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TEMA 1. CARACTERISTICA
GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL
• Conținuturi:
- Noţiunea de drept civil. Rolul şi funcţiile
dreptului civil.
- Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului
civil.
- Principiile dreptului civil.
- Delimitarea dreptului civil de alte ramurile de
drept.
• Bibliografie:
• Constituţia Republicii Moldova din 20.07.1994//
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din
12.08.1994.
• Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
• Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind
actele legislative // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.36-38, 2002.
• Legea nr. 173-XII din 6 iunie 1994 privind modul
de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1,
1994.
• Baieş Sergiu, Roşca Nicolae. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011.
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• Bordian Mariana. Dreptul civil. Suport de curs.
Chişinău, 2013.
• Ciocîrlan Aliona. Drept civil. Partea generală I.
Chişinău, 2010.
• Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008.
• Ungureanu Ov. Munteanu Cornelia. Tratat de
drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale.
Editura Hamangiu. Bucureşti, 2008.
• Stănciulescu Camelia. Manual de drept civil
general. Teste grilă. Editura Hamangiu, 2009.
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Noţiunea de drept civil
Dreptul civil este acea ramură de drept care
cuprinde
totalitatea
normelor
juridice
ce
reglementează raporturile patrimoniale şi raporturile
nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi
persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate
juridică.
patrimoniale
2 categorii
de relații
sociale
nepatrimoniale

Subiect:

Persoana
fizică

Persoana
juridică
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Rolul şi funcţiile dreptului civil
Rolul: Ocrotirea valorilor economice, sociale și
juridice a drepturilor subiective patrimoniale și
personale nepatrimoniale
FUNCȚIILE:

A.
B.
С

• Socială
• Reglementare și
apărare a intereselor
subiecților de drept
civil
• Tehnică
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Obiectul şi metoda de reglementare a
dreptului civil
 Obiect - relațiile sociale reglementate de
normele dreptului civil

Relații sociale

Patrimoniale

Personale
nepatrimoniale

Exprimate în bani

Nu poate fi exprimat în bani
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Metoda de reglementare
Se înțelege modalitatea prin care statul, printr-un
sistem de norme juridice, impune participanților o
anumită conduită, fapt care permite de a determina
poziția părților în raporturile juridice, care în
conformitate cu art. 1 alin. (1) Cod Civil este una de
egalitate a participanților la raporturile reglementate
de legislația civil

Principiile dreptului civil
A.
Fundamentale:
- Democrației;
- egalității
în
fața legii;
- legalității;
- Separării
puterilor în stat

B. Principiile dreptului
civil:
- inviolabilității
proprietății (art.1 alin. (1)
Cod Civil ;
- libertății contractuale
(art.1 alin. (1) Cod Civil;
- Inadmisibilității
imixtiunii în afacerile
private (art.1 alin. (1)
Cod Civil;
- Exercitării cu bunăcredință a drepturilor (art
55 Constituție, art.9 Cod
Civil)
9

Lucru individual:
Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de
drept (asemănări și deosebiri)
- relațiile care
Drept comercial

Drept
procesual
civil

au ca subiecte
comercianții…
.
Dreptul
familiei

Drept civil

Dreptul
muncii

Dreptul
funciar
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Întrebări de evaluare:
• Definiţi dreptul civil.
• Care este obiectul de reglementare a dreptului
civil?
• Care este metoda de reglementare a dreptului
civil?
• Definiţi şi enumeraţi principiile fundamentale ale
dreptului civil.
• Definiţi şi enumeraţi izvoarele dreptului civil.
• Care este poziţia dreptului civil în raport cu alte
ramuri de drept? Explicați-le.
• Care este momentul în care legea civilă intră în
vigoare? Care sunt modurile în care legea civilă
poate ieşi din vigoare?
• Care sunt principiile ce guvernează acţiunea legii
civile în timp? Explicaţi-le.
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TEMA 2. IZVOARELE DREPTULUI
CIVIL. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
- Noţiunea de izvor al dreptului civil.
- Acţiunea legii civile în timp.
- Acţiunea legii civile în spaţiu.
- Aplicarea legii civile asupra persoanelor.
- Noţiunea de raport juridic civil. Noţiunea şi
elementele raportului juridic civil.
- Particularităţile raportului juridic civil.
- Conţinutul raporturilor juridice civile.
- Subiectele şi obiectele raportului juridic civil.
- Clasificarea raporturilor juridice civile
Bibliografie:
• 1. Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
• Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011.
• Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008.
• Drept civil. Drept succesoral. Dreptul funciar.
Dreptul muncii. Dreptul familiei. Suporturi de curs.
Cartea III. Chişinău, 2008.
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• Radu I., Motica, Ernest Lupan. Teoria generală a
obligaţiilor civile. Editura Lumina Lex. Bucureşti,
2008.

Noţiunea de izvor al dreptului civil.
Clasificarea
• izvoarele dreptului civil reprezintă condiţii
socio-economice care au determinat apariţia
unor anumite norme juridice, în funcţie de tipul
de societate existent într-o perioadă istorică
dată.

Clasificarea:
A) După cuprinsul normelor:
 generale
 speciale
B) După forța obligatorie:
 imperative
 dispozitive
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Acţiunea legii civile în timp
Intrarea în vigoare

Încetează acțiunea
(ieșirea din
vigoare)

•

Data intrării în
vigoare
• Data prevăzută în
textul ei

• Abrogare,;
• Declarată nulă
prin instanța de
judecată;
•
A ajuns la
termen;
•
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A devenit
caducă

Acţiunea legii civile în spaţiu
Aplicarea legii civile în spaţiu.
Problema aplicării legii civile în spaţiu priveşte situaţia
raporturilor juridice civile născute între subiecte de
drept civil de cetăţenii Republicii Moldova în limitele
teritoriului ţării, iar cel internaţional se referă la
raporturile juridice civile cu un element de extraneitate.

Raporturi juridice
civile

Subiecte de drept
civil =Cetățeni ai
Republicii Moldova

TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
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Aplicarea legii civile asupra persoanelor
1.

1.

• legi civile cu vocaţie
generală de aplicare;

2.

• legi civile cu vocaţia
aplicării numai la
persoanele fizice;;

3.

• legi civile cu vocaţia
aplicării numai la
persoanele juridice..
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Noţiunea de raport juridic civil
• Raportul juridic civil este o relaţie socială, fie
patrimonială, fie nepatrimonială reglementată de
norma dreptului civil şi care ea naştere între
persoanele fizice şi/sau juridice.

Conţinutul raporturilor juridice civile
• Prin conținut al raportului juridic civil se înțelege
totalitatea drepturilor și obligațiilor care aparțin
părților din raportul juridic civil.

