Acțiunea normei juridice
24.Izvoarele dreptului
25.Clasificarea izvoarelor dreptului
26.Izvoarele formale ale dreptului
27.Legea și actele normative subordonate legii
28.Tehnica elaborării dreptului
29.Conceptul de tehnică juridică și tehnică legislativă
30.Principiile procesului de elaborare a dreptului
31.Etapele procesului de elaborare a dreptului
32.Structura actului normativ
33.Formele de sistematizare a actelor normative
34.Procedee tehnice de modificare a actelor normative
35.Sistemul de drept
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36.Componentele sistemului de drept
37.Sisteme juridice contemporane
38.Conceptul, scopul, necesitatea interpretării normelor juridice
39.Formele de interpretare a normelor juridice
40.Metodele de interpretare a normelor juridice
41.Limitele interpretării normelor juridice
42.Realizarea dreptului
43.Formele realizării dreptului
44.Fazele procesului de aplicare a dreptului
45.Lacunele în drept
46.Analogia legii și analogia dreptului
47.Conceptul conștiinței juridice
48.Conținutul și formele conștiinței juridice
49.Funcțiile conștiinței juridice
50.Conceptul și caracterele raportului juridic
51.Elementele de structură ale raportului juridic
52.Raportul juridic de constrîngere
53.Conceptul, importanța legalității
54.Cerințele fundamentale și garanțiile legalității
55.Răspunderea juridică
56.Condițiile și temeiurile pentru care intervine răspunderea juridică
57.Cauzele care exclud aplicarea răspunderii juridice
58.Principiile răspunderii juridice
59.Formele răspunderii juridice
60.Finalitatea răspunderii juridice
61.Rolul și importanța răspunderii juridice în societatea civilă

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Acte normative:
1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994
2. Legea privind actele legislative, din 27.12.2001,M/O. nr. 36-38din 2002
3. Legea privind actele de stare civilă,nr.100-XV din 26.04.01
Monografii şi manuale:
1. Avornic Gh.,Tratat de teoria generală a statului și dreptului, vol. I, vol. II, Chișinău,
2009
2. Nițoiu R., Șorop Al.,Teoria generală a dreptului, București, 2008
3. Dănișor D.,Dogaru I., Dănișor Gh., Teoria generală a dreptului, București, 2006
4. Popescu S., Teoria generală a dreptului, București, 2000
5. Popa N., Teoria generală a dreptului, București, 2002
6. Voicu C., Teoria generală a dreptului, București, 2006
7. Craiovan I., Tratat de Teoria generală a dreptului, București, 2007
8. Negru B., Negru A., Teoria generală a dreptului și statului, Chișinău, 2006
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9. Catrinici L., Teoria generală a dreptului. Note de curs, UCCM, 2013
10. Mazilu D., Teoria generală a dreptului, București, 2000
11. Boboș Gh., Buzdugan C., Rebreanu V, Teoria generală a statului și dreptului, Cluj
– Napoca, 2009
12. Rebreanu V., Teoria generală a dreptului. Suport pentru seminarii, Cluj – Napoca,
2009
13.Starașciuc R., Teoria generală a dreptului. Reprezentări schematice și comentarii,
Chișinău, 2004
II. Disciplina “Drept civil”

1. Dreptul civil ca ramură de drept
2. Izvoarele dreptului civil
3. Raportul juridic civil
4. Conţinutul raportului juridic civil
5. Obiectele raportului juridic civil
6. Obiectele raportului juridic civil
7. Persoana fizică ca subiect al raportului juridic civil
8. Atributele de identificare a persoanei fizice
9. Declararea absenţei fără urmă şi declararea decesului persoanei fizice
10.Persoana juridică - subiect de drept civil
11.Identificare a persoanei juridice
12.Constituirea persoanelor juridice
13.Particularităţile constituirii şi funcţionării societăţilor comerciale
14.Funcţionarea persoanelor juridice.
15.Încetarea activităţii persoanelor juridice.
16.Reorganizarea persoanelor juridice şi formele ei.
17.Dizolvarea persoanelor juridice, elucidaţi modalităţile şi ordinea de dizolvare.
18.Structurile eterogene şi uniunile persoanelor juridice.
