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Aprobată la Consiliul facultății ” Economie Generală şi Drept”, proces-verbal nr. __ din______2015, Decan:  
Alic BÎRCĂ, conf.univ., dr. __________ 

 
 Validată la şedinţa catedrei ____________, proces-verbal nr. __ din _____, 

 Șef catedră:  conf. univ. Liliana Rotaru-Maslo  _____________  
         

Denumirea cursului Drept civil. Partea generală.  

Titularul cursului Veaceslav ZAPOROJAN, dr., conf. univ.  
 

Ciclul (L-licenţa, 
M-masterat) L Codul 

cursului F.02.O.009.23 Anul I Semestrul II 

Nr. credite 6 Limba de 
instruire limba română Forma de evaluare finală (E – 

examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 76 Ore studiu individual 104 Total ore pe 
semestru 180 

 

Facultatea Economie Generală şi 
Drept 

Specialitatea Drept 

Catedra Drept privat 
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-
umanistică, M-de orientare către alt domeniu) F 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 180 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Drept roman, Teoria generală a dreptului, Limba latină 

Recomandate Istoria dreptului românesc, Istoria universală a statului şi 
dreptului, logica juridică 

 

Fundamentare 

Disciplina „Drept civil”p. g. I reprezintă unul din elementele de bază al 
planului de învăţămînt pentru formarea specialiştilor în domeniul dreptului. 

Programul este orientat la întregirea cunoştinţelor privind fenomenele 
juridice, conceptele doctrinare, reglementările juridice în vigoare, a practicii 
aplicării lor, precum şi la dezvoltarea aptitudinilor analitice şi de sinteză. 

Obiectivele cursului se întemeiază pe principiul formării gândirii juridice 
contemporane, a posedării limbajului juridic, a cunoaşterii doctrinei, legislaţiei 
naţionale şi ale altor state, a obţinerii unui bagaj necesar de cunoştinţe teoretice.  
Persoanele interesate pot obţine cunoştinţe teoretice fundamentale şi aptitudini 
practice în aplicarea normelor Codului Civil al Republicii Moldova şi 
soluţionarea diferitor situaţii din domeniul dreptului civil, pot afla despre noile 
tendinţe ale dreptului civil la etapa actuală. 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
76 46 30 - - 
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Obiectivele/Rezultatele 
învăţării 

Tematica este formulată astfel încât să stimuleze gândirea independentă a 
studenţilor, să le creeze interesul pentru cunoaşterea problemelor juridice, să 
dezvolte preocuparea pentru studiul individual sistematic. 

Competenţe de cunoaştere: determinarea obiectului de studiu, definirea 
noţiunilor şi conceptelor fundamentale, determinarea principiilor şi a 
conţinutului drepturilor subiective şi a obligaţiilor civile;   
Competenţe de conducere a activităţilor: perfecţionarea discursului juridic, în 
sensul exprimării corecte şi fluente în limbajul juridic; însuşirea artei de a 
raţiona în drept.  
Competenţe de gestionare a informaţiei: stabilirea legăturii dreptului civil şi 
alte ramuri ale dreptului, argumentarea răspunsurilor la diferite subiecte în baza 
opiniilor doctrinare, a legislaţiei în vigoare şi a practicii judiciare, valorificarea 
opiniilor oponente, găsirea soluţiilor corecte la problemele de ordin practic, 
utilizarea metodelor optime în procesul de analiză şi aplicare a legii civile; 
Competenţe etice: înțelegerea locului şi rolului valorilor juridice în cadrul 
axiologiei sociale; dezvoltarea conştiinţei juridice şi a conştiinţei civice; 
cultivarea spiritului de dreptate şi justiţie. 
Competenţe de cercetare: aprecierea importanţei dreptului civil în 
reglementarea juridică a relaţiilor patrimoniale şi personal nepatrimoniale, 
luarea deciziilor optime în situaţii contradictorii, aprecierea doctrinei şi 
legislaţiei naţionale prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, 
ridicarea nivelului culturii juridice a persoanelor în materia dreptului civil. 
 