RAPORT JURIDIC
CIVIL

DREPT
SUBIECTIV

OBLIGAȚIA
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Subiectele şi obiectele raportului juridic
civil
•
•

SUBIECTE: persoane fizice
persoane juridice
CONȚINUT: drepturi
Obligații
OBIECT: acțiuni
inacțiuni

conduita

Clasificarea raporturilor juridice civile
• A. Absolute
relative
• B. Patrimoniale
personale nepatrimoniale
• C. Reale
de creanță
• D. principale
Accesorii
18

Întrebări de evaluare:
• Definiți izvoarele dreptului civil;
• Clasificați izvoarele dreptului civil după mai
multe criterii;
• Identificați coraportul dintre izvoarele de drept
și practica judiciară;
• Analizați principiile şi excepţiile acţiunii legii
civile în timp;
• Stabiliți acțiunea legii civile în spațiu și asupra
persoanelor;
• Caracterizați conţinutul art. 6 din Codul civil;
• Definiți raportul juridic civil;
• Determinați conţinutul raportului juridic civil;
• Stabiliți particularităţile raportului juridic civil.
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TEMA 3. PERSOANA FIZICĂ - SUBIECT
AL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL
Conținuturi:
- Calitatea de subiect de drept civil
- Capacitatea de folosinţă a persoanelor fizice.
- Capacitatea de exerciţiu a persoanelor fizice.
Capacitatea de exerciţiu deplină şi restrânsă.
Limitarea şi lipsirea persoanei fizice de
capacitatea de exerciţiu.
- Domiciliul și reședința.
- Numele persoanei fizice.
- Temeiurile, ordinea şi efectele declarării
absenţei fără veste a persoanei fizice.
- Temeiurile, ordinea şi efectele declarării morţii
persoanei fizice.
- Starea civilă a persoanei fizice.
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Calitatea de subiect de drept
•

Subiect al raportului juridic civil - calitatea
de titular de drepturi și obligații.

SUBIECT
PERSOANA
FIZICĂ

Subiectul individual de
drept, omul privit ca
titular de drepturi și
obligații (art. 17 Cod
Civil)
Cetățenii RM,
străinii, apatrizii

PERSOANA
JURIDICĂ

Subiect colectiv,
organizația care are un
patrimoniu distinct și
răspunde pentru obligațiile
sale cu acest patrimoniu,
poate să dobândească și
exercite în nume propriu
drepturi patrimoniale și
personal nepatrimoniale și
să-și asume obligații (art.
55 Cod Civil, alin. (1)).
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Capacitatea civilă a subiectelor raportului
juridic civil
Capacitatea civilă

Capacitatea de
folosință - aptitudinea
persoanei de a avea
drepturi și obligații

Capacitatea de exercițiu –
aptitudinea persoanei de a
dobîndi drepturi și de a-și
asuma obligații prin
acțiunile sale
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Apariţia capacităţii de folosinţă
• Naștere
• din momentul
concepţiei
Persoana fizică
copilului, ca
excepţie, cu
condiţia însă de a se
naşte viu

• din momentul în
care ia fiinţă =
înregistrare
Persoana juridică • Capacitate
restrînsă = actul
de înființare

na fizică
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Încetarea capacităţii de folosinţă

Persoana fizică

• moarte
• la declararea
judecătorească a
morţii

• din momentul
dizolvării/
lichidării și
radierii din
Persoana juridică
Registrul de stat
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Capacitatea de exerciţiu a persoanelor
fizice. Capacitatea de exerciţiu deplină
 Art. 20 Cod Civil - capacitatea de exercițiu
apare odată cu atingerea majoratului= 18 ani.
Art. 20 alin (3)
 Emancipare:
16 ani

Încheierea
căsătoriei

16 ani

Contract
individual de
muncă

1. Acordul
părinților;
2. Adoptator
sau curator;
3.
Autoritatea
tutelară
(lipsa)
Hotărâre
judecătoreas
că

Capacitatea de exercițiu restrânsă a persoanei

fizice:
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Art. 21 Cod Civil:

Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani
încheie
acte
juridice
cu încuviinţarea
părinţilor, adoptatorilor sau a
curatorului/ autorităţii tutelare
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Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are
dreptul fără consimțământul părinţilor,
adoptatorilor sau al curatorului:

a)

să dispună de salariu, bursă sau de alte
venituri rezultate din activităţi proprii
asupra unei invenţii sau unui alt rezultat al
activităţii intelectuale apărate de lege;

b)

să exercite dreptul de autor asupra unei
lucrări ştiinţifice, literare sau de artă,

c)

să facă depuneri în instituţiile financiare şi
să dispună de aceste depuneri în
conformitate cu legea;

d)

să încheie actele juridice prevăzute la art.22
alin.(2) Cod Civil
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Capacitatea de exercițiu restrînsă a
persoanei fizice
• Art. 22 Cod Civil: Capacitatea de
exerciţiu a minorului care nu a împlinit
vîrsta de 14 ani
(1) Toate actele juridice pentru şi în numele minorului
până la împlinirea vârstei de 14 ani pot fi încheiate
doar de părinţi, adoptatori sau tutore, în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Minorul în vârstă de la 7 la 14 ani este în drept să
încheie de sine stătător:

a)

acte juridice curente de mică valoare
care se execută la momentul
încheierii lor;

b)

acte juridice de obţinere gratuită a unor
beneficii care nu necesită autentificare
notarială sau înregistrarea de stat a
drepturilor apărute în temeiul lor;

c)

acte de conservare.

ice de capacitatea de exerciţiu
28

Li
mi
ta
re
a
pe
rs
oa
ne
i
fiz

• Art. 25 Cod Civil:
Temeiuri:
A) consumului abuziv de alcool
B) sau consumului de droguri
şi de alte substanţe psihotrope
Consecințe:
înrăutăţeşte starea materială a familiei sale poate fi
limitată de către instanţa de judecată în capacitatea de
exerciţiu. Asupra acestei persoane se instituie
curatela.
Persoana limitată în capacitatea de exercițiu are
dreptul:
- să încheie acte juridice cu privire la dispunerea de
patrimoniu,
- să primească şi să dispună de salariu, de pensie
sau de alte tipuri de venituri.

doar cu acordul curatorului
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Lipsirea persoanei fizice de capacitatea de
exerciţiu
• Art. 24 Cod Civil (declararea
incapacității persoanei fizice)
TEMEIURI:
în urma unei tulburări psihice
(boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate
conştientiza sau dirija acţiunile sale poate fi declarată
de către instanţa de judecată ca incapabilă. Asupra ei
se instituie tutela.
Actele juridice în numele persoanei fizice declarate
incapabile se încheie de către tutore.
Dacă temeiurile în care persoana fizică a fost
declarată incapabilă au dispărut, instanţa de
judecată o declară ca fiind capabilă. În baza
hotărârii judecătoreşti, tutela asupra persoanei se
anulează.
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Domiciliul și reşedinţa persoanei fizice
• Art. 30 Cod Civil:
(1) Domiciliul persoanei fizice este locul unde
aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală.
Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul
atâta timp cât nu şi-a stabilit un altul.
(2) Reşedinţa persoanei fizice este locul unde îşi
are locuinţa temporară sau secundară.
(3) Persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit
cu certitudine se consideră domiciliată la locul
reşedinţei sale.
(4) În lipsă de reşedinţă, persoana este
considerată că domiciliază la locul unde se
găseşte, iar dacă acesta nu se cunoaşte, la locul
ultimului domiciliu.
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Temeiurile, ordinea şi efectele
declarării absenţei fără veste a persoanei
fizice
•
Art. 49 Cod Civil:
Lipsa la domiciliu a știrilor despre locul
aflării persoanei fizice;
absența știrilor – cel puțin 1 an
imposibilitatea constatării din aceste
știri, pe toate căile posibile, a locului de aflare
a persoanei fizice

