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CHIŞINĂU – 2013 



I. PRELIMINARII 
 

Dreptul civil este o ramură de mare complexitate care încorporează norme ce  reglementează 

un larg spectru de relaţii sociale cu caracter patrimonial şi personal nepatrimonial. Din dreptul civil 

s-au separat mai multe instituţii, apărute ca un drept special, şi care în prezent sînt sau pretind a fi 

ramuri distincte de drept (dreptul afacerilor, dreptul familiei, dreptul proprietăţii intelectuale ...) şi 

care împreună formează un tot unitar, numit în doctrină „dreptul privat”. Pentru acestea, dreptul civil 

continuă să fie fundamentul dreptului comun; or, normele acestuia sînt aplicabile ori de cîte ori 

normele speciale nu prevăd altfel.   

Complexitatea, diversitatea şi frecvenţa raporturilor juridice civile solicită celor care aplică 

legislaţia, în special judecătorilor, procurorilor avocaţilor, cunoştinţe profunde ale legislaţiei şi ale 

practicii judiciare, abilităţi de interpretare pentru a elabora soluţii adecvate litigiilor civile. 

Studiul Dreptului civil, îndeosebi al instituţiilor „Părţii Generale”, dar şi al drepturilor reale 

principale şi al teoriei generale a obligaţiilor are un rol deosebit pentru formarea unui jurist de 

carieră, iar aceasta se învederează mai cu seamă în formarea unui sistem de gîndire specific, de 

logică juridică, în temeiul căreia orice jurist, inclusiv judecător, procuror, trebuie să se poată orienta 

în găsirea unor soluţii legale. Or, găsirea unor soluţii corecte se impune chiar şi  pentru situaţiile care 

nu sînt reglementate expres; pe de o parte, legea materială (Codul civil) prevede că drepturile şi 

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

deşi nu sînt 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. 

Prelegerile la Dreptul civil sînt adresate audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei din 

Republica Moldova şi vor avea următoarele obiective: 

- actualizarea legislaţiei în materie, dat fiind caracterul dinamic al reglementărilor instituţiilor 

juridice care aparţin dreptului civil;  

- identificarea problemelor teoretice şi practice privind „materia civilă” în scopul interpretării şi 

aplicării corecte a dispoziţiilor legale; 

- prezentarea şi analizarea instituţiilor dreptului civil  în mod interdisciplinar datorită legăturilor 

existente între acestea şi alte instituţii, norme juridice de drept privat şi de drept public; 

- realizarea unei mobilităţi în gîndirea juridică a audienţilor de justiţie necesară identificării, 

interpretării şi aplicării dispoziţiilor legale la cauzele comerciale deduse judecării. 

 

 



II.   OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 

 

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

 să cunoască esenţa principalelor instituţii ale dreptului civil; 

 să definească conceptele fundamentale ale dreptului civil; 

 să explice principiile ce stau la baza reglementării relaţiilor civile cu caracter patrimonial sau 

cu caracter personal nepatrimonial; 

 să identifice categoriile de persoane, de bunuri, de acte juridice; 

 să distingă drepturile reale de cele obligaţionale;  

 să caracterizeze contractele civile. 

 

La nivel de aplicare: 

 să schiţeze proiecte de contracte civile; 

 să aplice legea civilă în timp; 

 să clasifice actele normative civile după forţa lor juridică (tratate internaţionale, legi, uzanţe, 

ordonanţe şi hotărîri ale Guvernului, alte acte normative);  

 să clasifice după criteriile cunoscute persoanele, bunurile, actele juridice;  

 să argumenteze corelaţia dintre norma juridică generală şi specială;  

 să determine după elementele indicate natura juridică a anumitor contracte. 

 

La nivel de integrare: 

 să recomande soluţii unor litigii civile;  

 să redacteze hotărîri judecătoreşti, în care audientul să argumenteze darea unei soluţii juridice 

pentru o anumită stare de fapt.  

 să recomande (selecteze) probele care demonstrează existenţa sau inexistenţa unui drept;   

 să analizeze dosare civile şi economice şi să evidenţieze neajunsurile existente. 

 

 

 

III.   ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

 

Formatori Semestrul 

Numărul de ore 

Evaluarea 

C S 

Ion Creţu 

Ludmila Ouş 

Alla Climova 

I 20 48 Examen 



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 1 

3. 
Noţiuni generale despre proprietate. Dobândirea şi încetarea dreptului 

de proprietate 
1 

4. Modalităţile dreptului de proprietate 1 

5. 
Limitele de exercitare a dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct, 

uz şi abitaţie, de servitute, de superficie 
1 

6. Teoria generală a contractului civil 2 

7. Garantarea executării obligaţiilor 1 

8. Executarea obligaţiilor 1 

9. Contracte translative de proprietate 4 

10. Locaţia de bunuri 1 

11. Locaţia de servicii 3 

12. Răspunderea civilă 2 

TOTAL 20 

 

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar 

Nr. 

crt. 
TEMA: 

Realizarea 

în timp (ore) 

1. 
Persoana fizică şi persoana juridică – subiecte ale raportului juridic 

civil 
4 

2. Actul juridic civil 4 

3. Termenele în dreptul civil. Termenele de prescripţie 2 

4. 
Noţiuni generale despre proprietate. Dobîndirea şi încetarea dreptului 

de proprietate 
4 

5. Dreptul de proprietate comună 2 

6. 
Limitele de exercitare a dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct, 

uz şi abitaţie, de servitute, de superficie 
2 

7. Teoria generală a contractului civil 2 

8. Garantarea executării obligaţiilor 4 

9. Executarea obligaţiilor 4 

10. Contracte translative de proprietate 6 

11. Locaţia de bunuri 4 

12. Locaţia de servicii 6 

14. Răspunderea civilă 4 

TOTAL 48 



V. OBIECTIVELE  DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI  

 

OBIECTIVELE  DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 

     Audientul trebuie să cunoască:  

 definiţia, caracterele şi conţinutul capacităţii civile de 

folosinţă;  

 definiţia, caracterele, categoriile şi conţinutul 

capacităţii civile de exerciţiu;  

 incapacitatea persoanei fizice;  

 esenţa numelui şi domiciliului persoanei fizice ca 

atribute de identificare în raporturile juridice;  

 să caracterizeze temeiurile declarării persoanei 

dispărute fără veste şi temeiurile declarării morţii; 

 să caracterizeze temeiurile emancipării.  

