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Lista temelor din disciplinele de drept care vor sta la baza 

subiectelor, întrebărilor şi speţelor pentru examenul de 

calificare în profesia de avocat  

 
Dreptul muncii 

1. Subiectele dreptului muncii: definiție, drepturi și obligații 

2. Contractul colectiv de muncă: noțiune, formă și conținut (clasificarea clauzelor) 

3. Contractul colectiv de muncă: forma și procedura încheierii 

4. Contractul individual de muncă: definiție, elemente și trăsături 

5. Condițiile și procedura încheierii contractului individual de muncă 

6. Conținutul și forma contractului individual de muncă 

7. Perioada de probă 

8. Suspendarea contractului individual de muncă: abordare generală 

9. Suspendarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința 

părţilor, prin acodrul părţilor la inţiativa unei din părţi, somajul, staţionare. 

10. Modificarea contractului individual de muncă 

11. Temeiurile modificării contractului individual de muncă 

12. Încetarea contractului individual de muncă; obordarea general. 

13. Încetarea contractului individual de muncă în caz de demisie, concediere și denunțare 

14. Încetarea contractului individual de muncă la initiațiativa angajatorului: concedierea 

salariatului, procedura de concidiere pentru toate categoriile de salariaţi; 

15. Timpul de muncă: definiție, clasificare și durată 

16. Timpul de muncă peste durata normală (munca suplimentară): procedură și 

modalități, munca de noapte; Munca femeiilor, persoanelor în vîrstă de până la 18 ani, 

munca în cumul, munca în tură continua.  

17. Timpul de odihnă: abordare generală 

18. Regimul juridic al pauzei pentru masă și al pauzelor suplimentare pentru alimentarea 

copilului 

19. Concediile anuale. Principii.Condiții de acordare a concediilor anuale 

20. Condițiile programării concediilor anuale. Procedura rechemării salariatului din 

concediu 

21. Categoriile concediilor sociale 

22. Salarizarea pentru condiții speciale de muncă 

23. Modul de plată al salariului .Rețineri din salariu, garanţii şi compensaţi; 

24. Organizarea protecției muncii. Asigurarea dreptului salariaților la protecția muncii 

25. Procedura de cercetare a accidentelor de muncă 

26. Disciplina muncii: obordarea general;  

27. Condițiile răspunderii disciplinare. Sancțiunea disciplinară 



28. Clasificarea sancțiunilor disciplinare; 

29. Juridisdicţia muncii, dispoziţiile generale; 

30. Răspunderea materială: definiție, trăsături și forme. Condițiile răspunderii materiale 

31. Răspunderea  materială a angajatorului față de salariat 

32. Răspunderea materială a salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului 

33. Clasificarea litigiilor de muncă 

34. Noțiunea, specificitățile și procedura de soluționare a litigiilor individuale de muncă 

35. Conflictul colectiv de muncă: noțiune, specificități, etape de conciliere 

36. Procedura de declarare și desfășurare a grevei 

37. Procedura de suspendare și încetare a grevei 

 

Drept penal (partea generală) 