Conţinutul cursului 
(materia) 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore 

în 
audit
oriu 

Inclusiv 

pre
leg
eri 

Pr./ 
semi
nar 

1. Noţiuni introductive privind dreptul privat. 
1.1. Dreptul civil – ramură a dreptului privat.  
1.2. Sistemul dreptului privat. 
1.3. Principalele sisteme de drept ale dreptului 
continental.  
1.4. Sistemul dreptului civil în Republica Moldova. 

4 2 2 

2. Caracteristica generală a dreptului civil. 
2.1. Noţiunea, rolul, funcţiile şi domeniul dreptului 
civil.  
2.2. Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului 
civil. 
2.3. Principiile dreptului civil.  
2.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de 
drept. 

4 2 2 

3. Izvoarele dreptului civil. 
3.1. Noţiunea şi tipurile izvoarelor dreptului civil.  
3.2. Formele de manifestare a izvoarelor dreptului 
civil. 
3.3. Acţiunea legii civile în timp.  
3.4. Acţiunea legii civile în spaţiu.  
3.5. Aplicarea legii civile asupra persoanelor. 
3.6. Interpretarea legii civile. 

6 4 2 

4. Raportul juridic civil. 
4.1. Noţiunea, elementele şi particularităţile 4 2 2 
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raportului juridic civil. 
4.2. Subiectele raportului juridic civil. 
4.3. Conţinutul raportului juridic civil.  
4.4. Obiectele raportului juridic civil.  
4.5. Clasificarea raporturilor juridice civile.    
5. Persoana fizică - subiect al raportului juridic civil 
5.1. Calitatea de subiect de drept civil şi capacitatea 
de folosinţă a persoanelor fizice.  
5.2. Capacitatea de exerciţiu a persoanelor fizice.  
5.3. Numele persoanei fizice. 
5.4. Domiciliul persoanei fizice.  
5.5. Temeiurile, ordinea şi efectele declarării 
absenţei fără veste a persoanei fizice.  
5.6. Temeiurile, ordinea şi efectele declarării morţii 
persoanei fizice.  
5.7. Starea civilă a persoanei fizice.  

8 4 4 

6. Persoana juridică – subiect al raportului juridic 
civil 

6.1. Noţiunea şi elementele constitutive ale persoanei 
juridice.  
6.2. Clasificarea persoanelor juridice.  
6.3. Identificarea persoanei juridice.  
6.4. Înfiinţarea persoanei juridice.  
6.5. Reorganizarea persoanei juridice. 
6.6. Dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice. 

8 6 2 

7. Obiectele raportului juridic civil. 
7.1. Noţiunea  şi categoriile obiectelor raportului 
juridic civil.  
7.2. Noţiunea şi trăsăturile bunului civil. 
7.3. Clasificarea bunurilor.  
7.4. Banii şi titlurile de valoare ca obiecte ale 
raportului juridic civil.  
7.5. Obiectele nemateriale ale raportului juridic civil.  

6 4 2 

8. Actul juridic civil. 
8.1. Faptele juridice ca bază a actului juridic.  
8.2. Noţiunea de act juridic civil. 
8.3. Clasificarea actelor juridice civile. 

6 4 2 

9. Condiţiile de valabilitate şi modalităţile actului 
juridic civil. 
9.1. Analiza condiţiilor de valabilitate a actului 
juridic civil.  
9.2. Corespunderea actului juridic legii, ordinii 
publice şi bunelor moravuri. 
9.3. Capacitatea persoanei de a încheia actul juridic. 
9.4. Consimţământul valabil de a încheia actul 
juridic. 
9.5. Obiectul actului juridic civil. 
9.6. Cauza actului juridic civil. 
9.7. Forma actului juridic civil.  
9.8. Noţiunea şi importanţa modalităţilor actului 
juridic civil.  
9.9. Termenul ca modalitate a actului juridic civil. 
9.10. Condiţia ca modalitate a actului juridic civil. 

6 4 2 
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9.11. Sarcina ca modalitate a actului juridic civil. 

10. Nulitatea actului juridic civil. 
10.1. Noţiunea nulităţii actului juridic civil.  
10.2. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil. 
10.3. Efectele nulităţii actului juridic civil. 