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 distinge capacitatea de folosinţă de capacitatea de 

exerciţiu; 

 compara între ele îngrădirile capacităţii de folosinţă cu 

caracter de sancţiune civilă cu cele cu caracter de 

sancţiune penală; 

 distinge între ele categoriile capacităţii de exerciţiu; 

 compara efectele declarării persoanei dispărute fără 

veste cu efectele declarării morţii persoanei; 

 distinge efectele limitării capacităţii de exerciţiu de 

efectele declarării incapacităţii persoanei.  

      Audientul trebuie să poată: 

 întocmi cereri şi acte judiciare (hotărîri, încheieri) 

privind emanciparea persoanei fizice, limitarea 

capacităţii de exerciţiu; de nulitate a actelor juridice 

încheiate fără capacitatea civilă necesară, de declarare 

a dispariţiei fără veste, privind declararea morţii, 

schimbarea numelui, apariţia persoanei dispărute sau 

declarate decedate. 

     Persoana fizică 

 

 Capacitatea de folosinţă şi 

capacitatea de exerciţiu. 

 Teoria şi practica. 

 Persoana fizică - întreprinzător 

individual.  

      Audientul trebuie sa cunoască: 

 definiţia persoanei juridice cu scop lucrativ; 

 formele în care se poate constitui persoana juridică; 

 să descrie procedura de constituire a persoanelor 

juridice; 

 caracteristica drepturilor şi obligaţiilor participantului 

(fondatorului, asociatului, membrului, acţionarului) la 

persoana juridică; 

 definiţia noţiunii de capital social şi să explice 

procedura de formare şi modificare a capitalului 

social; 

 caracteristica formelor de reorganizare a persoanelor 

juridice; 

 caracteristica temeiurilor de dizolvare a persoanelor 

     Persoana juridică 

 

 Noţiunea de persoană 

juridică. Tipurile de persoane 

juridice. Persoana juridică de 

drept public şi de drept privat. 

Clasificări ale persoanelor 

juridice de drept privat. 

Noţiunea de întreprindere - 

subiect al raporturilor juridice. 

 Constituirea societăţilor 

comerciale. Actul de 

constituire, înregistrarea de stat 

a societăţilor comerciale. 



juridice; 

 procedura de lichidare a persoanelor juridice cu scop 

lucrativ; 

 caracteristica instituţiei insolvabilităţii şi etapele 

procesului de insolvabilitate. 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 clasifica persoana juridică după criteriile cunoscute;  

 compara noţiunea de persoană juridică cu scop 

lucrativ cu cea de:  

a)  societate comercială;                    

b)  întreprindere;  

c)  agent economic;    

d)  întreprinzător (antreprenor);        

e)  organizaţie necomercială;   

 compara avantajele şi dezavantajele unor forme de 

persoane juridice cu scop lucrativ faţă de altele;  

 distinge noţiunea de capital social de noţiunea de 

patrimoniu şi de alte noţiuni asemănătoare;  

 compara partea socială din capitalului social al 

societăţilor cu răspundere limitată cu acţiunile emise 

de societăţile pe acţiuni, precum şi cu participaţiunile 

la capitalul social al altor persoane juridice;  

 compara procedura de constituire a societăţii cu 

răspundere limitată cu procedura de constituire a 

societăţii pe acţiuni, precum şi cu procedura de 

constituire a altor persoane juridice cu scop lucrativ; 

 compara structura organizatorică a societăţii 

comerciale cu cea a organizaţiei necomerciale; 

 compara procedura de lichidare voluntară a persoanei 

juridice cu procedura de lichidare a patrimoniului 

societăţii insolvabile; 

 compara acţiunile cu obligaţiunile emise de societăţile 

pe acţiuni; 

 compara procedura de majorare a capitalului social al 

SRL cu procedura de majorare a capitalului social al 

S.A. 

      Audientul trebuie să poată: 

 elabora proiecte de acte de constituire şi modificări la 

acestea pentru fiecare formă de persoană juridică; 

 consulta despre modul de înregistrare a de stat a unei 

persoane juridice, în special a unei societăţi 

comerciale; 

 întocmi modele de procese - verbale ale adunării 

asociaţilor, ale consiliilor societăţilor comerciale;  

 elabora modele de contracte de fuziune, de planuri de 

dezmembrare, de proiecte a actelor de transformare a 

unei persoane juridice în altă formă; 

 elabora proiecte ale actelor de constituire a filialelor 

Nulitatea societăţilor 

comerciale. 

 Funcţionarea societăţilor 

comerciale. Drepturile şi 

obligaţiile asociaţilor societăţii 

comerciale.  

 Adunarea generală. Hotărîrile 

adunării generale a asociaţilor 

societăţii comerciale. Nulitatea 

hotărîrilor adunării generale a 

societăţii comerciale. Organul 

executiv (administratorul) 

societăţii comerciale. 

Desemnarea şi revocarea 

administratorului. Natura 

juridică a raportului societăţii 

comerciale cu persoanele 

desemnate în calitate de 

administrator. Limitele de 

exercitare a dreptului de 

reprezentare a administratorului. 