1. Sistemul principiilor fundamentale ale dreptului penal 

2. Legea penală: noțiune, clasificare, trăsături 

3. Locul comiterii infracțiunii. Acțiunea legii penale în spațiu 

4. Timpul comiterii infracțiunii. Acțiunea legii penale în timp. Extraactivitatea legii 

penale 

5. Infracțiunea: noțiune și  semne. Clasificarea infracțiunilor după caracterul și gradul 

prejudiciabil 

6. Componența infracțiunii: elemente, semne, modalități 

7. Obiectul infracțiunii: noțiunea, modalitățile și importanța acestuia 

8. Latura obiectivă a infracțiunii: noțiunea, modalitățile și importanța acesteia 

9. Subiectul infracțiunii 

10. Starea de responsabilitate, iresponsabilitate și responsabilitatea redusă a subiectului 

infracțiunii 

11. Subiectul special al infracțiunii. Persoana juridică – subiect al infracțiunii 

12. Vîrsta – condiție a răspunderii penale a făptuitorului 

13. Răspunderea juridică penală în cazul comiterii infracțiunii în stare de ebrietate 

14. Latura subiectivă. Noțiunea și formele vinovăției 

15. Infracțiunea săvîrșită cu două forme de vinovăție (praeterintentia) 

16. Eroarea și influența ei asupra răspunderii juridice penale 

17. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei 

18. Legitima apărare. Condițiile referitoare la atac și la apărare 

19. Legitima apărare și starea de extremă necesitate: caracterizare, asemănări și deosebiri 

20. Executarea ordinului sau dispoziției superiorului 

21. Legitima apărare și reținerea infractorului: caracterizare, asemănări și deosebiri 

22. Constrîngerea fizică și contrîngerea psihică 

23. Etapele activității infracționale. Importanța acestora 

24. Noțiunea și modalitățile pregătirii de infracțiune 

25. Tentativa de infracțiune: noțiune, trăsături și tipuri 

26. Renunțarea de bună-voie. Distincția dintre renunțarea de bună-voie și căința sinceră 



27. Participația penală: noțiune și semne 

28. Participanții la infracțiune. Răspunderea penală a participanților 

29. Formele participației. Excesul de autor 

30. Participația la infracțiunile cu subiect special 

31. Implicarea la infracțiune: noțiune și modalități 

32. Pluralitatea de infracțiuni: noțiune , semne și forme 

33. Noțiunea și formele infracțiunii unice ca element constitutiv al pluralității de 

infracțiuni 

34. Starea de recidivă: noțiunea, formele și importanța 

35. Noțiunea, semnele, trăsăturile și scopurile pedepsei penale. 

36. Sistemul pedepselor penale: noțiune, clasificare și importanță 

37. Individualizarea pedepsei penale. Principii generale 

38. Noțiunea și sistemul circumstanțelor atenuante 

39. Noțiunea și sistemul circumstanțelor agravante 

40. Aplicarea pedepsei penale în cazul unui concurs de infracțiuni 

41. Aplicarea pedepsei penale în cazul unui cumul de sentințe 

42. Aplicarea pedepsei penale mai blînde decît cea prevăzută de lege 

43. Liberarea de răspundere penală. Formele liberării de răspundere penală 

44. Liberarea de răspundere penală a minorilor și aplicare față de aceștia a măsurilor de 

constrîngere cu caracter educativ 

45. Măsurile de siguranță: caracterizare 

46. Cauzele care înlătură răspunderea penală: noțiune, trăsături și caracterizare 

47. Noțiunea, natura juridică și caracterele amnistiei 

48. Clasificarea și efectele amnistiei 

49. Grațierea și tipurile acesteia 

50. Efectele grațierii asupra pedepselor principale, asupra pedepsei a cărei executare a 

fost suspendată  condiționat, asupra pedepselor complementare și asupra măsurilor de 

siguranță și a drepturilor  persoanei vătămate 

51. Împăcarea părților: condiții și efecte 

52. Noțiunea antecedentelor penale. Stingerea antecedentelor penale 

53. Condițiile și efectele reabilitării judecătorești 

54. Specificul reabilitării judecătorești. Anularea reabilitării judecătorești 

 

Drept penal (partea specială) 

1. Omorul intenționat 

2. Omorul săvîrșit în stare de afect 

3. Eutanasia- lipsirea de viață la dorința persoanei 

4. Pruncuciderea 

5. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

6. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

7. Provocarea ilegală a avortului 



8. Neacordarea de ajutor unui bolnav 

9. Răpirea unei persoane 

10. Privaţiunea ilegală de libertate 

11. Violul 

12. Hărţuirea sexuală 

13. Raportul sexual cu o persoană care nu a atins vîrsta de 16 ani 

14. Reţinerea sau arestarea ilegală. Constrângerea de a face declaraţii 

15. Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor 

16. Violarea de domiciliu 

17. Falsificarea rezultatelor votării 

18. Furtul 

19. Jaful 

20. Tilhăria 

21. Escrocheria 

22. Delapidarea averii străine 

23. Șantajul 

24. Pungăşia  

25. Răpirea mijlocului de transport 

26. Incestul 

27. Violenţa în familie 

28. Divulgarea secretului adopției 

29. Atragerea minorilor la activitate criminal sau determinarea lor la săvîrșirea unor fapte 

imorale 

30. Contaminarea cu maladia SIDA 

31. Practicarea ilegală a medicinei sau a activității farmaceutice 

32. Circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop 

de înstrăinare 

33. Circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de 

înstrăinare 

34. Proxenetismul 

35. Trafic de fiinţe umane 

36. Amenintarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

37. Lipsirea de viata prin imprudenţă 

38. Violarea de domiciliu 

39. Traficul de copii 

40. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor 

fapte imorale 

41. Însuşirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate au confiscate 