19. Drepturile personale nepatrimoniale.
20. Faptele juridice şi analizaţi criteriile de clasificare ale acestora.
21.Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile.
22.Condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil.
23.Nulitatea actului juridic civil. Specificaţi temeiurile de clasificare, regimul juridic şi
efectele juridice ale nulităţii actelor juridice civile.
24. Temeiurile nulităţii absolute a actelor juridice civile.
25.Temeiurile nulităţii relative a actelor juridice civile.
26.Noţiunea şi însemnătatea termenelor în dreptul civil. Delimitaţi termenii civili.
27.Prescripţia extinctivă. Elucidaţi temeiurile suspendării şi întreruperii curgerii
prescripţiei extinctive.
28. Reprezentării civile şi formele ei.
29. Procura: forma, termenul de acţiune şi temeiurile stingerii ei. Procura de substituire.
30.Conceptul şi particularităţile posesiunii.
31.Patrimoniul: concept, conţinutul şi funcţiile acestuia.
32.Dreptului de proprietate.
33.Modurile de dobândire şi de stingere a dreptului de proprietate.
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34. Proprietatea privată.
35.Proprietatea publică.
36.Modalităţile dreptului de proprietate.
37.Noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate comună. Formele
proprietăţii comune.
38. Exercitarea proprietăţii comune în devălmăşie.
39.Exercitării proprietăţii comune pe cote-părţi.
40.Conceptul, caracterele juridice şi categoriile altor drepturi reale.
41.Conceptul, caracterele juridice şi categoriile dezmembrămintelor dreptului de
proprietate.
42.Conceptul, caracterele juridice şi categoriile dreptului de servitute şi dreptului de
superficie.
43.Esenţa şi categoriile limitărilor dreptului de proprietate.
44. Noţiunea şi sistemul mijloacelor juridice civile de apărare a dreptului de proprietate.
45.Esenţa acţiunii în revendicare.
46.Esenţa acţiunii negatorii.
47.Noţiunea, elementele şi sistemul raporturilor juridice obligaţionale. Elucidaţi
clasificarea obligaţiilor.
48. Contractul ca principal izvor al obligaţiilor. Clasificare a contractelor civile.
49.Încheierea contractului: momentul şi locul încheierii contractului.
50.Formele interpretării contractelor.
51.Modalităţile de încetare a contractelor.
52.Ordinea executării obligaţiilor.
53.Noţiunea de mijloc juridic de garantare a executării obligaţiilor.Clasificarea
mijloacelor juridice de garantare a executării obligaţiilor.
54. Mijloacele reale de garantare a executării obligaţiilor.
55.Mijloacele personale de executare a obligaţiilor.
56.Noţiunea, principiile şi formele răspunderii juridice civile. Analizaţi cauzele care
exclud răspunderea juridică civilă.
57.Temeiurile şi formele răspunderii civile delictuale.
58. Temeiurile răspunderii civile contractuale.
59. Conceptul, elementele şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare.
60.Particularităţile contractului de vânzare – cumpărare a bunurilor imobile.
61.Particularităţile contractului de vânzare – cumpărare a întreprinderii ca complex
patrimonial unic.
62.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de donaţie.
63.Particularităţile contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
64.Particularităţile contractului de rentă.
65.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de locaţiune.
66.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de leasing. Argumentaţi
particularităţile raporturilor patrimoniale în contractul de leasing.
67.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de depozit.
68.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de concesiune.
69.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de împrumut.
70.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de antrepriză.
71.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de prestări servicii.

72.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de transport.
73.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de mandat.
74.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de intermediere.
75.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de societate civilă.
76.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de administrare fiduciară.
77.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractului de asigurare.
78.Noţiunea, caracterele juridice şi elementele contractul de franchising.
79.Noţiunea, caracterele juridice, elementele şi tipurile contractelor bancare.
80.Conceptul transmisiunii succesorale şi formelor acesteia.
81.Instituţia succesorilor (moştenitorilor) şi explicaţi esenţa capacităţii succesorale
82.Deschiderea succesiunii.
83.Regimul juridic al moştenirii legale. Clasele de moştenitori.
84.Particularităţile şi principiile aplicabile devoluţiunii succesorale legale.
85.Rezerva succesorală.
