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I. PRELIMINARII 

 

      Disciplina „Dreptul civil” constituie punctul de plecare pentru studiul Dreptului privat, 

dar totodată constituie şi punctul obligator de trecere pentru studiul Dreptului, în general, în toată 

complexitatea acestuia, cu toate ramurile şi disciplinele lui, în eternă multiplicare şi variate 

transformări.  

Studiul Dreptului civil, în deosebi, a instituţiilor „părţii generale” şi a „părţii speciale”, 

are un rol deosebit, ce se învederează mai cu seamă în formarea unui sistem de gândire specific, 

de logică juridică, în temeiul căreia să se poată orienta în găsirea unor soluţii, chiar pentru 

problemele în privinţa cărora nu există dispoziţii legale, anume prevăzute pentru cadrul 

respectiv, fiindcă pe de o parte legea materială (Codul civil) dispune că drepturile şi obligaţiile 

civile apar în temeiul legii, precum şi în baza actelor persoanelor fizice şi juridice care, deşi nu 

sunt prevăzute de lege, dau naştere la drepturi şi obligaţii civile, iar pe de altă parte legea 

procesuală (Codul de procedură civilă)  dispune că nici unei persoane nu i se poate refuza 

apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau 

obscuritate a legislaţiei în vigoare. El are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin 

intermediul cărora se realizează, de regulă, circulaţia bunurilor, folosinţa şi conservarea lor ori 

crearea de valori.  

Studierea acestei discipline va contribui totodată la însuşirea de către asistenţii judiciari a 

conceptului şi semnificaţiei juridice a diferitor categorii ce ţin de contractele speciale, precum şi 

de rezultatele creaţiei intelectuale; corelaţiei dintre regimul juridic special al contractelor civile şi 

teoria generală a obligaţiilor civile; contractelor civile speciale ce au ca obiect transmiterea 

dreptului de proprietate, folosinţa şi conservarea bunurilor, crearea de valori ori prestarea de 

servicii; regimului juridic specific obiectelor proprietăţii intelectuale; răspunderii civile 

delictuale, ce formează mecanismul juridic de protecţie a drepturilor subiective absolute şi 

înlăturare a consecinţelor negative patrimoniale şi nepatrimoniale ale faptei ilicite; normelor ce 

reglementează transmisiunea patrimoniului pentru cauză de moarte. 

În acest sens disciplina de studiu „Drept civil” oferă asistenţilor judiciari mijloacele 

intelectuale necesare şi anume principii generale juridice, precum şi mijloace de logică juridică 

în acest scop. 

     Curriculum la disciplina „Drept civil” este elaborat în concordanţă cu planul de 

învăţămînt pentru formarea iniţială a asistenţilor judiciari, coordonat cu Consiliul Superior al 

Magistarturii, Ministerul Justiţiei, Departamentul de Administrare Judecătorească. Structura 

tehnică a materiei ce face parte din această disciplină, este în mare parte dependentă de structura 

tehnică a reglementărilor  din Codul civil. Cuprinsul reglementărilor din Codul civil, dar şi din 

legile speciale determină în mare parte şi scopul acestei disciplini, care constă în efectuarea unei 

cercetări ştinţifice a reglementărilor cuprinse în instituţiile părţii generale a dreptului civil, cît şi 

speciale printre care evidenţiem: actul juridic civil, termenele în dreptul civil, reprezentarea, 

răspunderea civilă, contractele translative de proprietate, succesiunea.  

    Structural curriculum la disciplina „Drept civil” cuprinde opt componente obligatorii 

după cum urmează: preliminarii, administrarea modulului/disciplinei, obiective generale, 

obiective de referinţă şi unităţi de conţinut, lucrul individual  şi bibiliografie selectivă.  

Structurat de o aşa manieră,  curriculum la disciplina „Drept civil” va permite asistenţilor 

judiciari însuşirea eficientă a întregii materii ce face parte din această disiciplină.  