42. Fabricarea sau punerea în circulație a banilor falși sau a titlurilor de valoare false 

43. Spălarea banilor 

44. Contrabanda 

45. Dobîndirea creditului prin înşelăciune 

46. Accesul ilegal la informația computerizată 



47. Accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii 

48. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de 

transport de către persoana care conduce mijlocul de transport 

49. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau 

în stare de ebrietate produsă de alte substanţe 

50. Tortura, tratamentul inuman sau degradant 

51. Actul terorist 

52. Banditismul 

53. Huliganismul 

54. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a 

armelor și munițiior 

55. Eschivarea de la executarea pedepsei cu închisoare 

56. Luarea de mita 

57. Acţiuni violente cu caracter sexual asupra unei personae ce nu a atins 14 ani 

58. Uzurparea puterii de stat 

59. Răpirea  unei persoane 

60. Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicare 

61. Privaţiunea ilegală de libertate 

62. Primirea de către funcţionar a recompensei ilicite 

63. Falsificarea probelor 

64. Denunţarea falsă49. Favorizarea infracțiunii 

65. Pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii 

66. Evadarea din locurile de detenție 

67. Coruperea pasivă 

68. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu 

69. Coruperea activă 

70. Traficul de influență 

71. Primirea de către un funcţionar a recompense ilicite 

72. Încălcarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii de către demnitarii 

de stat, judecători, procurori, funcţionarii publici şi unele persoane cu funcţie de 

conducere 

73. Falsul în acte publice 

74. Samavolnicia 

75. Confecţionarea, deşinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a 

imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false 

76. Organizarea migraţiei ilegale 

77. Eschivarea de la serviciul militar 

 

Drept constituțional 

1. Constituția – legea fundamentală a Republicii Moldova. Procedura de adoptare și 

abrogare a Constituției 

2. Revizuirea (modificarea) Constituției  



3. Dobîndirea cetățeniei prin înfiere 

4. Dobîndirea cetețeniei prin naturalizare. Dobîndirea cetățeniei prin căsătorie cu un 

străin 

5. Dobîndirea cetățeniei prin recunoaștere 

6. Naturalizarea – modalitate de dobîndire a cetățeniei. Condiții necesare 

7. Redobîndirea cetățeniei 

8. Modalitățile de pierdere a cetățeniei 

9. Pluralitatea de cetățenii 

10. Temeiurile respingerii cererii de acordare a cetățeniei 

11. Statutul juridic al străinilor 

12. Libertatea individuală și siguranța persoanei  – garanții constituționale. Gradul de 

respectare a acestor garanții în Republica Moldova 

13. Accesul liber la justiție- garanție  constituțională. Gradul de respectare a acestei 

garanții în Republica Moldova 

14. Natura juridică a instituției ombudsman-ului. Statutul și competențele avocatului 

parlamentar 

15. Noțiunea și funcțiile autorității judecătorești în Republica Moldova 

16. Prevederile constituționale cu privire la statutul judecătorului 

17. Principii constituționale privind înfăptuirea justiției 

18. Organizarea Curții Constituționale a Republicii Moldova 

19. Atribuțiile și actele Curții Constituționale 

20. Statutul judecătorului Curții Constituționale 

21. Exercitarea jurisdicției constituționale 

22. Consiliul Superior al Magistraturii: noțiune, componență și atribuții 

23. Atribuțiile și structura procuraturii. Mandatul procurorilor 

24. Categoriile de legi prevazute de Constituția RM 

25. Procedura legiferării ca atribuție a Parlamentului RM 

26. Drepturile si libertățile fundamentale ale omului 

27. Statutul juridic al străinilor în Republica Moldova 

28. Finisarea forțată a sejurului cetățenilor străini și apatrizilor care se află în Republica 

Moldova în caz de: însoțire la frontieră, expulzare și extrădare 

29. Principiul neretroactivității legii – importanță și aplicare 

30. Prioritatea reglementărilor internaționale în materia drepturilor omului 

 