86. Succesiunea testamentară.
87. Condiţiile de fond şi de formă pentru valabilitatea testamentelor.
88.Particularităţile şi obiectivul legatului.
89. Ordinea de satisfacere a creanţelor creditorilor.
90.Particularităţile procedurii de partajare a averii succesorale.
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REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Acte normative:
1.
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie1994 ( M.O. al RM nr.1 din
august1994).
2. Codul civil al Republicii Moldova din 06 iunie 2002 (M.O. al RM nr.82-86 din
22.06.2002).
3. Codul familiei al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.1316-XIV din
26.10.2000 (M.O. al RM nr.47-48 din 26.04.2001)/.
4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.
225-XV din 30 mai 2003 (M.O. al RM din 12.07.2003)/.
5. Cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului /Legea
Republicii Moldova nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 (M.O. al RM nr.57-58/515 din
1997, republicată în M.O. al RM nr.147-148/1161 din 06.12.2001)/.
6. Cu privire la cadastrul bunurilor imobile. /Legea Republicii Moldova nr. 1543-XIII
din 25.02.1998 (M.O. al RM nr.44-46/1998)/.
7. Cu privire la actele de stare civilă /Legea Republicii Moldova nr.100-XV din 26
aprilie 2001(M.O. al RM nr.97-99/765 din 17.08.2001)/.
8. Cooperaţiei de consum /Legea Republicii Moldova nr.1252-XIV din 28 septembrie
2000 (M.O. al RM nr.154-156/1156 din 14.12.2000)/.
9. Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor
individuali /Legea Republicii Moldova nr. 220 din 19.20.2007 - M.O. al RM nr.
184-187 din 30.11.2007/.
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Monografii şi manuale:
1. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. –
Chişinău, 2004, 2005, 2007, 2014
2. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Drepturile reale principale. - Chişinău, 2005.
3. Baieş S., Băieşiu A., Cebotari V., Creţu I., Volcinschi V. Drept civil. Drepturile
reale. Teoria generală a obligaţiilor. - Chişinău 2005.
4. Bârsan C. Drept civil. Drepturile reale principale, Bucureşti, Editura „ALL BECK”,
2001. - 372 p.
5. Bârsan, Corneliu. Regimul juridic al bunurilor imobile. Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1983. – 245 p.
6. Bloşenco A., Drept civil. Partea specială. Prelegeri. Unele categorii de obligaţii,
editura a 2-1, rev. Şi comp., Centrul Editorial al USM, Chişinău, 2002.
7. Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al., Efrim O. Drept civil. Contracte speciale, Vol.III,
Editura Cartier juridic, Chişinău, 2006.
8. Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al., Efrim O. Drept civil. Contracte şi succesiune,
ediţia a III-a, revăzută şi completată, vol.III. Chişinău: Cartier Juridic, 2010.
9. Chibac Gh., Malanciuc I. Dreptul de locaţiune: arenda. Material didactic pentru
studenţii facultăţii de drept. Chişinău: CEP USM. Ediţia a II-a, modificată şi
completată, 2010
10.Chibac Gh., Robu O., Bruma S., Chibac N Drept civil.Contracte şi succesiuni,
Ediţia a II-a. – Chişinău, 2014.
11.Cojocari E. Cuşnir M., Ciobanu C., Cojocari V. Drept civil. Drepturile reale (Note
de curs). Chişinău, 2003. - 150 p.
12.Cojocari E., Dandara L. Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. –
Chişinău: BonOfices, 2005
13.Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, Vol.I, Chişinău, Tipografia
Centrală, 2006
14.Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, Vol.II, Editura ARC, Chişinău,
2006.
15.Dandara L. Drept civil (alte drepturi reale). – Chişinău: UCCM, 2011
16.Dandara L. Culegere de teste la Dreptul civil. - Chişinău: UCCM, 2011
17.Hamangiu, C. Rosetti-Bălănescu, I. Băicoianu, Al. Tratat de drept civil român. Vol.
II, Bucureşti, Editura „All Beck”, 2002. - 771 p.
18.Pop L. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Bucureşti, Editura
„Lumina Lex”, 2001. – 320 p.
19.Stoica V. Drept civil. Drepturile reale principale. Vol.I. Bucureşti, Editura
„Humanitas”, 2004. – 470 p.