Capitalul social. Formarea şi 

modificarea capitalului social. 

Aporturile la capitalul social. 

Compararea noţiunii de aport cu 

noţiunea de participaţiune, parte 

socială, acţiune. Întreprinderea - 

complex patrimonial unic.  

 Încetarea societăţii 

comerciale.  Reorganizarea 

societăţilor comerciale. 

Dizolvarea şi lichidarea 

societăţilor comerciale. 

Insolvabilitatea societăţilor 

comerciale.  

 



persoanelor juridice şi a uniunilor de persoane 

juridice; 

 consulta  privind obţinerea autorizării (licenţei) pentru 

desfăşurarea unor genuri de activitate de 

întreprinzător; 

 consulta despre modul de a reclama actele Camerei 

Înregistrării de Stat, Camerei de Licenţiere şi a altor 

autorităţi publice care încalcă drepturile 

întreprinzătorilor; 

 consulta  privind modul de a reclama hotărârile 

organului suprem sau ale altui organ al persoanei 

juridice care afectează drepturile asociaţilor; 

 să opereze cu datele registrului de stat al 

întreprinderilor; 

 să poată întocmi cereri de chemare în judecată, 

precum şi acte judecătoreşti privind violarea 

drepturilor persoanelor juridice şi ale asociaţilor 

acesteia. 

      Audientul trebuie sa cunoască: 

 definiţia actului juridic civil;  

 modalităţile actului juridic civil; 

 condiţiile de valabilitate a actului juridic civil; 

 viciile consimţământului la încheierea actului juridic; 

 tipurile de nulitate a actului juridic civil şi efectele 

acestora. 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 distinge acţiunile de evenimente;  

 compare termenul de act juridic civil cu termenii 

convenţie, contract, tranzacţie;  

 distinge condiţiile de fond de condiţiile de formă ale 

actului juridic; 

 clasifica actul juridic civil după criteriile cunoscute;  

 compara eroarea cu dolul ca vicii de consimţămînt la 

încheierea actului juridic;  

 determina corelaţia dintre condiţiile de valabilitate 

prevăzute în Codul civil şi cele prevăzute în alte acte 

normative; 

 compara cauza actului juridic cu motivul acestuia; 

 distinge efectele nerespectării formei  simple scrise de 

efectele nerespectării formei notariale a actului juridic 

civil;  

 distinge temeiurile ce duc la nulitatea absolută de 

temeiurile ce duc la nulitatea relativă.  

      Audientul trebuie să poată: 

 recomanda soluţii pentru persoana care a încheiat actul 

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

înregistrat în modul stabilit;  

       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. 



 întocmi cereri sau acte judiciare în care să se motiveze 

că actul juridic este afectat de nulitate relativă sau 

nulitate absolută;  

 selecta probele care demonstrează valabilitatea actului 

juridic încheiat fără respectarea formei stabilite de 

lege (pe baza unei speţe);  

 formula soluţii pentru speţele 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). 

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. 

      Audientul trebuie sa cunoască: 

 definiţia de termen şi termen de prescripţie extinctivă; 

 regula ce guvernează începutul curgerii termenelor de 

prescripţie şi excepţiile de la această regulă; 

 regulile de calculare a termenelor.  

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 clasifica termenele după criteriile cunoscute; 

 compara termenul de prescripţie extinctivă cu    a) 

termenul de existenţă a drepturilor civile;  

b)  termenul de garanţie;  

c)  termenul de înaintare a pretenţiilor;  

 calcula termenele de prescripţie extinctivă aplicînd 

regulile suspendării şi întreruperii termenului. 

     Audientul trebuie să poată: 

 argumenta, pe baza unei speţe, aplicarea dispoziţiilor 

legale privind suspendarea şi întreruperea curgerii 

termenului de prescripţie extinctivă;  

 argumenta, pe baza unei speţe, aplicarea dispoziţiilor 

legale privind repunerea în termen a persoanei care nu 

şi-a exercitat dreptul în termenul stabilit; 

 recomanda (selecta) probele care demonstrează 

prescrierea dreptului, suspendarea sau întreruperea 

curgerii termenului de exercitare a dreptului.   

        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. 

 



     Audientul trebuie să cunoască: 

 definiţia şi caracterele dreptului de proprietate;  

 atributele dreptului de proprietate;  

 bunurile ce aparţin domeniului public şi cele ce aparţin 

domeniului privat; 

 modurile de dobîndire a dreptului de proprietate;  

 modurile de încetare a dreptului de proprietate; 

 să identifice cazurile reglementate de legislaţia civilă 

ce stabilesc obligaţia de folosire a bunului. 

     Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 compara dreptul de proprietate cu alte drepturi reale 

principale; 

 argumenta deosebirea dintre bunurile ce aparţin 

domeniului privat şi cele ce aparţin domeniului public;  

 clasifica modurile de dobîndire a dreptului de 

proprietate după criteriile cunoscute;  

 compara modurile de dobîndire a dreptului de 

proprietate prin accesiune, după cum urmează:   

a) accesiunea imobiliară cu accesiunea mobiliară;  

b) accesiunea imobiliară naturală cu accesiunea 

imobiliară artificială;    

 compara modul de dobîndire a dreptului de proprietate 

prin ocupaţiune cu modul de dobîndire a dreptului de 

proprietate prin uzucapiune;  

 descrie condiţiile ce urmează a fi întrunite pentru 

dobîndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune; 

 aplica prevederile Codului civil ce se referă la 

momentul dobîndirii dreptului de proprietate şi la 

riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor. 