Drept contravențional 

1. Acțiunea legii contravenționale în spațiu și în timp 

2. Noțiunea și caracteristica răspunderii contravenționale  ca formă a răspunderii juridice 

3. Principiile și scopurile răspunderii contravenționale 

4. Noțiunea, formele și semnele contravenției 

5. Componența juridică a contravenției  

6. Subiectele contravenției 



7. Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei și răspunderea 

contravențională 

8. Noțiunea, trăsăturile și scopurile sancțiunii contravenționale 

9. Sistemul de sancțiuni contravenționale 

10. Modul de aplicare al sancțiunilor contravenționale 

11. Noțiunea, particularitățile și scopul procesului contraventional 

12. Principiile de bază ale procesului contravențional 

13. Participanții la procesul contravențional 

14. Autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale 

15. Probele în procesul contravențional 

16. Măsuri procesuale de contrîngere 

17. Fazele procedurii contravenționale : noțiune și conținut 

18. Conținutul procesului de constatare a faptei contravenționale și atribuțiile agentului 

constatator 

19. Circumstanțele care înlătură procesul contravențional 

20. Cercetarea cauzei contravenționale constatate și emiterea deciziei asupra cazului 

21. Noțiunea și conținutul procesului-verbal cu privire la contravenție 

22. Contestația împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție 

23. Sesizarea privind cauzele și condițiile care au favorizat contravenția și încheierea 

interlocutorie 

24. Actele preliminare ce țin de judecarea cauzei contravenționale în instanța de judecată 

25. Cercetarea judecătorească și emiterea hotărîrii judecătorești 

26. Calea ordinară de atac. Recursul 

27. Calea extraordinară de atac. Revizuirea 

28. Sistemul organelor de executare silită a deciziei privind aplicarea sancțiunilor 

contravenționale 

29. Procedura de executare a sancțiunii contravenționale de către persoanele fizice 

30. Stingerea executării sancțiunii contravenționale 

31. Procedura de executare a sancțiunilor contravenționale de către persoanele juridice 

 

Drept civil. Dreptul familiei 

 

1. Apariția drepturilor și obligațiilor civile. Exercitarea și apărarea drepturilor 

civile. 

2. Persoană fizică .  

3. Actele de stare civilă ți modul de înregistrare a acetora. 

4. Reconstituirea, întocmirea ulterioară, transcrierea, anularea ți recunoașterea 

nulității actelor de stare civilă 

5. Tutela şi curatela minorilor 

6. Măsurile de ocrotire contractuale şi judiciare 

7.  Declararea persoanei dispărute fără veste sau decedate  

8. Persoana juridică. 



9. Societățile comerciale.  

10. Insolvabilitatea. 

11. Actul juridic  

12.  Reprezentarea și procura . 

13. Termenele.  

14.  Prescripția extinctivă. 

15.  Începutul curgerii termenului de prescripție extinctivă 

16.  Patrimoniul  

17. Posesiunea 

18. Proprietatea 

19. Dreptul de vecinătate 

20. Uzufructul, uzul, dreptul de abitație, servitutea, superficia gajul. 

21. Registrul bunurilor imobile 

22. Obligațiile . 

23. Contractele civile. 

24. Vânzarea- cumpărarea  

25. Schimbul  

26. Donația  

27. Înstrăinarea bunului cu condiția întreținerii pe viață 

28. Renta. 

29. Comodatul. 

30. Împrumutul. 