EFECTELE
DISPARIȚIEI

Se declară de instanța de
judecată la cererea
persoanei interesate

a)
Se numește un
administrator al bunurilor;
b)
persoanele întreținute
de persoana dispărută fără
urmă au dreptul la pensie;
c)
încetează
valabilitatea procurilor
eliberate de persoana
declarată dispărută

Efect
ele
apar
iției
32

Instanța de
judecată, la
cererea persoanei
interesate
1) anulează
hotărîrea de
declarare a
dispariţiei;
2)
desfiinţează,
după caz,
administrarea
fiduciară a
patrimoniului
acesteia

Temeiurile, ordinea şi efectele
declarării morţii persoanei fizice
• Art. 52 Cod Civil:
TEMEIURI:

3 ani

• Lipsa persoanei de la domiciliu în
decursul a 3 ani;

6 luni

• lipsesc ştiri despre locul unde se află sau
după 6 luni dacă a dispărut în împrejurări
ce prezentau o primejdie de moarte sau
care dau temei a presupune că a decedat
în urma unui anumit accident;

2 ani

• Un militar sau o altă persoană dispărută
fără veste în legătură cu acţiuni militare
poate fi declarată decedată numai după
expirarea a 2 ani de la încetarea
acţiunilor militare
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Temeiurile, ordinea şi efectele
declarării morţii persoanei fizice

• Se declară de către instanța de judecată
• Declararea decesului

decesul fizic constatat

efecte
juridice

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr. 4 din 07.07.2008 privind
practica judiciară cu privire la constatarea
faptelor care au valoare juridică şi declararea
persoanei dispărută fără urmă sau decedată
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Efectele apariţiei persoanei declarate
decedată
• Art. 53 Cod Civil:

Persoana declarată decedată

Se descoperă
locul de aflare

apare

instanţa de judecată anulează hotărîrea
privind declararea decesului ei
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Efectele apariţiei persoanei declarate
decedată
• BUNURILE
CU TITLU
GRATUIT

Cere
oricărei
persoane
restituirea
bunurilor
care s-au
păstrat sau
restituirea
valorii lor
(art. 311,
374-375
cod civil)

CU TITLU
ONEROS

Bună
credință

Va păstra
bunurile

TREC LA STAT

Rea
credință

1.Le va
restitui 2.
Dacă bunul nu
s-a păstrat =
costul acestuia

Dacă au
fost
vândute, se
restituie
suma
realizată
din
vânzarea
bunurilor
(art. 53
alin. (4)
CC

Se pot cere și veniturile obținute pe
durata posesiunii (art. 312 CC)
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Starea civilă a persoanei fizice
• Starea civilă este totalitatea
calităților persoanei fizice, care
determină condiția juridică a acestuia
în stat, societate și în familie.
• Art. 54 Cod Civil: Actele de stare
civilă
• a) nașterea
• b) adopția
• c) stabilirea paternității;
• d) încheiere căsătoriei;
• e) desfacerea căsătoriei;
• f) decesul
Legea privind actele de stare civilă nr. 100- XV din
26.04.2001; publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial
Nr. 97-99
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Numele persoanei fizice
Art. 28 Cod Civil: Orice persoană fizică are dreptul
la numele stabilit sau dobîndit potrivit legii.

Dobîndește

numele

Înregistr
area
nașterii

Efectul
Filiației

numele
modifică

prenumele

schimbare
a stării
civile

patrimonicul
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SPEŢA:
Eugen a plecat de acasă pe 02.01.2012 fără ca să
mai ea careva semne despre locul aflării sale. Rudele
acestuia s-au adresat în instanța de judecată la data
de 02.01.2015 prin care au solicitat declararea lui
Eugen ca fiind decedat. Tatăl lui Eugen a moștenit
averea fiului său, iar din patrimoniul succesoral
făcea parte și un imobil, pe care tatăl lui Eugen l-a
donat fratelui lui Eugen - Ion.
La data de 23.04.2016, spre mirarea rudelor, Eugen
s-a întors acasă. Acesta a aflat că casa nu-i mai
aparține. Ion a refuzat să întoarcă casa, motivînd că
nu-i mai aparține, fiindcă i-a donat-o fiicei sale.
Eugen s-a adresat în instanța de judecată.
Soluționați speța.
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„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
2.
Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011.
3.
Colectiv de profesori. Sub redacţia Sergiu
Baieş: Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică.
Scheme, speţe, teste. Tipografia centrală. Chişinău 2012.
4.
Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008.
5.
Beleiu Gh., Drept civil romîn. Introducere în
dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Editura
„Universul juridic”, Bucureşti 2003
6.
Ungureanu Ovidiu, Jugastru Călina, Drept
civil. Persoanele. Bucureşti: Rosetti, 2003.
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7.
Гатин А.М., Гражданское право. Учебное
пособие.- Москва, 2009
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr. 4 din 07.07.2008 privind
practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care
au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută
fără urmă sau decedată
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TEMA 4. PERSOANA JURIDICĂ –
SUBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC
CIVIL
Conținuturi:
- Noţiunea şi elementele constitutive ale persoanei
juridice.
- Clasificarea persoanelor juridice.
- Înfiinţarea persoanei juridice. Înfiinţarea persoanei
juridice prin act de dispoziţie. Prin act de asociere şi
prin act de voinţă al unei singure persoane.
- Capacitatea civilă a persoanei juridice.
-Atributele de identificare a persoanei juridice.
- Reorganizarea şi încetarea activităţii persoanei
juridice.
- Organizaţiile necomerciale ca persoane juridice.

numeleNoţiunea persoanei juridice
• Art. 55 Cod Civil
persoana juridică - o organizaţie care are un
patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale
cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să
exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi
personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate
fi reclamant şi pîrît în instanţa de judecată
42

Elementele constitutive ale persoanei
juridice

1.

2.

3.

• Organizarea - are o structură internă proprie, care
presupune existenţa a două organe obligatorii: organul
suprem (principal) şi organul executiv.
• Patrimoniu - totalitatea de drepturi şi obligaţii cu
caracter economic (art.284 CCRM, alin.1) pe care
persoana juridică le are în mod distinct şi independent
de cele ale altor subiecte de drept, precum şi de cele ale
persoanelor care o alcătuiesc.
• Scopul propiu (art.55, alin.2): scopul propus de
fondatori la constituirea persoanei juridice este de a
forma o entitate colectivă şi ceea ce indică raţiunea de
a fi persoană juridică. Conform art.59 CCRM
persoanele juridice de drept privat pot avea un scop
lucrativ (comercial) şi scop nelucrativ (necomercial).