Astfel, curriculumul la disciplina „Drept Civil” reprezintă un material metodico-didactic 

ce determină competenţele profesionale necesare în desfăşurarea activităţii în cadrul instanţelor 

de judecată, altor organe de ocrotire a drepturilor.  
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II.  OBIECTIVELE GENERALE  

 

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

 să identifice obiectul de studii al disciplinei; 

 să determine legătura reciprocă dintre „partea generală” şi „partea specială” a Dreptului 

civil; 

 să posede cunoştinţe teoretice privind normele şi instituţiile din cadrul teoriei generale a 

obligaţiilor; 

 să indice obiectivele Dreptului civil; 

 să definească conceptele fundamentale ale Dreptului civil ( toate subiectele raportului juridic 

civil sunt presupuse a fi de bună-credinţă, până la proba contrară, contractele trebuiesc a fi 

respectate (pacta sunt servanda), nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de 

utilitate publică cu dreapta şi prealabila despăgubire )); 

 să stabilească rolul dreptului civil în cadrul dreptului privat;  

 să determine corelaţia dintre doctrina dreptului civil şi practica judiciară;  

 să determine grupele de contracte civile speciale; 

 să delimiteze fiecare contract special de alte contracte civile; 

 să determine conţinutul părţii speciale a Dreptului civil. 

 

La nivel de aplicare: 

 să identifice particularităţile aplicării legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor;  

 să interpreteze normele juridice civile ce reglementează raporturile juridice civile; 

 să argumenteze esenţa unor fenomene sau instituţii de drept civil; 

 să clasifice situaţiile aplicabile normele dreptului civil la soluţionarea altor raporturi juridice 

decât cele civile; 

 să aplice noile instituţii ale Dreptului civil în contextul apariţiei şi dezvoltării lor istorice şi 

în concordanţă cu reformele judiciare; 

 să aplice cunoştinţele teoretice la situaţiile din practica judiciară; 

 să clasifice contractele civile speciale; 

 să evidenţieze particularităţile fiecărui contract civil special; 

 să interpreteze normele dreptului civil din noul Cod civil; 

 să aplice metode comparative cu privire la legislaţia civilă naţională şi a altor state 

(România, Rusia ş.a.); 

 să poată rezolva în activitatea practică probleme reale în baza cunoştinţelor acumulate la 

lecţiile practice în cadrul rezolvării speţelor selectate din practica judiciară naţională; 

  

La nivel de integrare: 

 să stabilească locul dreptului civil în cadrul dreptului privat precum şi în cadrul sistemului 

de drept; 

 să stabilească corelaţia între doctrina şi practica dreptului civil; 

 să conştiintezeze faptul că în Dreptul civil uele noţiuni pot avea şi alte accepţiuni, diferite de 

cele din vorbirea curentă, din literatură ori din filozofie; 

 să elaboreze propuneri de lege ferenda;  

 să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea incorectă 

a legii; 

 să-şi perfecţioneze continuu  capacitatea de a putea opera cu prezumţiile întărite în legislaţia 

civilă; 

 să evidenţieze contradicţiile dintre norme în cadrul unui act normativ, precum şi între norme 

cuprinse între diverse acte normative; 

 să aprecieze locul şi importanţa Dreptului civil în doctrina şi practica judiciară; 
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 să stabilească corelaţia dintre partea generală şi specială a Dreptului civil; 

 să evalueze normele noului Cod civil; 

 să deducă problemele, coliziile normelor de drept; 

 să propună soluţii în caz de colizie a normelor de drept; 

 să propună proiecte de norme noi, care ar urma să fie incluse în noul Cod civil. 

 

 

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Numărul de ore Modaliatatea de evaluare Responsabil de disciplină 

C S 
Teste pentru verificarea 

cunoştinţelor 
Oxana Robu 

10 18 

 

 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs 

Nr. 

crt. 
TEMA: 

Realizarea în 

timp (ore) 

1. Actul juridic civil. 2 

2. Termenele în dreptul civil. Termenele de prescripţie. 2 

3. Noţiunea şi clasificarea reprezentării. 1 

4. Răspunderea civilă. 2 

5. Contracte translative de proprietate. 2 

6. Moştenirea. 1 

TOTAL 10 

 

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar 

Nr. 

crt. 
TEMA: 

Realizarea în 

timp (ore) 

1. Actul juridic civil. 3 

2. Termenele în dreptul civil. Termenele de prescripţie. 2 

3. Noţiunea şi clasificarea reprezentării. 2 

4. Răspunderea civilă. 3 

5. Contracte translative de proprietate. 3 

6. Moştenirea. 2 

TOTAL 18 
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V. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 

 