     Audientul trebuie să poată: 

 recomanda soluţii unor litigii din speţele prezentate în 

legătură cu:  

 trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul 

privat;             

 dobîndirea dreptului de proprietate asupra   unui 

imobil prin uzucapiune;  

 expropriere pentru cauze de utilitate publică;  

 redacta hotărîri judecătoreşti, în care audientul să 

argumenteze darea unei soluţii juridice:  

 pentru recunoaşterea dreptului de proprietate asupra 

unor  construcţii ridicate pe terenul unei unităţi 

administrativ - teritoriale;  

 revendicarea unui bun de la un proprietar de bună - 

credinţă (rea - credinţă);  

 înlăturarea piedicilor în folosirea casei de locuit;  

   recomanda (selecta) probele care demonstrează dreptul 

de proprietate asupra: unui bun imobil; unui 

Noţiuni generale privind 

dreptul de proprietate. 

Dobîndirea şi încetarea 

dreptului de proprietate 

 

 Locul dreptului de proprietate 

în sistemul drepturilor reale.  

 Atributele dreptului de 

proprietate. Dreptul de posesie. 

Dreptul de folosinţă. Dreptul 

de dispoziţie.  

 Regimul juridic al bunurilor 

domeniului privat. 

 Regimul juridic al bunurilor 

domeniului public. 

 Accesiunea, mod de dobîndire 

a dreptului de proprietate. 

 Uzucapiunea, mod de 

dobîndire  a dreptului de 

proprietate. 

 Momentul dobîndirii dreptului 

de proprietate. Riscul pieirii 

sau deteriorării fortuite a 

bunurilor. 

 Încetarea dreptului de 

proprietate.  

 Jurisprudenţa CEDO în baza 

art.1 Protocolul 1 adiţionat la 

Convenţia Europeană pentru 

Drepturile Omului. 

 Jurisprudenţa instanţelor 

judecătoreşti la aplicarea 

legislaţiei despre dreptul de 

proprietate. 

 

 



automobil; unei acţiuni (obligaţiuni); asupra unei 

brăţări de aur; asupra unui frigider; asupra unei nave 

aeriene (fluviale, maritime).  

      Audientul trebuie sa cunoască: 

 definiţia dreptului de proprietate comună;  

 formele dreptului de proprietate comună; 

 caracteristica formelor de proprietate comună. 

     Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 compara dreptul de proprietate comună pe     cote - 

părţi cu dreptul de proprietate comună în devălmăşie şi 

să arate elementele distinctive; 

 compara dreptul de proprietate comună pe      cote - 

părţi obişnuită de proprietatea comună pe cote - părţi 

forţată. 

     Audientul trebuie să poată: 

 recomanda soluţii unor litigii civile privind 

determinarea modului de folosinţă a casei de locuit de 

către titularii dreptului de proprietate comună;  

 redacta hotărîri judecătoreşti, în care audientul să 

argumenteze darea unei soluţii juridice pentru: 

împărţirea averii între soţi, în special împărţirea unui 

imobil în care terenul a fost cumpărat în timpul 

căsătorie, pe care după căsătoriei unul din soţi a ridicat 

o casă de locuit;   

 recomanda (selecta) probele care demonstrează 

existenţa sau inexistenţa unui drept.  

       Dreptul de proprietate comună 

 

 Formele dreptului de 

proprietate comună. 

 Dreptul de proprietate comună 

pe cote - părţi. Felurile 

dreptului de proprietate pe 

cote-părţi. Proprietatea comună 

pe cote - părţi obişnuită. 

Proprietatea comună pe cote - 

părţi forţată. 

 Exercitarea dreptului de 

proprietate comună pe cote-

părţi.  

 Exercitarea dreptului de 

proprietate comună în 

devălmăşie.  

 Încetarea dreptului de 

proprietate comună. 

 Jurisprudenţa naţională la 

aplicarea legislaţiei privind 

dreptul de proprietate pe cote 

părţi. 

 

 

      Audientul trebuie să cunoască: 

 dispoziţiile legale privind obligaţia de respect 

reciproc, privind influenţa vecină admisibilă, privind 

atentarea inadmisibilă; 

 dispoziţiile privind limitele dreptului de vecinătate;  

 definiţia dreptului de uzufruct, modurile de constituire 

a dreptului de uzufruct, drepturile şi obligaţiile 

uzufructuarului şi a nudului proprietar;  

 să distingă dreptul de uzufruct de dreptul de uz şi de 

abitaţie; 

 definiţia şi caracterele dreptului de servitute, tipurile 

dreptului de servitute, drepturile şi obligaţiile 

proprietarilor de teren dominant şi aservit; 

 definiţia dreptului de superficie, modurile de 

constituire, drepturile şi obligaţiile superficiarului şi 

ale proprietarului de teren. 

     Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 compara dreptul de folosinţă a bunului în baza 

dreptului de uzufruct cu dreptul de folosinţa în baza 

dreptului de locaţiune (arendă, leasing); 

Limitele de exercitare a 

dreptului de proprietate. 

Dreptul de uzufruct, uz şi 

abitaţie, de servitute, de 

superficie 

 

 Caracteristica generală a 

raporturilor de vecinătate. 

Obligaţia de respect reciproc. 

Influenţa vecină admisibilă. 

Atentarea inadmisibilă. 

 Dreptul de vecinătate – limită 

legală de exercitare a dreptului 

de proprietate.  

 Dreptul de uzufruct, uz şi 

abitaţie. 

 Dreptul de servitute. 

 Dreptul de superficie. 

 



 clasifica servituţii după criteriile cunoscute; 

 compara dreptul de trecere prin proprietate străină cu 

servitul de trecere. 