4 2 2 

11. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor 
civile. Apărarea drepturilor subiective civile. 
11.1. Noţiunea drepturilor subiective civile şi a 
exercitării lor. 
11.2. Principiile de exercitare a drepturilor subiective 
civile şi de executare a obligaţiilor civile. 
11.3. Limitele de exercitare a drepturilor subiective 
civile. Abuzul de drept. 
11.4. Mijloacele de apărare a drepturilor civile.  
11.5. Noţiunea mijloacelor de apărare a drepturilor 
subiective civile.. 
11.6. Mijloacele de apărare a drepturilor subiective 
civile. 

4 2 2 

12. Reprezentarea şi procura în dreptul civil. 
12.1. Noţiunea şi importanţa reprezentării.  
12.2. Subiectele raportului juridic de reprezentare. 
12.3. Clasificarea reprezentării. 
12.4. Temeiurile apariţiei reprezentării şi durata 
împuternicirilor. 
12.5. Noţiunea, forma şi categoriile procurii.  
12.6. Termenul şi încetarea valabilităţii procurii.  

6 4 2 

13. Termenele în dreptul civil. Prescripţia extinctivă. 
13.1. Noţiunea şi importanţa termenelor în dreptul 
civil.  
13.2. Calcularea termenelor. 
13.3. Clasificarea termenelor.    
13.4. Noţiunea şi clasificarea termenelor de prescripţie 
extinctivă. 
13.5. Calculul termenelor de prescripţie extinctivă. 
13.6. Suspendarea prescripţiei extinctive. 
13.7. Întreruperea şi repunerea în termenul 
prescripţiei extinctive. 

6 4 2 

14. Drepturile personale nepatrimoniale. 
14.1. Noţiunea şi însemnătatea drepturilor personale 
nepatrimoniale.  
14.2. Clasificarea drepturilor personale 
nepatrimoniale. 
14.3.  Exercitarea şi apărarea drepturilor personale 
nepatrimoniale. 
14.4.  Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei 
profesionale.  
 

4 2 2 

TOTAL 76 46 30 

Bibliografia minimală 
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. 
Codul Civil al Republicii Moldova. Adoptat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 
2002. În: MO al RM din 22 iunie 2002, nr.82-86/661. 
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2. Ciocîrlan Aliona, Note de curs. Drept civil, p. g. I, Chişinău, 2010. 
3. Baieş, S.; Roşca, N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana 
juridică. Ediţia a IV-a; Chişinău: Tipografia Centrală, 2011. 
4. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică: Scheme, 
speţe, teste; sub red.: Baieş, S. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012. 
5. Boroi G.,  Anghelescu C., Curs de drept civil. Partea generală. Conform 
Noului Cod Civil, Ed. II-a, Bucureşti: Hamangiu, 2012; 
6. Beleiu, Gh. Drept civil român. Introducere în dreptul civil român. Subiectele 
dreptului civil. Ediţia a XI-a - Bucureşti: Universul juridic, 2007. 
6. Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, volumul I, Chişinău: Arc, 
2005 (F.E.P.”Tipografia Centrală”). 

Tehnologiile didactice 

Formele de organizare a lucrului cu studenţii sînt:  
- lucrul în grup şi lucrul individual.  

Metodele potrivite sînt:  
- studiul de caz, investigaţia, analiza, definirea noţiunilor principale;  
- utilizarea tabelelor, schemelor şi speţelor pentru sistematizarea 

materiei. 

Modalitatea evaluării 
finale 

La evaluarea finală se va ţine cont de: expunerea logică şi consecventă a 
materialului, argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la doctrină, analiza 
subiectului în baza reglementării juridice, cu referire la practica judiciară şi 
doctrină, utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, nivelul 
lingvistic al expunerii (stilul, utilizarea corectă a terminologiei juridice). 

Evaluarea finală se va face sub formă de examen în formă scrisă, care se 
desfăşoară prin prezentarea răspunsurilor la subiectele din testul de examinare 
şi rezolvarea unei speţe. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  
 8. Pregătire prezentări orale 10 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 
 

10. Consultaţii 6 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire seminar 
şi/sau laborator 15  12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 8  13. Alte activităţi  5 

7. Pregătire teste, lucrări de control 10  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 104 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 
 

http://www.cartiortodoxe.ro/autor-Gabriel-Boroi,-Carla-Alexandra-Anghelescu.html
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