20.Voicu M. Dreptul de proprietate. Doctrină şi jurisprudenţă a Curţii Europene a
Drepturilor Omului. Bucureşti, Editura „Lumina Lex”, 2003. – 548.
21.Volcinschi V. Drept privat roman în scheme. Chişinău, 2001. - 87 p.

III. Disciplina „Drept procesual civil”
1. Formele de apărare a drepturilor şi intereselor legale, elucidând noţiunea procedurii
(procesului) civile şi fazelor (stadiile) procesului civil.
2. Principiile dreptului procesual civil şi clasificarea acestora.
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3. Principiile funcţionale ale procesului civil.
4. Principiile organizaţional-funcţionale ale procesului civil.
5. Raporturile juridice procesual civile.
6. Subiecţii raportului procesual civil.
7. Instanţele de judecată ca subiect obligatoriu al raporturilor procesualecivile.
8. Competenţa instanţelor de judecată.
9. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti.
10.Competenţei jurisdicţionale ale instanţelor judecătoreşti.
11.Competenţa jurisdicţională materială a instanţelor judecătoreşti.
12.Competenţa jurisdicţională teritorială a instanţelor judecătoreşti.
13.Participanţii procesului civil. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale participanţilor
la procesul civil.
14.Părţile procesului civil. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor.
15.Subrogarea părţii necorespunzătoare în procesul civil.
16.Ordinea şi temeiurile participării intervenienţilor în procesul civil.
17.Temeiurile şi formele participării procurorului în procesul civil.
18.Instituţia reprezentării judiciare în procesul civil.
19.Tipurile cheltuielilor de judecată în procesul civil. Explicaţi ordinea repartizării
cheltuielilor de judecată între părţi şi compensarea lor.
20.Esenţa termenelor procesual civile.
21.Esenţa actelor procesual civile.
22.Noţiunea şi scopul probaţiunii judiciare. Analizaţi criteriile de clasificare a probelor
şi mijloacelor de probaţiune.
23.Explicaţiile ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
24.Depoziţiile martorilor ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
25.Înscrisurile ca mijloc de probaţiune în procesul civil.
26.Probele materiale ca mijloace de probaţiune în procesul civil.
27.Înregistrările audio-vodeo ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
28.Expertiza judiciară ca mijloc de probaţiune în procesul civil.
29.Esenţa şi particularităţile procedurii în acţiunea civilă.
30.Procedura intentării procesului civil. Identificaţi condiţiile acţiunii civile, conţinutul
şi temeiurile de refuz în primirea ei.
31.Ordinea pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare. Elucidaţi actele procesuale
ale părţilor şi judecătorului în vederea pregătirii pricinii pentrudezbaterile judiciare.
32.Ordinea comunicării actelor de procedură. Explicaţi ordinea citării şi înştiinţării
legale a participanţilor la procesul civil ca condiţie necesară pentru desfăşurarea
şedinţei de judecată.
33.Esenţa şi etapele examinării în fond a pricinilor civile.
34.Procesul-verbal al şedinţei de judecată.
35.Noţiunea şi felurile dispoziţiilor instanţei de fond. Condiţiile şi efectele dispoziţiilor
instanţei de fond.
36.Noţiunea şi esenţa procedurii în pricinile ce izvorăsc din raporturile juridicopublice.
37.Procedura specială. Particularităţile de examinare a pricinilor în procedura specială.
38.Noţiunea şi condiţiile ordonanţei judecătoreşti şi a procedurii în ordonanţă.
39.Particularităţile procedurii de declarare a insolvabilităţii.

40.Apelul – cale ordinară de atac în procesul civil.
41.Recursul – cale ordinară de atac în procesul civil
42.Revizuirea hotărârii judecătoreşti.
43.Particularităţile procesului civil cu element de extraneitate.
44.Rolul şi poziţia procesuală a avocatului în procesul civil.
45.Particularităţile procedurii arbitrale.
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REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
Acte normative:
1. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
încheiată la Roma la 4.XI.1950 şi semnată de către RM la 13.07.1995//Tratate
internaţionale, Chişinău, 1998
2. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie1994 ( M.O. al RM,1994, nr.1).
3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.