     Audientul trebuie să poată: 

 întocmi acte de constituire a dreptului de uzufruct, de 

servitute şi de superficie;  

 recomanda soluţii unor litigii ce apar în legătură cu 

depăşirea terenului învecinat în cazul construcţiei; 

nerespectarea distanţei dintre construcţii;   

 redacta hotărîri judecătoreşti, în care audientul să 

argumenteze darea unei soluţii juridice pentru situaţia 

împărţirii casei de locuit ridicate de soţi pe terenul ce a 

aparţinut unui din soţi de pînă la căsătorie;  

 recomanda (selecta) probele care demonstrează 

existenţa dreptului:  

 de servitute constituit în rezultatul folosirii 

îndelungate;   

 de superficiu;  

 de uzufruct asupra unui automobil. 

      Audientul trebuie sa cunoască: 

 definiţia contractului civil;  

 definiţia şi elementele definitorii ale ofertei;  

 definiţia şi forma acceptării ofertei; 

 clauzele contractului, inclusiv cele obligatorii şi cele 

standard; 

 regulile de interpretare a contractului; 

 să determine categoriile de contracte ce pot include 

clauze contractuale standard; 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 clasifica contractele civile după criteriile cunoscute;  

 compara modul de încheiere a contractului între 

prezenţi şi între absenţi;  

 demonstra deosebirea dintre rezilierea,  rezoluţiunea şi 

nulitatea contractului;   

 analiza condiţiile ce urmează a le întruni oferta şi 

acceptarea ofertei, pentru ca acestea să producă efecte 

juridice; 

 însuşi mecanismul aplicării clauzelor contractuale 

standard; 

 determina particularităţile contratelor de adeziune, 

contractelor obligatorii şi ale contractelor negociabile; 

 compara contractul cu antecontractul; 

     Audientul trebuie să poată: 

 interpreta cîteva contracte aplicînd regulile de 

interpretare reglementate în Codul civil;  

 recomanda soluţii de interpretare a clauzelor 

contractuale (după modelul unei speţe) a       bunei - 

       Teoria generală a contractului 

civil 

 

 Particularităţile contratelor de 

adeziune.  

 Clauzele contractuale  

standard. 

 Mecanismul încheierii 

contractului. Oferta de a 

încheia contracte. Acceptarea 

ofertei. Momentul şi locul 

încheierii contractului. 

 Interpretarea contractului.  

 Modificarea, rezilierea şi 

rezoluţiunea contractului.   



credinţe, a locului şi a momentului încheierii 

contractului;  

 redacta hotărîri judecătoreşti, în care audientul să 

argumenteze darea unei soluţii juridice pentru: a) 

rezilierea contractului; b) obligarea la încheierea 

contractului.  

      Audientul trebuie să cunoască: 

 definiţia noţiunii de fidejusiune, de gaj, de clauză 

penală; 

 definiţia noţiunii de arvună şi caracterele ei;  

 să caracterizeze drepturile şi obligaţiile creditorului şi 

ale debitorului gajist; 

 obligaţiile care pot fi garantate prin contractul de 

fidejusiune, prin contractul de gaj;  

 explicaţia distincţiei raporturilor dintre creditor şi 

fidejusor faţă de raporturile dintre fidejusor şi debitor;  

 să caracterizeze temeiurile de apariţie a gajului legal. 

     Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 deosebi fidejusiunea de gaj;  

 clasifica gajul după criteriile cunoscute;  

 analiza conţinutul mijloacelor de garantare a executării 

obligaţiilor; 

 compara gajul cu deposedare de gajul fără deposedare; 

 compara procedura de vînzare a bunului gajat cu 

procedura de vînzare a bunului gajat ce aparţine 

societăţii insolvabile.  

     Audientul trebuie să poată: 

 elabora proiecte de contracte de fidejusiune, gaj, 

inclusiv ipotecă, auză penală, arvună; 

 recomanda soluţii unor litigii în care:                 

creditorul solicită încasarea creanţei de la fidejusor;  

creditorul solicită transmiterea în posesie a bunului 

deţinut în gaj;   

încasarea clauzei penale legale pentru obligaţia 

pecuniară; 

 redacta hotărîri judecătoreşti, în care audientul să 

argumenteze mijloacele de garantare a obligaţiilor sub 

formă de ipotecă, gaj, arvună. 

       Garantarea executării 

obligaţiilor 

 

 Fidejusiunea:  Definiţie. 

Reglementarea. Modalităţile. 

Condiţii cerute în persoana 

fidejusorului. Obligaţiile care 

pot fi garantate. Efectele 

fidejusiunii. Raporturile dintre 

creditor şi fidejusor. 

Raporturile dintre fidejusor şi 

debitorul principal. Stingerea 

fidejusiunii. 

 Gajul: definiţie. Reglementare. 

Caracterele juridice ale 

contractului de gaj. Tipurile de 

gaj. Gajul înregistrat şi 

amanetul. Constituirea gajului. 

Efectele gajului. Stingerea 

gajului. 

 Clauza penală. Noţiunea, 

caracterele juridice şi forma de 

încheiere a clauzei penale. 

 Arvuna. Noţiunea şi 

caracterele juridice. 

 

      Audientul trebuie să: 

 definească noţiunea de obligaţie civilă;  

 cunoască principiile executării obligaţiilor; 

 distingă obligaţiile divizibile de cele indivizibile, 

precum şi cele solidare de cele pe cote - părţi; 

 determine particularităţile executării obligaţiilor 

facultative şi alternative. 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 clasifica obligaţiile civile după criteriile cunoscute;  

        Executarea obligaţiilor  

 

 Prevederi generale cu privire la 

executarea obligaţilor. 

 Subiectele executării 

obligaţiilor. Obligaţiile pe cote 

- părţi, solidare şi subsidiare. 

 Obiectul executări obligaţiilor. 