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 

 sa cunoască definiţia actului juridic civil;  

 sa cunoască modalităţile actului juridic 

civil; 

 sa cunoască condiţiile de valabilitate a 

actului juridic civil; 

 sa cunoască viciile consimţământului la 

încheierea actului juridic; 

 sa cunoască tipurile de nulitate a actului 

juridic civil şi efectele acestora. 

 să aibă abilităţi de a distinge acţiunile de 

evenimente;  

 să aibă abilităţi de a compara termenul de 

act juridic civil cu termenii convenţie, 

contract, tranzacţie;  

 să aibă abilităţi de a distinge condiţiile de 

fond de condiţiile de formă ale actului 

juridic; 

 să aibă abilităţi de a clasifica actul juridic 

civil după criteriile cunoscute;  

 să aibă abilităţi de a compara eroarea cu 

dolul ca vicii de consimţămînt la încheierea 

actului juridic;  

 să aibă abilităţi de a determina corelaţia 

dintre condiţiile de valabilitate prevăzute în 

Codul civil şi cele prevăzute în alte acte 

normative; 

 să aibă abilităţi de a compara cauza actului 

juridic cu motivul acestuia; 

 să aibă abilităţi de a distinge efectele 

nerespectării formei  simple scrise de 

efectele nerespectării formei notariale a 

actului juridic civil;  

 să aibă abilităţi de a distinge temeiurile ce 

duc la nulitatea absolută de temeiurile ce 

duc la nulitatea relativă.  

 să poată recomanda soluţii pentru persoana 

care a încheiat actul juridic fără 

respectarea: a) formei autentice; b) fără a fi 

înregistrat în modul stabilit;  

 să poată întocmi cereri sau acte judiciare în 

care să se motiveze că actul juridic este 

afectat de nulitate relativă sau nulitate 

absolută;  

 să poată selecta probele care demonstrează 

valabilitatea actului juridic încheiat fără 

respectarea formei stabilite de lege (pe baza 

unei speţe);  

 să poată formula soluţii pentru speţele 

   Tema 1.  Actul  juridic civil 

 Privire generală asupra actului juridic civil. 

Condiţiile de valabilitate a actului juridic 

civil prevăzute în Codul civil. Analiza 

condiţiilor de valabilitate prin prisma  

practicii judiciare:  

- Capacitatea de a încheia actul juridic civil; 

- Consimţămîntul. Voinţa juridică – formarea 

ei. Principiile voinţei juridice. Viciile de 

consimţămînt; 

- Obiectul actului juridic civil. Condiţii de 

valabilitate; 

- Cauza actului juridic civil; 

- Forma actului juridic civil. Forma verbală. 

Forma tacită. Forma scrisă (forma simplă 

scrisă şi forma autentică). Înregistrarea 

actelor juridice civile. Efectele nerespectării 

formei actului juridic civil. 

 Modalităţile actului juridic civil. Termenul, 

sarcina şi condiţia ca modalităţi ale actului 

juridic civil. 

 Efectele actului juridic civil. Principiul 

forţei obligatorii a  actului juridic. Principiul 

irevocabilităţii actului juridic civil. 

Principiul relativităţii actului juridic civil. 

 Nulitatea actului juridic civil. Nulitatea 

absolută şi nulitatea relativă. Analiza 

practicii judiciare privind efectele nulităţii 

actului juridic civil. 

 Jurisprudenţa CEDO împotriva Moldovei 

referitor la nulitatea actului juridic, prin 

prisma art.6 CEDO. 

 Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti cu 

privire la nulitatea actului juridic civil. 

 

Tema 2. Noţiunea şi clasificarea 

reprezentării 

 Domeniul de aplicare a instituţiei de 

reprezentare. Categoriile de reprezentare. 

Împuternicirile reprezentantului. 

 Procura. Forma şi termenul de acţiune a 

procurii. Transmiterea procurii (procura de 

substituire). 

 Încetarea procurii. Efectele încetării 

procurii. 

 Activitatea din numele altei persoane fără 

împuterniciri. 
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prezentate; nulitatea actului juridic:   a) 

afectat de eroare; b) încheiat prin dol; c) 

încheiat prin violenţă;d) încheiat cu o 

persoană fără capacitate juridică; e) încheiat 

în urma înţelegerii dolosive dintre 

reprezentantul unei părţi cu cealaltă parte;  

f) încheiat de o persoană  insolvabilă în 

termen de cel mult 3 ani pînă la data 

intentării procesului de insolvabilitate; g) 

încheiat de o societate pe acţiuni fără 

acordul organului ierarhic superior 

(consiliu, adunare generală). 