225-XV din 30 mai 2003 (M.O. al RM din 12.07.2003)/.
4. Codul familiei al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.1316-XIVdin
5. 26.10.2000 cu modificări şi completări până la 01 august 2002/.
6. Codul electoral al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997/.
7. Cu privire la taxa de stat /Legea Republicii Moldova din 03.12.1992/.
8. Cu privire la organizarea judecătorească /Legea Republicii Moldova nr. 514-XIII
din 06.07.1995 (M.O. al RM nr.58 din 19.10.1995/)/.
9. Cu privire la statutul judecătorului /Legea Republicii Moldova nr. 514-XIII din
20.07.1995 (M.O. al RM nr. 59-60 / 1995)/.
10.Cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare /Legea Republicii Moldova
din 17.05.1996 (M.O. al RM nr. 51 din 01.08.1996)/.
11.Cu privire la instanţele judecătoreşti economice /Legea Republicii Moldova din
24.07.1996 (M.O. al RM nr.77 din 28.11.1996)/.
12.Cu privire la avocaţii parlamentari /Legea Republicii Moldova nr.1349-XIII din
17.10.1997 (M.O. al RM nr.82-83 din 11.12.1997)/.
13.Contenciosului administrativ / Legea Republicii Moldova nr.79-XIV din 10.02.2000
(M.O. al RM nr. 57-58 din 18.05.2000)/.
14.Cu privire la avocatură /Legea Republicii Moldova nr.1260-XV din 19.07.2002
(M.O. al RM nr. 126-127 din 12.09.2002)/.
15.Insolvabilităţii /Legea Republicii Moldova nr.632-XV din 14.11.2001 (M.O. al RM
nr.139-140 din 15.11.2001)/.
16.Cu privire la notariat / Legea Republicii Moldova nr.453-XV din 08.11.2002/.
Monografii şi manuale:
1. Belicciu Şt. Contenciosul administrativ. - Chişinău, 2004.
2. Boroi, I.; Rădescu, D. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura ALL,
Bucureşti, 1995.
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3. Ciobanu, V.M. Tratat teoretic şi practice de procedură civilă (în două volume).
Bucureşti, 1996.
4. Ciobanu,V.M. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Vol.I, II, Editura
Naţional. Bucureşti, 1997.
5. Chiochină-Barbu I. Drept procesual civil – expertiza judiciară. Iaşi, 2001.
6. Crişu, C. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Teorie şi practică judiciară, Editura
Academiei R.Ş.R. Bucureşti, 1987.
7. Сiutacu F. Drept procesual civil. (Culegere de speţe). - Ploieşti, Editura L.V.S.,
Crupuscul, 2001.
8. Dandara L. Sinteze la Dreptul procesual civil : (îndrumar didactic pentru examenele
de licenţă). – Chişinău: UCCM, 2011.
9. Deleanu, I. Tratat de procedură civilă, vol.I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.
10.Dorfman I. Drept procesual civil. Partea generală. Chişinău, 2003.
11.Dorfman I. Drept procesual civil. Partea specială. – Chişinău, Editura UCM, 2006.
12.Drept procesual civil: Partea specială: (curs univ.) / Elena Belei, Felicia Chifa,
Alexandru Cojuhari [et al.]; red. şt. Alexandru Cojuhari; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. - Ch. : S. n., 2009
13.Ghidul cetăţeanului în contenciosul administrativ. - Chişinău, 2003.
14.Leş I. Drept procesual civil. Curs universitar. - Bucureşti, Editura Lumina Lex,
2002.
15.Leş I. Tratat de drept procesual civil. Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
16.Pisarenco O. Drept procesual civil. Chişinău: Tehnica-Info, 2012.
17.Prisac Al. Drept procesual civil. Partea generală, Editura Cartier, Chişinău, 2012.
18.Roman, D.; Vîzdoagă, I. Organele de ocrotire a normelor de drept, Editura Cartier,
Chişinău, 2001.
19.Şterbeţ V., Poalelungi M., Macinscaia V. etc. Manualul judecătorului la examinarea
pricinilor civile. Chişinău: Cartier, 2006
20.Гражданский процесс: Учебник. 3-е изд. / Под ред. В.В.Яркова. Москва, 2000.
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