• Răspunderea juridică- (art. 68 Cod Civil) formă a
răspunderii sociale, presupune un complex de drepturi şi
obligaţii care, potrivit legii, nasc din săvîrşirea unei fapte
4. ilicite şi care constituie cadrul de realitate al constrîngerii de
stat prin aplicarea sancţiunii juridice, în scopul asigurării
stabilităţii raporturilor sociale şi al îndrumării membrilor
persoanei juridice în spiritul respectului ordinii de drept.
Persoana juridică răspunde cu tot patrimoniul ei.
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Clasificarea persoanelor juridice

Persoane juridice de
drept privat
- Cu scop lucrativ
(au drept scop
obținerea
profitului):
a) Societatea
comercială
b) coorporativa
c) Întreprinderea de
stat
d) Întreprinderea
municipală

Art. 57 Cod Civil:
• Persoane juridice de
drept public: statul,
unitățile
administrativteritoriale, organe de
stat împuternicite
prin lege să exercite
o parte din funcțiile
Guvernului (BNM,
CNPF, Curtea de
Conturi etc)
• Persoane juridice de
drept privat
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Clasificarea persoanelor juridice

Societatea
comercială
a) Societatea în nume
colectiv;
b) Societatea în
comandită;
c) Societatea cu
răspundere limitată;
d) Societatea pe
acțiuni

Cooperativa:
A) De producție
B) De întreprinzător
C) De consum
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Persoane juridice fără scop lucrativ (necomercială)
art. 55 alin (1) are un patrimoniu distinct şi răspunde
pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să
dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi
patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume
obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţă de
judecată.

Asociația-organizaţie
necomercială constituită
benevol de persoane
fizice şi persoane juridice,
unite, în modul prevăzut
de lege, prin comunitate
de interese ce nu
contravin ordinii publice
şi bunelor moravuri,
pentru satisfacerea unor
necesităţi nematerial

Instituția-organizaţie
necomercială formată de una
sau mai multe persoane pentru
exercitarea unor funcţii de
administrare,
sociale,
culturale, de învăţămînt şi a
altor funcţii cu caracter
necomercial

Asociația
obștească
Partidul politic

Publică (culturale, de
învățămînt, spitale,
muzee etc.)
privată

sindicatul
patronatul
Uniunea de persoane juridice
( organizațiile religioase,
asociațiile de economii și
împrumut, asociațiile de
locatari în condominium
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Fundația organizaţie
necomercială fără
membri, înfiinţată în
baza actului de
constituire de către
una sau mai multe
persoane fizice
şi/sau juridice,
dotată cu
patrimoniu, distinct
şi separat de
patrimoniul
fondatorilor, care
este destinat
atingerii scopurilor
necomerciale
prevăzute în statut.

Înfiinţarea persoanei juridice
• Modalități:

-

-

-

•Crearea directă a persoanelor juridice de către
stat prin efectul legii (înregistrarea într-un
registru de stat certifică începutul activității:
ex-plu: Uniunea avocaților)

•recunoașterea actelor constitutive de către
autoritatea publică competentă (majoritatea
persoanelor juridice)

•autorizarea prealabilă de către o autoritate
publică a înființării persoanelor juridice și
recunoașterea ulterioară a actelor ei
constitutive de către o altă autoritate publică
(ex-plu: instituții financiare – autorizația
Băncii Naționale a Moldovei)
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Capacitatea civilă a persoanei juridice

Capacitatea de folosință aptitudinea de a avea
drepturi și obligații civile:
persoana juridică poate
desfășura orice activitate
neinterzisă (art. 60 alin (2)
Cod Civil)

Capacitatea de exercițiu aptitudinea de a dobândi
drepturi și obligații: începe
din momentul înregistrării.

Atributele de identificare a persoanei
juridice
1. Denumirea persoanei juridice art. 66 Cod Civil
Cerințe:
 Să fie în limba de stat;
 Să includă forma de organizare a
persoanei juridice;
 Să nu coincidă cu denumirea unei
persoane juridice deja înregistrate;
 Să nu contravină prevederilor legale sau
normelor legale
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 Să nu utilizeze numele participanților la
constituire fără acordul lor sau al
moștenitorilor;
 Să nu fie utilizate abrevieri sau denumiri
care ar duce în eroare cu privire la forma
sa.

Atributele de identificare a persoanei
juridice
2. Sediul persoanei juridice
Cerințe:
 Să fie indicat în actul de constituire;
 Să fie înregistrat în Registrul de stat
(schimbarea)
opozabilitate;
Determină:
- naționalitatea;
- Locul de executare a obligațiilor
pecuniare;
- instanța competentă în judecarea litigiilor
în care persoana juridică are calitatea de
pârât;
- organul fiscal și statistic al statului căruia
persoana juridică prezintă rapoarte
financiare și fiscale, plătește obligațiile.
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Atributele de identificare a persoanei
juridice
3. Naționalitatea – apartenența persoanei juridice la
un stat
Art. 1596 Cod Civil:
Naționalitatea determină:
• Statutul juridic al persoanei juridice;
• Forma de organizare;
• Exigențele pentru denumire;
• Temeiurile de creare și încetare;
• Condițiile de reorganizare;
• Succesiunea drepturilor;
• Conținutul capacității civile;
• Răspunderea;
• Raporturile dintre asociați, societate și asociați;
• Modul de dobândire a drepturilor și asumare a
obligațiilor.
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Atributele de identificare a persoanei
juridice
Alte atribute:
Numărul de înregistrare
(IDNO)

Emblema;

Simbolica;

Marca

Telefon, fax, poștă
electronică, pagină web,
desen sau model industrial
înregistrat etc.
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Certificat de înregistrare a persoanei
juridice
• Exemplu:
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Reorganizarea persoanei juridice
FUZIUNE

ABORBȚIE - Absorbţia are ca efect
încetarea existenţei persoanelor
juridice absorbite şi trecerea integrală
a drepturilor şi obligaţiilor acestora la
persoana juridică absorbantă

CONTOPIRE- are ca efect
încetarea existenţei persoanelor
juridice participante la
condrepturilor topire şi trecerea
integrală a şi obligaţiilor acestora
la persoana juridică ce se
înfiinţează

B
A

A

B

B

C
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Reorganizarea persoanei juridice
Divizarea
persoanei
juridice are ca
DEZMEMBRARE
efect
încetarea
existenţei
acesteia şi
trecerea
drepturilor şi
obligaţiilor ei
la două sau
mai multe
persoane
juridice, care DIVIZARE
iau fiinţă

Separarea are ca efect
desprinderea unei părţi
din patrimoniul
persoanei juridice, care
nu îşi încetează
existenţa, şi
transmiterea ei către
una sau mai multe
persoane juridice
existente sau care iau
fiinţă

SEPARARE

B
B

A

C

A
D

O
PARTE

C
D
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Dizolvarea persoanei juridice
• Art. 86 Cod Civil:
TEMEIURI

Expirarea termenului stabilit pentru durata ei;
Atingerii scopului pentru care a fost constituită sau
imposibilității atingerii lui;

Hotărârii organului ei competent;
Hotărârii judecătorești (art. 87 Cod Civil)
Insolvabilității sau încetării procesului de
insolvabilitate în legătură cu insuficiența masei
debitoare;
Persoana juridică cu scop nelucrativ sau cooperativa
nu mai are nici un participant

Alte cazuri prevăzute de statut sau lege.
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Lucrul individual
Organele persoanei juridice

Societatea
cu
răspunder
ea limitată

Societatea în
comandită

Societatea pe
acţiuni

Societatea în
nume colectiv

Asociaţie
obştească
•Completaţi

•Completaţi
•Completaţi
•Completaţi
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•Completaţi