 

 sa cunoască definiţia de termen şi termen 

de prescripţie extinctivă; 

 sa cunoască regula ce guvernează începutul 

curgerii termenelor de prescripţie şi 

excepţiile de la această regulă; 

 sa cunoască regulile de calculare a 

termenelor.  

 să aibă abilităţi de a clasifica termenele 

după criteriile cunoscute; 

 să aibă abilităţi de a compara termenul de 

prescripţie extinctivă cu:    a) termenul de 

existenţă a drepturilor civile; b) termenul de 

garanţie; c) termenul de înaintare a 

pretenţiilor;  

 să aibă abilităţi de a calcula termenele de 

prescripţie extinctivă aplicînd regulile 

suspendării şi întreruperii termenului. 

 să poată argumenta, pe baza unei speţe, 

aplicarea dispoziţiilor legale privind 

suspendarea şi întreruperea curgerii 

termenului de prescripţie extinctivă;  

 să poată argumenta, pe baza unei speţe, 

aplicarea dispoziţiilor legale privind 

repunerea în termen a persoanei care nu şi-a 

exercitat dreptul în termenul stabilit; 

 să poată recomanda (selecta) probele care 

demonstrează prescrierea dreptului, 

suspendarea sau întreruperea curgerii 

termenului de exercitare a dreptului.   

 

    Tema 3. Termenele în dreptul civil 

 Caracteristica generală a termenelor în   

dreptul civil. 

 Calcularea termenelor. 

 Termenele de prescripţie extinctivă. 

 Noţiunea  şi însemnătatea termenelor de 

prescripţie extinctivă. Domeniul de aplicare 

a prescripţiei extinctive. Cererile cărora nu 

li se aplică prescripţia. 

 Începutul curgerii termenelor de prescripţie. 

 Suspendarea cursului prescripţiei. 

 Întreruperea cursului prescripţiei. 

 Repunerea în termenul de prescripţie.  

 Cazurile CEDO referitor la prescripţia 

extinctivă. 

 Jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti 

naţionale privind aplicarea normelor 

prescripţiei extinctivă. 

 

 să cunoască definiţia răspunderii juridice şi 

a răspunderii civile;  

 să cunoască formele răspunderii civile; 

 să cunoască să caracterizeze principiile şi 

funcţiile răspunderii civile; 

 să cunoască caracteristica condiţiilor 

(elementelor constitutive) ale răspunderii 

civile; 

 să cunoască formele răspunderii delictuale 

  Tema 4. Răspunderea civilă 

 Caracteristica generală a răspunderii civile. 

 Răspunderea civilă contractuală. 

 Răspunderea civilă delictuală. 

 Cauzele care exclud răspunderea civilă. 
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 să aibă abilităţi de a deosebi răspunderea 

civilă de alte forme de răspundere juridică; 

 să aibă abilităţi de a deosebi răspundere 

civilă contractuală de răspunderea civilă 

delictuală (problema cvasi delictelor şi 

cvasi-contractelor); 

 să aibă abilităţi de a determina conţinutul 

răspunderii civile delictuale şi răspunderii 

civile contractuale; 

 să aibă abilităţi de a deosebi prejudiciul 

moral de prejudiciul material; 

 să aibă abilităţi de a analiza problema 

cumulului celor două forme ale răspunderii 

civile; 

 să aibă abilităţi de a deosebi răspunderea 

solidară de răspunderea pe cote – părţi a 

codebitorilor. 

 să poată întocmi hotărîri judiciare cu privire 

la respingerea acţiunii de încasare a 

prejudiciului pentru cauze care exclud 

răspunderea civilă; 

 să poată întocmi hotărîri judecătoreşti cu 

privire la admiterea acţiunii de încasare a 

prejudiciului moral şi a prejudiciului 

material; 

 să poată a consulta persoana cu privire la 

cauzele care înlătură caracterul ilicit al 

faptei prejudiciabile (legitima apărare, 

starea de necesitate etc.) sau care exclud 

răspunderea civilă (forţa majoră, cazul 

fortuit).  

 să  cunoască noţiunea, caracterele juridice, 

elementele şi conţinutul  contractului de 

vânzare-cumpărare, donaţie, schimb, de 

înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă, 

rentă; 

 să  cunoască varietăţile contractului de 

vânzare-cumpărare; 

 să  cunoască efectele neexecutării 

corespunzătoare a  clauzelor contractuale; 

 să  cunoască cazurile de încetare a 

contractelor, inclusiv cazurile  de revocare 

a donaţiei. 