31. Locațiunea  

32. Locuințele sociale  

33. Locuințele de serviciu  

34. Locuințele cu statut special  

35. Modul de folosire a locuințelor în temeiul contractului de locațiune  

36. Administrarea locuințelor ți plata pentru serviciile comunale și necomunale 

37. Reconstrucția încăperilor în blocurile locative. 

38. Arenda  

39. Leasingul 

40. Antrepriza și prestarea de servicii 

41. Transportul  

42. Mandatul 

43. Administrarea fiduciară 

44. Comisionul 

45. Expediția 

46. Depozitul 

47. Magazinajul  

48. Contractul de servicii turistice și alte produse de vacanță 

49. Fidejusiunea 

50. Franchising. 



51. Intermedierea 

52. Agentul comercial și comisionarul profesionist. 

53. Contractual de depozitul bancar. 

54. Contractual de cont curent  

55. Contractul de credit bancar  

56. Garanția bancară 

57. Ordinul de plată 

58. Cecul, cambia biletul la ordin și incasoul documentar 

59. Factoringul  

60. Asigurarea  

61. Tranzacția 

62. Societatea civilă 

63. Promisiunea publică de recompense 

64. Jocuri și pariuri 

65. Gestiunea de afaceri 

66. Îmbogățirea fără justă cauză 

67. Obligațiile născute din cauzarea de daune  

68. Protecția drepturilor consumatorului. 

69. Moștenirea testamentară 

70. Moștenirea legală  

71. Succesiunea vacantă 

72. Opțiunea succesorală  

73. Responsabilitatea moștenitorului de pasivul succesoral  

74. Paza averii succesorale 

75. Partajul averii succesorale 

76. Normele conflictuale 

77.  Condițiile și modalitatea de încheiere a căsătoriei   

78.  Drepturile și obligațiile personale ale soților 

79.  Regimul juridic al bunurilor soților 

80.  Contractul matrimonial 

81.  Temeiurile și modalitatea de desfacere a căsătoriei 

82.  Declararea nulității căsătoriei.  

83.  Relațiile juridice dintre părinți și copii 

84.  Obligația de întreținere dintre membrii familiei  

85.  Decăderea din drepturile părintești. Modalitatea și efectele decăderii din 

drepturile părintești 

86.  Protecția și educația copiilor rămași fără ocrotire părintească 

87. Condițiile, procedura și efectele adopției. Încetarea adopției 

 

Drept   procesual penal 

 

1. Definiția, trăsăturile caracteristice și sarcinile procesului penal 



2. Principiul inviolabilității persoanei în procesul penal 

3. Principiul asigurării dreptului la apărare în procesul penal 

4. Principiul accesului liber la justiție în procesul penal 

5. Principiul contradictorialității în procesul penal 

6. Principiul prezumției nevinovăției în procesul penal 

7. Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea judecătorului 

8. Instanțele care înfăptuiesc justiția în cauzele penale. Competența acestora 

9. Procurorul. Atribuțiile procurorului 

10. Organul de urmărire penală. Atribuțiile organului de urmărire penală 

11. Victima.Drepturile și obligațiile victimei 

12. Partea vătămată. Drepturile și obligațiile părții vătămate 

13. Partea civilă. Drepturile şi obligaţiile părţii civile 

14. Bănuitul.Drepturile și obligațiile bănuitului 

15. Învinuitul, inculpatul. Drepturile și obligațiile învinuitului și ale inculpatului 

16. Apărătorul.Drepturile și obligațiile apărătorului. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat 

sau pedepsit de mai multe ori. 