Întrebări de evaluare:
 Dați definiţia persoanei juridice cu scop
lucrativ;
 Dați definiţia persoanei juridice cu scop
nelucrativ;
 Identificați formele în care se poate constitui
persoana juridică;
 Descrieți procedura de constituire a persoanelor
juridice;
 Caracterizați
drepturile
şi
obligaţiile
participantului
(fondatorului,
asociatului,
membrului, acţionarului) la persoana juridică;
 Definiţi noţiunea de capital social şi să explice
procedura de formare şi modificare a
capitalului social;
 Caracterizați formele de reorganizare a
persoanelor juridice;
 Caracterizați temeiurile de dizolvare a
persoanelor juridice;
 Identificați procedura de lichidare a
persoanelor juridice cu scop lucrativ;
 Caracterizați instituţia insolvabilităţii şi etapele
procesului de insolvabilitate

57

Bibliografie:
1)
Legea Nr. 845din 03.01.1992 cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi// Publicat :28.02.1994 în
Monitorul Parlamentului Nr. 2 ;
2)
Legea Nr. 1134 din 02.04.1997 privind
societăţile pe acţiuni// Publicat :12.06.1997 în
Monitorul Oficial Nr. 38-39 ;
3)
Legea Nr. 135 din 14.06.2007 privind
societăţile cu răspundere limitată// Publicat
:17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130, data
intrării in vigoare : 17.11.2007;
4)
Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002
5)
Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
6)
Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011
7)
Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008.
8)
Beleiu Gh., Drept civil romîn. Introducere în
dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Editura
„Universul juridic”, Bucureşti 2003
9)
Ungureanu Ovidiu, Jugastru Călina, Drept civil.
Persoanele. Bucureşti: Rosetti, 2003.
10) Гатин А.М., Гражданское право. Учебное
пособие.- Москва, 2009
58

TEMA 5: OBIECTELE RAPORTULUI
JURIDIC CIVIL
Conținuturi:
- Noţiunea şi categoriile obiectelor raportului juridic civil.
- Bunurile ca obiecte ale raportului juridic civil. Definiţia
bunului în dreptul civil.
- Clasificarea bunurilor.
Bibliografie:
•
Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
•
Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
•
Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011
•
Ciocîrlan Aliona. Drept civil. Partea generală I.
Chișinău, ASEM, 2010.
•
Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008.
•
Beleu Gh. Drept civil român, ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2008;
•
Ciocîrlan Aliona. Drept civil.Partea generală I.
Chișinău, ASEM, 2010.
•
Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008.
•
Beleu Gh. Drept civil român, ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2008.
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Noţiunea şi categoriile obiectelor
raportului juridic civil
Obiect al raportului juridic civil:
- acţiunea

apar drepturile
subiective şi
participanţilor la
raportul juridic civil.

- sau abţinerea
de a săvârşi anumite acţiuni

Obiect material = bunurile
Bunurile
(inclusiv banii și alte titluri de valoare)
Servicii (acțiuni)

CLASIFICA
REA

Rezultate ale activității intelectuale
Drepturile personale nepatrimoniale
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Bunurile ca obiecte ale raportului juridic
civil
Art. 285 Cod Civil - Bunuri sunt toate lucrurile
susceptibile apropierii individuale sau colective şi
drepturile patrimoniale
CLASIFICAREA BUNURILOR
- Mobile
- Imobile (art.
288 Cod Civil)

- Aflate în circuitul
civil;
- Limitate în
circuitul civil;
- Scoase din circuitul
civil (art. 286 Cod
Civil)

- Fungibile
- Nefungibile (art.
293 Cod Civil)

- Determinate individual
- Determinate generic
(art. 294 Cod Civil)

- consumptibile
- Neconsumptibile (art.
295 Cod Civil)

- Principale
- accesorii (art.
292 Cod Civil)

- ale domeniului public
- Ale domeniului privat
(art. 296 Cod Civil)

- Divizibile
- indivizibile (art. 291
Cod Civil)
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Complexe (art.
297 Cod Civil)

Universalități de
bunuri (art. 298
Cod Civil)
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TEMA 6. ACTUL JURIDIC CIVIL
Definiția actului juridic civil.
- Condiţiile de valabilitate a actului juridic civil
prevăzute în Codul civil.
- Capacitatea de a încheia actul juridic civil.
- Consimţământul. Voinţa juridică – formarea ei.
Viciile de consimţământ.
- Obiectul actului juridic civil. Condiţii de
valabilitate.
- Cauza actului juridic civil.
- Forma actului juridic civil. Înregistrarea actelor
juridice civile.
- Efectele nerespectării formei actului juridic civil.
- Modalităţile actului juridic civil. Termenul, sarcina
şi condiţia ca modalităţi a actului juridic civil.
- Nulitatea actului juridic civil.
Bibliografie:
•
Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
•
Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
•
Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011
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Definiția actului juridic civil
Actul juridic civil

manifestarea de
voinţă

a crea
intenţia de a produce
efecte juridice

a modifica

a stinge

4

raporturi
juridice
civile

Condiţiile de valabilitate a actului juridic
civil prevăzute în Codul civil

Corespunderea actului
juridic prevederilor legii,
ordinii publice și bunelor
moravuri
Capacitatea persoanei de a
încheia acte juridice (art. 25,
art. 21, art. 22, art. 60)

Forma actului juridic
(art. 208-213)

Consimțămîntul (art.
199-205)

Cauza corespunzătoare legii,
ordinii publice și bunelor
moravuri (art. 207)

Obiectul juridic de a fi
determinat, determinabil,
licit (art, 206)
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Viciile
consimțămînt
Viciile
dede
consimțământ

Eroareafalsa
reprezentare a unei
situații, o părere
greșită despre unele
împrejurări legate de
încheierea convenției
(art. 227 cod Civil)

De fapt

Leziunea
încheierea
actului juridic în condițiile
unor împrejurări grele ,
nefavorabile, de care a
profitat cealaltă parte (art.
230 Cod Civil)

De drept

Dolul- inducerea în eroare
a unei persoane prin
mijloace viclene pentru a o
determina să încheie un
act juridic (art. 228 Cod
Civil)

Violența – constrângerea
prin
violență fizică sau psihică de a
încheia un act juridic (art. 229 Cod
Civil)
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Obiectul actului juridic. Condiţii de
valabilitate
• Obiect al actului juridic civilobligația persoanei care a încheiat
actul juridic
Condiții de valabilitate

1.

• Să fie licit: să nu contravină legii,
ordinei publice, bunurilor moravuri (
art. 220 Cod ivil)

2.

• Să fie în circuitul civil: obiectele pot circula
liber, cu excepția cazurilor prevăzute de lege
(art. 286 Cod Civil)

3.
4.

5.

Nulitate
absolută

• să fie determinat sau cel puțin determinabil: determinat
prin gen, specie, cantitate. ( art. 206 alin. 2 Cod Civil)

• Trebuie să existe (art. 206) sau se poate referi și la bunuri
viitoare (art. 206 alin. 3 Cod Civil)

• Trebuie să fie posibil: imposibilitatea prestației atrage
nulitatea actului juridic pentru lipsa de obiect.
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Cauza actului juridic = scopul urmărit la
încheierea actului juridic civil

Condiții de valabilitate

Trebuie să existe

Trebuie să fie reală

Trebuie să fie licită
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• Nu există cauză
nu produce nici un
efect juridic
• Cauză falsă
nu are nici un
efect
• Să nu contravină
legii, ordinii publice
și bunelor moravuri

Forma actului juridic civil (art. 208 Cod
Civil). Efectele nerespectării formei actului
juridic
Verbală(art.
209 Cod
Civil)

-

Scrisă( art. 210
Cod Civil)

actul juridic se
execută chiar la
încheierea lui;
- Nu este prevăzută
forma scrisă sau
autentică de lege
sau prin acordul
părților.