Obligaţiile facultative. 



 stabili importanţa locului executării contractului; 

 identifica regulile aplicabile executării obligaţiilor în 

cazurile în care termenul de executare a obligaţiei nu 

este determinat; 

 compara executarea obligaţiei în natură cu executarea 

obligaţiei alternative. 

     Audientul trebuie să poată: 

 recomanda soluţii unor litigii în care debitorul a 

executat obligaţia a) numai unuia din creditori; b) faţă 

de cesionar;   

 redacta hotărâri judecătoreşti, în care audientul să 

argumenteze darea unei soluţii juridice în care: 

neexecutarea obligaţiei se motivează prin întârzierea 

creditorului, întârzierea debitorului; cazul de forţă 

majoră.  

Obligaţiile alternative. 

 Locul, timpul şi modul de 

executare a obligaţiilor.  

 Întîrzierea creditorului. 

 

 

     Audientul trebuie să  cunoască: 

 noţiunea, caracterele juridice, elementele şi conţinutul  

contractului de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb, 

de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă, rentă; 

 varietăţile contractului de vânzare-cumpărare; 

 efectele neexecutării corespunzătoare a  clauzelor 

contractuale; 

 cazurile de încetare a contractelor, inclusiv cazurile  

de revocare a donaţiei. 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 sintetiza deosebirile şi asemănările dintre contractul de 

vânzare-cumpărare, schimb, donaţie, înstrăinare cu 

condiţia întreţinerii pe viaţă, contractului de rentă; 

 evidenţia particularităţile contractului de vânzare-

cumpărare cu amănuntul, contractului de vânzare-

cumpărare a bunurilor imobile, 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; 

 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. 

     Audientul trebuie să poată: 

 alcătui proiecte de contracte de vînzare-cumpărare, 

schimb, donaţie, înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe 

viaţă, de rentă;   

 selecta probleme ce au ca efect nulitatea contractelor: 

      a) absolută, 

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. 

Contractul de rentă 

 

 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. 

 Particularităţile contractului de 

rentă.  

 



      b) relativă, 

 rezoluţiunea, rezilierea şi revocarea         contractului; 

 întocmi cereri de chemare în judecată pe problemele 

ce ţin de tema contractelor; 

 redacta proiecte de hotărîri  judecătoreşti pe cazuri de 

declarare a nulităţii contractului, de rezoluţiune,  de 

revocare a contractelor. 

     Audientul trebuie să  cunoască: 

 noţiunea, caracterele juridice, elementele şi conţinutul  

contractului de locaţiune, de arendă, comodat; 

 temeiurile de încetare a contractelor de locaţiune, 

arendă, comodat, leasing; 

 dispoziţiile legale aplicabile contractului de locaţiune, 

de arendă, comodat. 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 analiza elementele şi conţinutul  contractului de 

locaţiune, de arendă, comodat; 

 sintetiza deosebirile şi asemănările dintre contractele 

de locaţiune, arendă, comodat, leasing; 

 evidenţia particularităţile transmiterii în locaţie, arendă 

a bunurilor statului şi unităţii administrativ-teritoriale 

ce fac parte din domeniul public; 

 evidenţia deficienţele în reglementările legale privind 

locaţia de bunuri. 

     Audientul trebuie să poată: 

 aplica metodele ştiinţei dreptului civil în interpretarea 

fiecărui tip de contract de locaţie; 

 argumenta pe baza unor speţe aplicarea dispoziţiilor 

legale:  

a) la rezilierea contractului de locaţiune din 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. 

 redacta proiecte de hotărîri  judecătoreşti în ceea ce 

priveşte declararea nulităţii, rezilierea contractelor  de 

locaţiune, arendă, comodat, recuperarea prejudiciului 

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. 

 



cauzat. 

     Audientul trebuie să cunoască: 

 caracteristica generală a contractului de antrepriză şi 

prestări de servicii,  mandat, transport, depozit  şi 

asigurare; 

 tipurile contractelor de transport; 

 modalităţile de asigurare după obiectul asigurării; 

 legislaţia specială aplicabilă contractelor de antrepriză 

şi prestări de servicii,  mandat, transport, depozit  şi 

asigurare. 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 analiza elementele, conţinutul contractului    de 

antrepriză şi prestări de servicii,  mandat, transport, 

depozit  şi asigurare; 

 sintetiza deosebirile şi asemănările dintre contractele 

de antrepriză, prestări de servicii şi mandat; 

 distinge contractul de transport de încărcături, 

contractul de transport de călători şi bagaje, contractul 

de navlosire, contractul de organizare a 

transporturilor; 

 utilizeze metodele de interpretare la identificarea 

conţinutului contractului şi a normelor aplicabile 

fiecărui tip de contract. 

     Audientul trebuie să poată: 

 elabora proiecte de contracte de antrepriză şi prestări 

de servicii,  mandat, transport, depozit; 

 recomanda soluţii în rezolvarea litigiilor în cazul în 

care:  

a) mandatarul a depăşit limitele exercitării mandatului, 

b) pentru executarea lucrării, clientul a prezentat material 

viciat, 

c) s-a constatat depăşirea cheltuielilor în cazul antreprizei 

cu  preţ forfetar, 

d) cărăuşul reţine predarea bunului. 

 redacta o hotărîre judecătorească privind impunerea 

asiguratorului de a achita  îndemnizaţia de asigurare.   

Locaţia de servicii.Contractul 

de antrepriză şi prestări de 

servicii. Contractul de 

mandat. Contractul de 

transport. Contractul de 

depozit. Contractul de 

asigurare 

 

 Caracteristica contractelor de 

locaţie de servicii. 

 Particularităţile contractelor de 

antrepriză şi prestări de 

servicii.  