 să aibă abilităţi de a sintetiza deosebirile şi 

asemănările dintre contractul de vânzare-

cumpărare, schimb, donaţie, înstrăinare cu 

condiţia întreţinerii pe viaţă; 

 să aibă abilităţi de a evidenţia 

particularităţile contractului de vânzare-

cumpărare cu amănuntul, contractului de 

vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, 

Tema 5. Contracte translative de 

proprietate.  Contractul de vânzare-

cumpărare. Varietăţi ale contractului de 

vânzare-cumpărare. Contractul de donaţie. 

Contractul de schimb. Contractul de 

înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă.  

 Caracteristica contractelor translative de 

proprietate. 

 Particularităţile contractului de vânzare-

cumpărare, vânzarea-cumpărarea bunurilor 

imobile, vânzarea-cumpărarea cu pact de 

răscumpărare, vânzarea la licitaţie. 

 Particularităţile contractului de donaţie. 

Revocarea donaţiei. 

 Particularităţile contractului de schimb. 

 Particularităţile contractului de înstrăinare 

cu condiţia întreţinerii pe viaţă, rezoluţiunea  

contractului de înstrăinare cu condiţia 

întreţinerii pe viaţă. 
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contractului de vânzare-cumpărare a 

întreprinderii ca un complex patrimonial, 

contractului de vânzare-cumpărare la 

bursele de mărfuri, contractului de vânzare-

cumpărare la licitaţie, contractului de 

vânzare-cumpărare cu pact de 

răscumpărare; 

 să aibă abilităţi de a identifica 

reglementările legale aplicabile contractelor 

la general  şi, în speţă, fiecărui tip de 

contract translativ de proprietate; 

 aplica corespunzător legislaţia la 

soluţionarea cazurilor practice privind 

contractele translative de  proprietate. 

 să poată alcătui proiecte de contracte de 

vînzare-cumpărare, schimb, donaţie, 

înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă;   

 să poată selecta probleme ce au ca efect 

nulitatea contractelor: 

   a) absolută;  b) relativă; c) rezoluţiunea, 

rezilierea şi revocarea contractului; 

 să poată redacta proiecte de hotărîri  

judecătoreşti pe cazuri de declarare a 

nulităţii contractului, de rezoluţiune,  de 

revocare a contractelor. 

 să  cunoască noţiunea, caracterele juridice, 

elementele şi conţinutul  contractului de 

locaţiune, de arendă, comodat; 

 să  cunoască temeiurile de încetare a 

contractelor de locaţiune, arendă, comodat, 

leasing; 

 să  cunoască dispoziţiile legale aplicabile 

contractului de locaţiune, de arendă, 

comodat. 

 să aibă abilităţi de a analiza elementele şi 

conţinutul  contractului de locaţiune, de 

arendă, comodat; 

 să aibă abilităţi de a sintetiza deosebirile şi 

asemănările dintre contractele de locaţiune, 

arendă, comodat, leasing; 

 să aibă abilităţi de a evidenţia 

particularităţile transmiterii în locaţie, 

arendă a bunurilor statului şi unităţii 

administrativ-teritoriale ce fac parte din 

domeniul public; 

 să aibă abilităţi de a evidenţia deficienţele 

în reglementările legale privind locaţia de 

bunuri. 

 să argumenteze pe baza unor speţe 

aplicarea dispoziţiilor legale:  

a) la rezilierea contractului de locaţiune din 

Tema 6. Locaţia de bunuri. Contractul de 

locaţiune. Contractul de arendă. 

Contractul de comodat.  

 Caracteristica contractelor de locaţie a 

bunurilor. 

 Particularităţile contractului de locaţiune. 

 Particularităţile contractului de arendă. 