-

-

-

Pentru
acte
juridice
care
depășesc 1000 lei;
expres prevăzut
de lege;

voința părților.

Autentică (art.
212 Cod Civil)

-

Stabilită prin
lege;
Prevăzută
prin acordul
părților.

Efectele
nerespectării:

Efectele
nerespectării:
1.

Decade proba cu martorii

2.

Atrage nulitate, dacă este cerută
forma scrisă prin lege sau prin
acordul părților
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Nulitatea actului
juridic

Lucru

individual:
CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE

În funcţie de
momentul
valabilităţii
şi intrării în
vigoare

În funcție de
modul de
încheiere

După modul
de executare

În funcție de
scopul
urmărit de
părţi
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Întrebări de evaluare:
•
Definiţi actul juridic civil. Enumeraţi condiţiile
de valabilitate ale actului juridic civil.
•
Definiţi consimţămîntul. Prezentaţi condiţiile
de valabilitate ale consimţămîntului.
•
Definiţi viciile de consimţămînt. Care este
sancţiunea aplicabilă actului juridic civil încheiat în
prezenţa viciilor de consimţămînt?
•
Definiţi eroarea – viciu de consimţămînt şi
prezentaţi formele sale.
•
Definiţi dolul – viciu de consimţămînt.
Prezentaţi elementele sale şi condiţiile de valabilitate
ale acestuia.
•
Definiţi violenţa – viciu de consimţămînt.
Prezentaţi formele violenţei.
•
Definiţi leziunea – viciu de consimţămînt.
•
Definiţi actului juridic civil.
•
Definiţi actul juridic unilateral, actul juridic
bilateral şi actul juridic multilateral. În ce constă
importanţa acestei clasificări?
Clasificați actele juridice după diferite criterii.
Exemplificați
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TEMA 7. REPREZENTANȚA ȘI
PROCURA
- Noţiunea de reprezentare. Domeniul de aplicare a
instituţiei de reprezentare. Categoriile de
reprezentare.
- Procura. Forma şi termenul de acţiune a procurii.
- Încetarea procurii. Efectele încetării procurii.
Bibliografie:
• Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
• Legea Nr. 1453 din 08.11.2002cu privire la
notariat// Publicat : în Monitorul Oficial Nr.
154-157
din 21.11.2002 în vigoare din
21.02.2003
• Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
• Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011
• Ciocîrlan Aliona. Drept civil.Partea generală I.
Chișinău, ASEM, 2010.
• Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008.
• Beleu Gh. Drept civil român, ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2008
12

Noţiunea de reprezentare. Domeniul de
aplicare a instituţiei de reprezentare.

Act juridic

persona
l

încheiat
reprezentare
în numele

reprezentant

Dă
naștere

reprezentat

modifică

stinge
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Drepturi și
obligații
civile

Categoriile de reprezentare
Reprezentanții legali ai
minorului (părinți,
adoptatori), administrator al
persoanei juridice

Legală
După
izvorul
său

Convențională

Unilaterală (procura)
bilaterală (contract)
În numele minorului sub 7
ani, persoanei declarate
incapabile

generală
După
întinderea
puterii

specială

Un anumit act juridic sau
câteva
voluntară

După
exprimare
a voinței
obligatorie
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Voința reprezentatului
este primordială
Nu depinde de voința
ambelor părți

Procura. Forma şi termenul de acţiune a
procurii
Procură - înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor
conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanţi (art.
252 Cod Civil).

scrisă

-

For
ma

autentică

-

Înstrăinarea unui bun
imobil;
Semnarea unui contract
de ipotecă,
semnarea unei procuri
de substituire
alte cazuri.

3 ani, cel mult
Terme
nul

1 an, dacă nu este indicat
un termen în procură

Lipsa termenului
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NULĂ

Încetarea procurii
• TEMEIURI

1.

•

expirării termenului;

•

anulării de către persoana care a eliberat-o;

•

renunţării persoanei căreia îi este eliberată;

•

dizolvării persoanei juridice care a eliberat
procura;

•

dizolvării persoanei juridice căreia îi este
eliberată procura;

2.
3.
4.
5.
•
6.
•
7.

decesului persoanei fizice care a eliberat

procura, declarării ei drept incapabilă,
limitată în capacitatea de exerciţiu ori
dispărută fără de veste;
decesului persoanei fizice căreia îi este eliberată
procura, declarării ei incapabilă, limitată în
capacitatea de exerciţiu sau dispărută fără de
veste.
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Întrebări de evaluare:
1) Definiți reprezentarea;
2) Clasificați tipurile reprezentării după mai multe
criterii;
3) Definiți procura;
4) Determinați autoritățile care pot elibera
procuri;
5) Determinați termenii de valabilitate a procurii;
6) Stabiliți temeiurile de încetare a valabilității
procurii;
7) Determinați conținutul procurii de substituire;
8) Stabiliți efectele încetării valabilității procurii;
9) Definiți procura comercială.
Speță: Alexandru (10 ani) a devenit orfan la vârsta de
9 ani, părinţii lui decedând 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 în ea nu locuise
nimeni. 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 sunt de părerea
că băiatul, fiind minor, nu poate achita singur
impozitul. Care este soluţia acestei probleme?
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Speță: Ion, în vîrstă de 40 ani, își ispășea pedeapsa în
penitenciarul Nr. 2, din or. Cricova. Acesta a decis să
vîndă casa primită prin moștenire de la bunici. Cînd a
venit în vizită la el, fratele său, Gheorghe acesta a
decis să-l împuternicească în vederea vînzării casei.
Explicați procedura și conținutul actului de
împuternicire.
Speță: Ion, la 14 decembrie 2012 a decis să-l
împuternicească pe vecinul său Andrei, ca acesta din
urmă, să-i vîndă motocicleta, în timp ce Ion se va afla
la muncă peste hotare. Anterior, Ion a împuternicit să
vîndă motocicleta pe fratele său - Mihai. Procura
eliberată lui Mihai era pe un termen de 3 ani din data
de 12.10.2012. La data de 14 decembrie 2012, Ion a
retras împuternicirile lui Mihai. Mihai, găsind un
cumpărător pentru motocicleta fratelui său, s-a adresat
la notar la data de 12.03.2015, pentru perfectarea
contractului de vînzare-cumpărare. Care vor fi
acțiunile notarului.
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TEMA 8. TERMENELE ÎN DREPTUL
CIVIL. TERMENUL DE PRESCRIPȚIE
Caracteristica generală a termenelor în dreptul civil.
- Calcularea termenelor.
- Termenele de prescripţie extinctivă.
- Începutul curgerii termenilor de prescripţie.
- Suspendarea cursului prescripţiei.
- Întreruperea cursului de prescripţiei.
- Repunerea în termenul de prescripţie.
Bibliografie:
•
Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
•
Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
•
Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011
•
Ciocîrlan Aliona. Drept civil.Partea generală I.
Chișinău, ASEM, 2010.
•
Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008;
•
Recomandarea Curții Supreme de Justiție a
Republicii Moldova nr. 33 (în redacţia din
10.12.2015) Cu privire la termenele de prescripţie în
contractul de transport auto de mărfuri;
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• Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova Privind aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce
reglementează modalităţile de reparare a
prejudiciului cauzat prin întîrziere sau
executare necorespunzătoare a obligaţiilor
pecuniare, cu excepţia celor izvorîte din
contractul de credit bancar sau împrumut nr.9
din 24.12.2010 Buletinul Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.5, pag.6
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Caracteristica generală a termenelor în dreptul
civil
Termen în dreptul civil - o perioadă sau o dată fixă,
stabilită prin : lege
voința părților
hotărâre judecătorească