 Particularităţile contractului de 

mandat. 

 Particularităţile  contractului de 

transport. 

 Particularităţile contractului de 

depozit. 

 Particularităţile contractului de 

asigurare. 

 

      Audientul trebuie să cunoască: 

 definiţia răspunderii juridice şi a răspunderii civile;  

 formele răspunderii civile; 

 să caracterizeze principiile şi funcţiile răspunderii 

civile; 

 caracteristica condiţiilor (elementelor constitutive) ale 

răspunderii civile; 

 formele răspunderii delictuale. 

      Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 

 deosebi răspunderea civilă de alte forme de răspundere 

juridică; 

      Răspunderea civilă 

 

 Caracteristica generală a 

răspunderii civile. 

 Răspunderea civilă 

contractuală. 

 Răspunderea civilă delictuală. 

 Cauzele care exclud 

răspunderea civilă. 

 



 deosebi răspundere civilă contractuală de răspunderea 

civilă delictuală (problema cvasi delictelor şi cvasi-

contractelor); 

 determina conţinutul răspunderii civile delictuale şi 

răspunderii civile contractuale; 

 deosebi prejudiciul moral de prejudiciul material; 

 analiza problema cumulului celor două forme ale 

răspunderii civile; 

 deosebi răspunderea solidară de răspunderea pe cote – 

părţi a codebitorilor. 

     Audientul trebuie să poată: 

 întocmi acţiunea cu privire la încasarea prejudiciului 

material şi moral născut din obligaţii contractuale şi 

delictuale; 

 întocmi hotărîri judiciare cu privire la respingerea 

acţiunii de încasare a prejudiciului pentru cauze care 

exclud răspunderea civilă; 

 întocmi hotărîri judecătoreşti cu privire la admiterea 

acţiunii de încasare a prejudiciului moral şi a 

prejudiciului material; 

 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).  

 

 

VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ 

 

 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); 

 

 

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 

A. Mostră de evaluare curentă: 

 

 Elaborarea unui referat ştiinţific;  

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

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

 Testări obligatorii - două: 

 Participarea audienţilor la seminare. 

 

 

 

 

 



B. Mostră de evaluare finală: 

 

Testul nr. 1 

 

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. 2 

1. Capacitatea de folosinţă a persoanelor fizice 

1.1. Definiţi capacitatea de folosinţă şi descrieţi caracterele ei juridice. 

1.2. Determinaţi corelaţia dintre capacitatea juridică, capacitatea juridică civilă şi 

capacitatea de folosinţă.  

1.3. Soluţionaţi următoarea speţă : 

Divorţînd, soţii Ciobanu s-au înţeles în scris că: fostul soţ va pleca din or. Chişinău la ţară, 

unde va locui cu părinţii lui şi renunţă la partea de bunuri ce i se cuvine, iar fosta soţie nu pretinde la 

plata pensiei alimentare pentru cei doi copii minori ai lor, care vor rămîne în grija ei după divorţ. De 

asemenea, ambii s-au obligat în scris de a nu încheia căsătorie pînă cînd ultimul copil al lor nu va 

atinge majoratul. 

Conform înţelegerii, fostul soţ pleacă să locuiască la ţară. Peste doi ani, fosta soţie află că el s-

a căsătorit. Prin urmare, a încălcat obligaţiunea asumată în scris. Ea se adresează imediat la OSC 

(oficiul stării civile), unde a fost înregistrată noua căsătorie, cu cererea de a o desface şi prezintă 

drept probă înscrisul întocmit de ei anterior. 

Analizaţi conţinutul înscrisului şi formulaţi, conform Codului civil, decizia organul înregistrării 

actelor stării civile. 

 

Testul nr. 3 

 

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.   

 



Testul nr. 4 

 

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. 5 

 

1. Începutul şi conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 

1.1. Descrieţi regulile începerii capacităţii de folosinţă a persoanei fizice şi cele de încetare a 

capacităţii de folosinţă. 

1.2. Determinaţi conţinutul capacităţii de folosinţă şi evidenţiaţi particularităţile capacităţii 

de folosinţă a cetăţenilor străini şi apatrizilor. 

1.3.   Soluţionaţi următoarea speţă:  

Macovei N., fiind soţ, tată a trei copii, renumit om de afaceri, a întocmit un testament. 

Conform lui, vila de pe litoralul Mării Negre, din or. Constanţa, urma să fie moştenită de către 

copilul care se va naşte în familia soţilor Croitoru. Anterior decesului lui Macovei soţii Croitoru au 

conceput un copil, dar care nu era născut la momentul decesului lui Macovei. Argumentaţi ce efecte 

se vor produce dacă copilul se va naşte viu, mort sau decedează după 10 minute de la naştere.      

 

Testul nr. 6 

 

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.  

 

Testul nr. 7 

1. Funcţiile patrimoniului  

1.1.    Noţiunea de funcţie a patrimoniului. 



1.2. Descrieţi esenţa următoarelor funcţii ale patrimoniului: a) gajul general al creditorilor 

chirografari; b) subrogaţia reală cu titlu universal; c) subrogaţia reală cu titlu particular. 

          Pornind de la conţinutul art. 479 alin.(2) din Codul civil care dispune: „În cazul în care, din 

motivul şi în modul stabilit de lege, se stinge dreptul debitorului gajist asupra bunului, iar 

debitorului i se pune la dispoziţie un alt bun sau i se restituie o sumă corespunzătoare, dreptul de gaj 

se transferă asupra bunului pus la dispoziţie sau, în modul respectiv, creditorul gajist are dreptul la 

satisfacerea cu prioritate a pretenţiilor sale din suma la care are drept debitorul. În acest caz, 

creditorul gajist poate solicita îndeplinirea înainte de termen a obligaţiilor garantate prin gaj”.  