 Particularităţile contractului de comodat. 
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iniţiativa locatorului; 

b) în situaţia în care locatarul cere 

micşorarea chiriei pe perioada 

imposibilităţii folosinţei bunului preluat în 

locaţie din cauza viciilor ascunse; 

c) privind recuperarea de către arendaş a 

prejudiciului cauzat arendatorului  prin 

folosirea terenului  contrar destinaţiei; 

d) la declararea nulităţii contractului de 

arendă în situaţia în care a fost transmis în 

folosinţă un bun din domeniul public cu 

încălcarea prevederilor legale;  

e) în cazul refuzului înregistrării unui contract 

de locaţiune, obiectul căruia este un teren, 

pe motiv că acesta este încheiat pe un 

termen de pînă la 3 ani; 

f) în cazul cauzării prejudiciului material 

pentru încălcarea clauzelor contractuale. 

 să redacteze proiecte de hotărîri  

judecătoreşti în ceea ce priveşte declararea 

nulităţii, rezilierea contractelor  de 

locaţiune, arendă, comodat, recuperarea 

prejudiciului cauzat. 

 să definească noţiunea de drept succesoral; 

 să evidenţieze categoriile juridice cu privire 

la dreptul succesoral; 

 să determine locul şi timpul deschiderii 

succesiunii; 

 să clasifice formele de moştenire; 

 să evidenţieze modalităţişle şi termenul de 

acceptare şi renunţare la succesiune; 

 să descrie particularităţile legalizării 

drepturilor succesorale şi modalităţile de 

împărţire a succesiunii. 

 să analizeze elementele raportului 

succesoral;   

 să evidenţieze particularităţile succesiunii 

legale şi succesiunii testamentare; 

 să aplice corespunzător legislaţia la 

soluţionarea cazurilor practice privind 

succesiunea legală şi cea testamentară; 

 să argumenteze pe baza unor speţe 

aplicarea dispoziţiilor legale privind 

prelungirea termenului de acceptare a 

moştenirii, acceptarea formală şi de facto a 

moştenirii. 

 să redacteze proiecte de hotărîri  

judecătoreşti pe litigii succesorale; 

 

   Tema 7.  Moştenirea 

 Noţiunea şi felurile succesiunii. Caracterele 

juridice ale succesiunii. 

 Elementele raportului succesoral. 

Moştenitorii. Capacitatea succesorală. 

Comorienţii.Nedemnitatea succesorală. 

Masa succesorală. 

 Deschiderea succesiunii. Importanţa 

deschiderii succesiunii. Data şi locul 

deschiderii succesiunii. 

 Succesiunea legală. Principiile care 

guvernează succesiunea legală. Clasele de 

moştenitori legali. Reprezentarea 

succesorală. 

 Succesiunea testamentară. Noţiunea 

testamentului şi caracterele lui juridice. 

Forma testamentului. Testamentele 

echivalate cu cele autentificate notarial. 

Dezmoştenirea.  Rezerva succesorală. 

Legatul. Revocarea şi modificarea 

testamentului.Executarea estamentului. 

Nulitatea testamentului. 

 Acceptarea şi renunţarea la succesiune. 

Ordinea  şi termenul de acceptare a 

moştenirii. Prelungirea termenului de 

acceptare a moştenirii. Acceptarea formală 

şi de facto. Renunţarea cu indicarea 

persoanei în folosul căreia se renunţă şi fără 

aşa o menţiune. 
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 Împărţirea moştenirii şi perfectarea 

drepturilor succesorale. Partajul masei 

succesorale. Lichidarea pasivului 

succesoral. Înaintarea pretenţiilor de către 

creditorii defunctului. Certificatul de 

moştenitor. 

 

 

 

VI.  SUGESTII  PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENTULUI 

 

 Studierea doctrinei juridice pentru fiecare temă în parte (monografii, articole ştiinţifice, 

comentarii etc.);  

 Studierea practicii judecătoreşti pentru fiecare temă în parte (Hotărâri ale Plenului Curţii 

Supreme de Justiţie, hotărâri judecătoreşti pe cazuri concrete); 

 Studierea cazurilor concrete ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului;   

 

 

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 

A. Mostră de evaluare curentă: 

 

 Elaborarea unui referat ştiinţific pe o problemă propusă;  

 Soluţionarea în scris a cel puţin 8 speţe la temele studiate;  

 Redactarea unor acte judecătoreşti (încheiere,  hotărâre, decizie) în baza temelor studiate;  

 Testări obligatorii; 

 Participarea asistentului la seminare. 

 

 

B. Mostră de evaluare finală: 

 

 

 

 

 

Testul nr. 1 

 

1. Noţiunea şi importanţa actelor juridice civile. 

1.1. Definiţi actul juridic civil, descriind elementele lui definitorii şi sensul    termenilor: 

act juridic civil, convenţie, contract şi tranzacţie.  