17. Partea civilmente responsabilă. Drepturile şi obligaţiile părţii civilmente responsabile 

18. Capacitatea de exercițiu în procesul penal. Consecințele incapacității și capacității de 

exercițiu limitate 

19. Reprezentanţii   și succesorii în procesul penal.  Drepturile şi obligaţiile 

20. Probele și mijloacele de probă în procesul penal: noțiune, clasificare, prezentare 

succintă 

21. Probatoriul în  în procesul penal.  Mijloacele de proba și    procedeele probatorii    

22. Reținerea: noțiune, temeiuri, procedură.Eliberarea persoanei reținute 

23. Noțiunea și categoriile de măsuri preventive. Alte măsuri procesuale de constrîngere 

24. Punerea sub sechestru. Temeiuri de punere sub sechestru 

25. Arestarea preventivă. Termenul ținerii persoanei în stare de arest și prelungirea lui 

26. Acțiunea civilă în procesul penal 

27. Păstrarea confidenţialitatii în procesul penal 

28. Măsuri de protecţie în procesul penal 

29. Cheltuielile judiciare în procesul penal 

30.  Procesul de recuperare a bunurilor infracţionale 

31.  Evaluarea , administrarea și valorificarea bunurilor infracţionale  

32. Termenele procedurale 

33. Scopul citării și consecințele nerespectării ei.  Modul de citare 

34. Cererile și demersurile în procesul penal 

35. Încălcări care atrag nulitate actelor procedurale 

36. Modificări în actele procedurale. Corectarea erorilor materiale .Înlăturarea unor 

omisiuni vădite 

37. Noțiunea, obiectul și scopul urmăririi penale 

38. Organele de urmărire penală. Rolul organelor de urmărire penală 

39. Locul efectuării urmăririi penale. Termenele urmăririi penale 



40. Sesizarea organului de urmărire penală 

41. Competenţa organelor de urmărire penală 

42. Organele de constatare, competenţa şi acţiunile acestora 

43. Începerea urmăririi penale. Circumstanțele care exclud urmărirea penală 

44. Desfășurarea urmăririi penale 

45. Încetarea urmăririi penale. Clasarea cauzei penale 

46. Reluarea urmăririi penale 

47. Rechizitoriul.Structura  rechizitoriului și chestiunile ce urmează să fie soluționate de 

procuror la primirea acestuia 

48. Terminarea  urmăririi penale. Trimiterea cauzei în judecată.  

49. Controlul de către procuror al legalităţii acţiunilor organului de urmărire penală. 

50. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare 

51. Condițiile generale ale  judecării cauzei 

52. Participarea apărătorului la judecarea cauzei și efectele neprezentării lui 

53. Procedura deliberării 

54. Pronunțarea hotărîrii. Felurile hotărîrilor instanței de judecată. Încheierile instanței de 

judecată 

55. Punerea pe rol a cauzei penale 

56. Ședința preliminară și partea pregătitoare a ședinței de judecată 

57. Numirea cauzei spre judecare 

58. Partea pregătitoare a şedinţei de judecată 

59. Cercetarea judecătorească 

60. Audierea martorilor 

61. Dezbaterile judiciare și ultimul cuvînt al inculpatului 

62. Deliberarea şi adoptarea sentinţei 

63. Sentința de condamnare. Sentința de achitare 

64. Întocmirea sentinței. Părțile constitutive ale unei sentințe 

65. Sentința: noțiunea, legalitatea, temeinicia și motivarea acesteia 

46. Executarea sentinței 

66.  Apelul 

67. Hotărîrile supuse apelului 

68. Persoanele care pot declara apel 

69. Termenul de declarare a apelului. Repunerea în termen a apelului. Apelul peste 

termen 

70. Declararea, renunțarea și retragerea apelului 

71. Recursul împotriva hotărîrilor instanţelor de apel 

72. Hotărîririle supuse recursului 

73. Persoanele care pot declara recurs. Temeiurile pentru recurs 

74. Termenul de declarare al recursului. Efectele recursului 

75. Judecarea apelului, recursului și soluțiile pronunțate 

76. Recursul împotriva hotărîrilor judecătoreşti pentru care  nu este prevăzută calea de 

atac apelul 



77. Recursul în anulare 

78. Revizuirea în procesul penal 

79. Rămînerea definitivă a hotărîrii instanței de judecată și punerea ei în executare 

80. Procedura în cauzele privind minorii 

81. Procedura privind acordul de recunoaștere a vinovăției 

82. Procedura aplicarii măsurilor de constrîngere cu caracter medical 

83. Procedura de suspendare condiționată a urmăririi penale și de liberare de răspundere 

penală 

84. Procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni flagrante 

85. Procedura privind urmărirea penală și judecarea cauzelor privind infracțiunile 

săvîrșite de persoane  

Juridice 

86. Procedura  de repararea  a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de 

urmărire penală sau ale instanţelor judecătoreşti 

87. Procedura de restabilire a  documentelor judiciare dispărute 

88. Asistența juridică internațională în materie penală .Dispoziţii generale privind 

asistenţa juridică internaţională în materie penală 

89. Cererea de comisie rogatorie 

90. Transferul persoanelor condamnate 

91. Extrădarea  Rejudecarea în caz de extrădare  

92. Recunoaşterea hotărîrilor penale ale instanţelor străine  

 

