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1. Particularităţile cadrului legal naţional privind societăţile comerciale 

2. Regimul juridic al societăţilor de persoane în Republica Moldova 

3. Regimul juridic al societăţilor de capitaluri: aspecte comparative 

4. Regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale 

5. Particularităţile reglementării Societăţii cu Răspundere Limitată în aspectul cadrului legal naţional 

6. Particularităţile cadrului naţional în materia societăților pe acţiuni 

7. Cooperativa de producţie ca subiect al activităţii antreprenoriale 

8. Cooperativa de întreprinzător ca subiect al activităţii antreprenoriale 

9. Întreprinderile – subiecte ale activităţii de antreprenoriat 

10. Analiza particularităţilor cadrului legal naţional în problema încetării activităţii de antreprenoriat  

11. Căile de reorganizare ale unei societăţi de acţiuni, modalităţi de derulare şi modificare a capitalului 

social 

12. Sistemul unitar de administrare a societăţii pe acţiuni 

13. Cadrul legislativ şi climatul investiţional în Republica Moldova 

14. Uniunile de întreprinderi conform legislaţiei Republicii Moldova 

15. Activitatea de întreprinzător în Republica Moldova 

16. Aspecte privind gestionarea serviciilor publice 

17. Contractul de vânzare-cumpărare comercial: aspecte comparative 

18. Titlurile de valoare şi reglementarea lor în Republica Moldova 

19. Acţiunile şi obligaţiunile emise de societatea pe acţiuni 

20. Analiza particularităţilor aplicării răspunderii juridice în domeniul activităţii economice 

21. Reglementarea juridică a burselor şi operaţiilor bursiere în Republica Moldova 

22. Reglementarea juridică a operaţiunilor comerciale de asigurare în Republica Moldova 

23. Analiza particularităţilor cadrului naţional vizând fondurile de investiţii 

24. Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici 

25. Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor casnici 

26. Experienţa României şi Republicii Moldova în domeniul protecţiei consumatorului 

27. Organizarea consumatorilor – formă proprie de protecţie a drepturilor acestora. Aspecte de drept 

comparat 

28. Protecţia consumatorului în SUA şi Republica Moldova. Aspecte de drept comparat 

29. Experienţa Germaniei în domeniul protecţiei consumatorului 

30. Consumatorii şi practicile tarifare. Propuneri de reformă 

31. Contractele încheiate cu consumatorii – clauze standard 

32. Clauzele contractuale abuzive în legislaţia României şi Republicii Moldova 

33. Căile de atac şi accesul la justiţie a consumatorilor 

34. Aspecte instituţionale privind protecţia consumatorilor 

35. Abuzul de poziţie dominantă. Aspecte de drept comparat 

36. Acţiunile sau inacţiunile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale de 

restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenţei 

37.  Determinarea şi individualizarea sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei concurenţiale 

38. Ajutorul de stat. Aspecte de drept comparat 



39. Instituţii de supraveghere şi disciplinare a concurenţei comerciale 

40. Felurile concurenţei comerciale 

41. Concurenţa neloială în relaţiile de comerţ exterior 

42. Promovarea concurenţei în domeniul energetic 

43. Sistemul naţional de transport în Republica Moldova 

44. Contractul de transportul feroviar intern  

45.  Contractul de transport de călători şi bagaje  

46.  Răspunderea părţilor în transportul feroviar 

47. Contractul rutier intern şi internaţional (auto) 

48. Soluţionarea litigiilor în contractul de transport auto 

49. Transporturile aeriene internaţionale de mărfuri 

50. Transporturile aeriene internaţionale de călători şi bagaje 

51. Contractul de transport aerian – reglementare juridică şi particularităţi  

52. Contractul de transport fluvial – reglementare juridică şi particularităţi 

53. Contractul de transport maritim - reglementare juridică şi particularităţi 

54.  Contractul multimodal de transport 

55. Răspunderea părţilor în contractul de transport maritim 

56. Contractul de expediţie – noţiune, caractere juridice şi particularităţi 

57. Asigurările în transport  

58.  Contractul de asigurare – noţiune, caractere juridice şi particularităţi 

59. Contractele de asigurare CARGO şi CASCO în comerţul internaţional 

60. Piaţa asigurărilor în Republica Moldova 

 

 

 

 

 

 