1.2. Clasificaţi actele juridice civile.  

1.3. Soluţionaţi speţa:   
Banca Comercială „Victoria Bank” a acordat un credit în sumă de 20 000 lei lui Nistor 

Cojocaru. Pentru garantarea executării contractului de credit a fost încheiat contractul de gaj al 

automobilului BMW 500 care a fost procurat de către Nistor în timpul căsătoriei. Deoarece la 

momentul încheierii contractului de gaj nu a fost acordul soţiei, contractul de gaj a fost declarat 

nul. Care este soarta contractului de credit în cazul declarării nulităţii contractului de gaj? Care 

va fi situaţia contractului de gaj dacă contractul de credit va fi declarat nul? Argumentaţi 

răspunsurile.   
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                                                                        Testul nr. 2 

1.    Noţiunea şi clasificarea reprezentării. 

1.1. Definiţi reprezentarea şi descrieţi motivele reprezentării, subiectele raportului juridic 

de reprezentare, importanţa reprezentării.  

1.2. Clasificaţi tipurile reprezentării şi analizaţi-le.  

1.3. Soluţionaţi următoarea speţă:  
Alexandru (10 ani) a devenit orfan la vîrsta de 9 ani, părinţii lui decedînd concomitent într-

un accident rutier. Băiatul era sub tutela bunicilor. Alexandru moştenise de la părinţi, printre alte 

bunuri, şi o casă de locuit, însă toţi aceşti ani nu locuise nimeni în ea. Peste o perioadă de timp el 

a fost chemat la inspectoratul fiscal, unde a fost informat că trebuie să achite impozitul pe 

imobil. Bunicii lui sînt de părere că băiatul, fiind minor, nu poate achita singur impozitul şi, prin 

urmare, nu poate fi subiect al raporturilor fiscale. Care este soluţia acestei probleme? Ce calitate 

au buneii? Argumentaţi răspunsul. 

 

                                                                

                                                                         Testul nr. 3 

1. Procura. Categoriile şi forma procurii. 

1.1. Definiţi procură şi descrieţi importanţa ei. 

1.2. Analizaţi forma procurii şi categoriile procurii. 

1.3.      Soluţionaţi următoarea speţă:  

D. i-a vîndut lui  T. automobilul său. Pentru a nu suporta cheltuieli suplimentare, părţile 

s-au înţeles că va fi eliberată o procură, de către vînzător cumpărătorului, pe un termen de trei ani 

de zile cu dreptul de a conduce şi a dispune de automobil, inclusiv cu dreptul de a se deplasa 

peste hotarele Republicii Moldova. O asemenea procură a fost autentificată de biroul individual 

pe data de 13.03 1998. Pe data de 17.08. 1999, vînzătorul automobilului D. a decedat. După 6 

luni de zile, moştenitorii legali ai acestuia au cerut de la  T. restituirea automobilului. Soluţionaţi 

cazul şi argumentaţi răspunsul. 

                                                                    

 

                                                                  Testul nr.4 

1. Întreruperea termenelor de prescripţie. Repunerea în termen. 

1.1. Definiţi întreruperea şi repunerea în termenul de prescripţie. 

1.2. Analizaţi temeiurile întreruperii termenului de prescripţie şi ale repunerii în 

termenul de prescripţie. 

1.3.      Soluţionaţi următoarea speţă:  

V. a împrumutat pe data de 30 aprilie 1996 de la prietenul sau U. 2000 de lei pe un 

termen de trei luni. Pentru confirmarea acestui fapt, el a eliberat o recipisă. La data stabilită, V. 

nu a restituit banii,  i-ar pe data de 25 septembrie 1996 a plecat în Italia la muncă, de unde pe 

data de 17 noiembrie 1996 i-a trimis lui U. o scrisoare prin care îi promitea, că în timpul cel mai 

apropiat o să-i trimită banii, dar nu şi-a ţinut promisiunea. V. a revenit în tară pe data de 22 

octombrie 1999 şi a refuzat să achite datoria pe motiv că nu are bani, deoarece toţi banii i-au fost 

furaţi în tren. Pe data de 15 noiembrie 1999 U. a înaintat o acţiune în instanţă,  care a refuzat în 

primirea cererii, deoarece a expirat termenul de prescripţie. Este corectă hotărîrea instanţei de 

judecată? Argumentaţi răspunsul.  
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