Drept procesual civil 

1. Noțiunea dreptului procesual civil. Procesul civil și sarcinile acestuia 

2. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil 

3. Fazele procesului civil 

4. Tipurile de procedurăînprocesul civil 

5. Competențele instanțelor judecătorești în procesul civil 

6. Strămutarea pricinii de la instanța sesizată la o altă instanță 

7. Părțile în procesul civil. Drepturile procedurale ale părților 

8. Coparticiparea procesuală obligatorie 

9. Succesiunea în drepturile procedurale 

10. Intervenientul principal 

11. Intervenientul accesoriu. Drepturile și obligațiile acestuia 

12. Participarea procurorului la judecarea pricinilor civile. Drepturile procedural ale  

acestuia 

13. Reprezentarea în instanța de judecată 

14. Persoanele care pot fi și cele care nu pot fi reprezentanți în judecată 

15. Taxa de stat 

16. Actele de procedură și termenele procedurale. Sancțiunile procedurale 

17. Cheltuieli de judecată 

18. Termenul de procedură 



19. Probele și probațiunea 

20. Repartizarea sarcinii de probațiune între părți. Degrevarea de probațiune 

21. Clasificarea probelor 

22. Pertinența probelor și admisibilitatea mijloacelor de probă. Aprecierea probelor 

23. Mijloacele de probă în procesul civil 

24. Amenzile judiciare și despăgubirile 

25. Cererea de chemare în judecată și cuprinsul ei. Actele ce se anexează la cererea de 

chemare în judecată 

26. Intentarea procesului civil 

27. Pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare 

28. Dezbaterile judiciare a pricinii în prima instanță 

29. Amînarea procesului civil 

30. Suspendarea procesului civil 

31. Încetarea procesului civil 

32. Scoaterea cererii de pe rol 

33. Hotărîrea judecătorească 

34. Încheierea judecătorească 

35. Cuprinsul hotărîrii primei instanțe (părțile componente). Cerințele care se înaintează 

față de hotărîrea primei instanțe 

36. Executarea imediată a hotărîrii. Felurile și temeiurile executării imediate a hotărîrii 

37. Amînarea și eșalonarea hotărîrii 

38. Efectele juridice ale hotărîrii rămase definitive (irevocabile) 

39. Procesele-verbale ale ședințelor de judecată în prima instanță și în instanța de apel 

40. Procedura contenciosului administrativ 

41. Procedura în ordonanță (procedura simplificată) 

42. Procedura specială 

43. Obiectul apelulului. Persoanele în drept să declare apel. Termenul de declarare a 

apelului. Efectul suspensiv al apelului 

44. Cererea de apel 

45. Recursul 

46. Revizuirea hotărîrilor irevocabile 

47. Procedura recunoașterii hotărîrilor judecătorești și arbitrale străine 

48. Contestarea hotărîrilor arbitrale. Eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor 

arbitrale. 

49. Organele de executare și actele de executare silită a actelor judecătorești și a altor 

organe 

50. Titlul executoriu: noțiunea, eliberarea. Temeiurile refuzului de a elibera titlu 

executoriu 

51. Procedura de executare silită a hotărîrilor judecătorești 

52. Contestația la executarea silită 

53. Întoarcerea executării hotărîrii judecătorești 

 



Avocatură 

1. Noţiunea profesiei de avocat 

2. Principiile avocaturii 

3. Genurile de asistenţă juridică 

4. Activităţile incompatibile cu profesia de avocat 

5. Încetarea activităţii de avocat 

6. Obligaţiile avocatului stagiar 

7. Eliberarea licenţei de avocat 

8. Retragerea licenţei de avocat 

9. Formele de organizare a activităţii de avocat 

10. UniuneaAvocaţilor. Organele ei de conducere 

11. Competenţa Congresului Avocaţilor 

12. Consiliul Uniunii Avocaţilor.  Modul de formare al Consiliului 

13. Consiliul Uniunii Avocaţilor şi competenţa lui 

14. Preşedintele Uniunii Avocaţilor şi atribuţiile lui 

15. Secretarul Uniunii Avocaţilor şi atribuţiile lui 

16. Comisia de licenţiere a profesiei de avocat. Modul de alegere a membrilor Comisiei 

de licenţiere 

17. Comisia pentru etică şi disciplină, componenţa şi menirea ei 

18. Baroul, Adunarea generală a Baroului şi competenţa ei 

19. Decanul baroului şi atribuţiile lui. 

20. Garanţia independenţei avocatului 

21. Drepturile avocatului 

22. Obligaţiile avocatului 

23. Răspunderea disciplinară a avocatului şi sancțiunile disciplinare 

24. Sancţiunile disciplinare aplicate avocaţilor şi termenele de prescripţie 

25. Remunerarea activităţii de avocat 

26. Formele de organizare a activităţii de avocat. Cabinetul avocatului 

27. Formele de organizare a activităţii de avocat. Biroul asociat de avocaţi 

28. Acordarea asistenţei juridice garantate de stat 

29. Forma contractului de asistenţă juridică. Conţinutul lui 

30. Reglementarea activităţii de avocat. 

 

 

 

 