Efecte juridice
Naște, modifică sau sting
drepturi și obligații civile
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Calcularea termenelor
Modalități (art. 260 Cod
Civil)

Indicarea
unei date
calendari
stice
Indicarea
unei
perioade

Referirea la un
eveniment viitor
și sigur că se va
produce

a)

b)

c)

d)

• Semestru= 6
luni
•trimestru= 3 luni

• Jumătate de
lună= 15 zile
• Decadă= 10 zile
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Termenele de prescripţie extinctivă - termene în
interiorul căruia persoana poate să-şi apere dreptul
încălcat, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de
judecată.
special
General

3 ani

6 luni:
a) încasarea penalităţii;
b) viciile ascunse ale
bunului vîndut;
c)
viciile
lucrărilor
executate
în
baza
contractului de deservire
curentă a persoanelor;
d) litigiile ce izvorăsc din
contractul de transport.
e) repararea prejudiciului
cauzat
prin
încălcarea
dreptului la judecarea în
termen rezonabil a cauzelor
sau a dreptului la executarea
în termen rezonabil a
hotărîrilor judecătoreşti.
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5 ani:
a) În contractul pentru
executarea
de
lucrări, dreptul ce se
naşte din viciul
construcţiei:
b) În contractul de
vînzare-cumpărare,
dreptul ce se naşte
din
viciul
construcţiei nu se
prescrie înainte de
trecerea a 5 ani de la
executarea lucrării
de construcţie.
c) Pentru
viciile
materiilor prime sau
ale materiilor livrate,
destinate realizării
unei construcţii, care
au cauzat viciul
acesteia, dreptul se
prescrie în termen
de 5 ani.

Începutul curgerii termenilor de
prescripţie (art. 272 Cod Civil)

Nașterea dreptului la
acțiune = a aflat sau trebuia
să afle despre încălcarea
dreptului

Anularea
actului
juridic
pentru
violență

Din
momentu
l încetării
violenței

Nu este stipulat
termenul
(executarea poate
fi cerută oricînd)

Răspundere
delictuală

A cunoscut
sau trebuia să
cunoască
paguba

De la data cînd
debitorul trebuia să
execute obligația
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Termen
suspensiv sau
condiție

De la data
împlinirii
termenului
sau realizării
condiției

Suspendarea cursului prescripţiei (art. 274 Cod
Civil)
•Temeiuri:
a)

•Forță majoră

b)

•Executarea obligațiilor este
amînată (moratoriu)

c)

•Creditorul/debitorul face parte din
forțele armate puse pe picior de
război

d)

•Creditorul este incapabil sau limitat
în capacitatea de exercițiu și nu are un
reprezentant legal (excepție:
creditorul are capacitate de exercițiu
procesuală)

e)

•Actul normativ care reglementează
raportul juridic este suspendat

f)

•Activitatea autorităților judecătorești
competente de a soluționa cauza este
suspendată
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Au
apărut
sau
continuat
în
ultimele 6
luni

Întreruperea cursului prescripţiei

în cazul intentării
unei acţiuni în
modul stabilit

în cazul în care debitorul
săvîrşeşte acţiuni din care
rezultă că recunoaşte datoria

Excepție!

Scoaterea cererii
de pe rol =
continuă fără
întrerupere

Curge un termen nou
(timpul curs pînă la întreruperea cursului prescripției nu se
include în noul termen de prescripție
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Repunerea în termenul de prescripţie (art. 279 Cod
Civil)

De către instanța de
judecată

Împrejurări legale legate
de persoana reclamantului
(motiv)
În termen de pînă la 30
zile de când a cunoscut
sau trebuia să cunoască
încetarea motivelor
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Speță:
• Ion a încheiat un contrat de împrumut cu Vasile la
data de 23.10.2013, în mun. Chișinău. Termenul
contractului era de 1 an, la expirarea căruia Ion
trebuia să returneze suma datorată. La data de
20.09.2014 Vasile a fost implicat într-un accident
rutier și a stat în comă timp 6 luni. După ce și-a
revenit din comă și s-a restabilit starea de sănătate,
Vasile la data de 24.11.2016 s-a adresat către Ion să-i
întoarcă suma datorată. Ion a refuzat, indicând
expirarea termenului de prescripție. Are dreptate Ion?
Argumentați poziția, făcând trimitere la normele de
drept civil.

Întrebări de evaluare:
• Definiţi noțiunea de termen şi termen de prescripţie
extinctivă;
• Clasificați termenii după mai multe criterii;
• Identificați regula ce guvernează începutul curgerii
termenilor de prescripţie şi excepţiile de la această
regulă;
• Stabiliți regulile de calculare a termenelor;
• Stabiliți temeiurile de suspendare a termenelor;
• Determinați întreruperea cursului de prescripţiei;
• stabiliți modalitatea și temeiurile de repunere în
termenul de prescripţie.
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TEMA 9. EXERCITAREA ŞI APĂRAREA
DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE
- Noţiunea şi mijloacele de exercitare a drepturilor
subiective civile şi executare a obligaţiilor.
- Principiile exercitării drepturilor subiective civile şi
executare a obligaţiilor.
- Limitele de exercitare a drepturilor subiective
civile. Abuzul de drept.
- Apărarea drepturilor civile. Mijloacele de apărare a
drepturilor civile.
Bibliografie:
• Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
• Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
• Sergiu Baieş, Nicolae Roşca. Drept civil. Partea
generală. Chişinău, 2011
• Ciocîrlan Aliona. Drept civil.Partea generală I.
Chișinău, ASEM, 2010.
• Chirtoacă Leonid. Drept civil. Partea generală.
Curs de lecţii. CEP USM. Chişinău, 2008
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Noţiunea privind mijloacele de exercitare a
drepturilor subiective civile şi executare a
obligaţiilor
Prin exercitare a drepturilor subiective civile se
înţelege realizarea de către titularul dreptului
subiectiv civil a conţinutului acestui drept.
Mijloace de exercitare

Mijloace reale- de exercitare a
drepturilor civile sunt acţiunile
săvîrşite de titularul dreptului,
cu excepţia acelor acţiuni care
îmbracă forma actele juridice
civile. Ca exemplu pot servi
acţiunile
proprietarului
îndreptate
spre
folosirea
bunurilor pe care le are în
proprietate sau altfel spus
acţiuni
îndreptate
spre
exercitarea atributelor
de
posesie şi folosinţă ce aparţin
proprietarului.