Evidenţiaţi despre ce fel de funcţie a patrimoniului se vorbeşte în această normă. Argumentaţi 

răspunsul.  

 

Testul nr. 8 

1. Dreptul de uzufruct 

1.1.    Definiţi şi descrieţi caracterele juridice ale dreptului de uzufruct 

1.2.    Determinaţi deosebirile dintre dreptul de uzufruct şi dreptul de locaţiune. 

1.3. Explicaţi care a fost motivaţia legiuitorului de a intitula Titlul IV din Cartea a doua „Alte 

drepturi reale” şi nu „Dezmembrăminte ale dreptului de proprietate”. Este corectă afirmaţia 

„dreptul de uzufruct este un dezmembrămînt al dreptului de proprietate”?  

Argumentaţi răspunsul.      

 

Testul nr. 9 

 

1. Persoanele îndreptăţite să primească executarea obligaţiei. 

1.1.      Enumeraţi categoriile de persoane îndreptăţite să primească executarea obligaţiei. 

1.2. Analizaţi consecinţele executării obligaţiei faţă de o persoană neîmputernicită sau faţă 

de o persoană incapabilă. 

1.3.      Soluţionaţi următoarea speţă : 
La data de 01.04.2005 Primus, care îi datora lui Secundus 1500 lei, a plecat la domiciliul 

acestuia pentru a restitui suma datorată. Însă, la domiciliul lui Secundus nu se afla decît fiul său în 

vîrstă de 13 ani. Primus i-a remis minorului banii şi l-a rugat să-i transmită lui Secundus. Din banii 

primiţi, minorul şi-a cumpărat dulciuri în sumă de 200 lei, iar restul i-a folosit pentru procurarea 

unui echipament sportiv. Peste o săptămînă, Secundus se adresează către Primus şi solicită suma de 

bani datorată. Primus refuză să restitue banii, motivînd că şi-a executat obligaţia prin transmiterea 

banilor către fiul acestuia.  

Este justificat oare refuzul lui Primus? 

Argumentaţi răspunsul.  

 

Testul nr. 10 

 

1. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie.       

1.1.    Noţiunea şi caracterele dreptului de proprietate comună în devălmăşie. 

1.2.    Determinaţi particularităţile exercitării dreptului de proprietate comună în devălmăşie.  

1.3.    Soluţionaţi următoarea speţă : 
După cinci ani de căsătorie, adică la 15 mai 2004, soţii A au încheiat un contract prin care pe 

de o parte au împărţit toate bunurile dobîndite pînă la căsătorie, iar pe de altă parte sau înţeles că 

toate bunurile care vor fi dobîndite în viitor vor aparţine: 70% soţului şi 30 % soţiei. Peste un an de 

la semnarea acestui contract soţii A au procurat un apartament şi au prezentat actele (inclusiv 

înţelegerea din 15 mai 2004) la oficiul cadastral teritorial pentru înregistrarea dreptului de 

proprietate asupra apartamentului. Oficiul Cadastral Teritorial (OCT) a înregistrat apartamentul cu 



drept de proprietate comună în devălmăşie, refuzînd să ea în consideraţie înţelegerea soţilor din 15 

mai  2004, prin care aceştia au stabilit că  toate bunurile care vor fi dobîndite în viitor vor aparţine: 

70% soţului şi 30 % soţiei. Cu această decizie nu este de acord soţul şi insistă că el a dobîndit o cotă 

parte în mărime de 70 % din apartamentul procurat. 

Sînt corecte acţiunile OCT? Se va schimba situaţia dacă soţii la 15 mai 2004 ar fi încheiat un 

contract matrimonial ?  

Soluţionaţi litigiul.   

Testul nr. 11 

 

1. Persoană fizică Întreprinzătorul Individual. 

1.1.      Definiţi întreprinzătorul individual şi numiţi formele în care acesta poate să activeze. 

1.2.      Comparaţi patenta de întreprinzător cu întreprinderea individuală.  

1.3.      Soluţionaţi următoarea speţă: 
   Cetăţeanul Vasile Verega intenţionează să vîndă un imobil SRL „Motox”. Notarul a refuzat 

autentificarea contractului, deoarece din extrasul din Registrul bunurilor imobile rezultă că 

proprietar al imobilului este Întreprinderea Individuală „Vasile Verega”. Vasile Verega a prezentat 

extrasul potrivit căruia „Întreprinderea Individuală Vasile Verega” al cărei fondator a fost, era 

radiată din Registrul de stat al întreprinderilor. Deoarece oficiul cadastral a refuzat să rectifice 

înscrierea din Registrul bunurilor imobile, Vasile Verega s-a adresat în judecată cu o cerere.  

Cum urmează a fi soluţionat litigiul? 

  

Testul nr. 12 

 

1. Aportul la capitalul social. 

1.1. Definiţi noţiunea de aport  la capitalul social şi caracterizaţi tipurile de aport. 

1.2. Comparaţi noţiunile de aport la capitalul social cu noţiunile de participaţiune, parte 

socială, acţiune şi explicaţi interdependenţa acestora. 

1.3. Soluţionaţi următoarea speţă: 
   Cetăţeanul Vasile Verega a transmis în capitalul social al SRL „MOTOX” un apartament în 

valoare totală de 400 000 lei care urma să fie utilizat ca sediu. După înregistrarea societăţii, Vasile 

Verega a refuzat să elibereze apartamentul, declarînd că-l va elibera atunci cînd societatea îi va plăti 

suma de 400 000 lei. Ceilalţi doi asociaţi ai societăţii şi administratorul societăţii l-au acţionat pe 

Vasile Verega în judecată.  

Cum urmează a fi soluţionat litigiul?   
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