Mijloace
juridice
de
exercitare a drepturilor civile
sunt acele acţiuni, care
îmbracă
forma
actelor
juridice, cît şi alte acţiuni cu
caracter juridic.
Spre
exemplu, proprietarul poate
să vîndă casa de locuit, poate
să o transmită în arendă,
poate să o schimbe ş.a.m.d
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Principiile exercitării drepturilor subiective
civile şi executare a obligaţiilor

principiul
bunei-credinţe

principiul
legalităţii

Principiul
exercitarea
drepturilor şi
executarea
obligaţiilor în
corespundere cu
prevederile
contractului

• Persoanele fizice şi juridice
trebuie
să-şi
exercite
drepturile şi să execute
obligaţiile cu bună-credinţă.
Buna-credinţă se prezumă
pînă la proba contrară
• titularul dreptului trebuie
să-şi exercite drepturile
civile în aşa fel ca
acţiunile săvîrşite de el să
nu contravină normelor
legale
• Contractul
are
forţă
obligatorie pentru părţile
contractante, acestea fiind
obligate
să
respecte
prevederile
înserate
în
contract.
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Principiul
respectării ordinii
publice şi a
bunelor moravuri
în exercitarea
drepturilor şi
executarea
obligaţiilor.

• impune subiectelor a
respecta, în exercitarea
drepturilor şi executarea
obligaţiilor, nu doar
prevederile legale, dar şi
ordinea publică şi bunele
moravuri.
Acest
principiu este reflectat şi
în alte norme ale CC (art.
66 alin.4, art. 87 alin. 1
lit. (d), art. 110 alin.2 lit.
(b), art. 220 alin. 2, art.
512 alin. 3, art. 1332).

Limitele de exercitare a drepturilor subiective
civile. Abuzul de drept
Limitele exercitării drepturilor subiective civile reprezintă
graniţele determinate de lege ale activităţii persoanelor în
realizarea împuternicirilor ce formează conţinutul acestor
drepturi.

Abuzul de drept - reprezintă o formă specifică de încălcare a
principiului de exercitare a dreptului subiectiv potrivit scopului
social-economic, legii, regulilor de conviețuire socială. Aceasta
reprezintă realizarea drepturilor subiective prin forme ilegale în
temeiul legii
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Apărarea drepturilor civile. Mijloacele de apărare
a drepturilor civile (art. 11 Cod Civil)
1.

Recunoașterea dreptului

2.

restabilirea situaţiei anterioare încălcării
dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care
se încalcă dreptul sau se creează pericolul
încălcării lui;

3.

recunoaşterea nulităţii actului juridic;

4.

impunerea la executarea obligaţiei în
natură;

5.

declararea nulităţii actului emis de o
autoritate publică;

6.

Autoapărare;

7.

repararea prejudiciilor;

8.

h) încasarea clauzei penale;

9.

i) repararea prejudiciului moral;

10.

neaplicarea de către instanţa de judecată a
actului ce contravine legii emis de o
autoritate publică;

11.

desfiinţarea sau modificarea raportului
juridic;

12.

alte căi prevăzute de lege
33

Întrebări de evaluare:
• Definiți mijloacele de exercitare a drepturilor
subiective civile şi executare a obligaţiilor;
• Analizați mijloacele de exercitare a drepturilor
subiective civile şi executare a obligaţiilor.
• Determine limitele de exercitare a drepturilor
subiective civile şi conţinutul abuzului de drept.
Exemplificați.
• Identificați mijloacele de apărare a a drepturilor
civile.
• Descrieți și exemplificați fiecare dintre mijloacele
de apărare a drepturilor civile:
a) recunoaşterea dreptului;
b) restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi
suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau
se creează pericolul încălcării lui;
c) recunoaşterea nulităţii actului juridic;
d) declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică;
e) impunerea la executarea obligaţiei în natură;
f) autoapărare;
g) repararea prejudiciilor;
h) încasarea clauzei penale;
i) repararea prejudiciului moral;
j) desfiinţarea sau modificarea raportului juridic;
k) neaplicarea de către instanţa de judecată a actului ce
contravine legii emis de o autoritate publică;
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TEMA 10. ASPECTE GENERALE
PRIVIND DREPTUL OBLIGAŢIONAL.
TEORIA GENERALĂ A
CONTRACTELOR CIVILE
- Definiția contractului civil
- Clasificarea contractelor civile.
- Încheierea contractului.
Bibliografie:
•
Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din
22.06.2002.
•
Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
•
Baieș, S., Roşca, N.,. Drept civil. Drepturile
reale. Teoria generală a obligaţiilor, Chișinău. 2006;
•
Adam, I., Drept civil. Obligaţiile. Contractul.
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
•
Ursu Iosif R., Todică Carmen, Obligațiile
civile. Curs universitar teoretic și ștințifico-practic.
Ed. Universității ”Titu Maiorescu„, București, 2007.
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Definiția contractului

Contractul (art. 666 Cod Civil)

acordul

între două sau mai
multe persoane
Prin
care

se stabileşte
raporturi
juridice

se modifică
raporturi
juridice
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Se sting
raporturi
juridice

Clasificarea contractelor

După
modul
de
forma
re

consensuale

solemne

reale
comutative
Cu titlu oneros
După
scopul
urmărit

Cu titlu gratuit

aleatorii

dezinteresate

Libertăți

37

Clasificarea contractelor
Cu executare
imediată
După modul
de executare

Cu executare
succesivă

numite
După modul de
reglementare

nenumite

principale
După
corelație
accesorii

negociate
După modul de
exprima a
voinței

de adeziune
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Încheierea contractului

Primirea
acceptului de
către ofertant

Oferta Propunerea de a
contracta,
conține toate
elementele esențiale a
le viitorului contract,
reflectă voința
ofertantului

Acceptarea
declarației
destinatarului ofertei

- Fermă
- Univocă
- Serioasă
- completă
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Rezilierea și rezoluțiunea contractului

Circumstanțe

– prevăzută de lege sau prin acordul părților
- neexecutarea esențială a contractului:
a) neexecutarea privează substanţial creditorul
de ceea ce acesta se aştepta de la executarea
contractului, cu excepţia cazului cînd debitorul
demonstrează că nu a prevăzut şi nu putea să
prevadă în mod rezonabil rezultatul scontat;
b) executarea întocmai a obligaţiilor ţine de
esenţa contractului;
c) neexecutarea este intenţionată sau din
culpă gravă;
d) neexecutarea dă temei creditorului să
presupună că nu poate conta pe executarea în
viitor a contractului.

Rezoluțiunea
Părțile revin la poziția
anterioară
încheierii
contractului

Rezilierea – operează numai
pentru viitor
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Întrebări de evaluare:
• Definiţi contractul conform Codului civil;
• În ce constă principiul libertăţii de voinţă în
materia contractelor;
• Clasificaţi contractele după modul de formare;
• Explicați contractele consensuale;
• Caracterizați contractele solemne;
• Clasificaţi contractele după conţinutul lor;
• Clasificaţi contractele după scopul urmărit de părţi;
• Identificați modurile în care se poate face oferta;
• Enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească oferta;
• Definiţi acceptarea ofertei;
• În ce condiţii se poate vorbi de acceptarea tacită a
ofertei;
• Identificați momentul încheierii contractului;
• Stabiliți în ce constă importanţa momentului
încheierii contractului.
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TEMA 11. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
CIVILĂ. RĂSPUNDEREA
CONTRACTUALĂ ŞI RĂSPUNDEREA
DELICTUALĂ
- Noţiunea de răspundere în dreptul civil

- Condiţiile survenirii răspunderii civile contractuale
- Condițiile survenirii răspunderii delictuale
- Tipurile răspunderii delictuale
Bibliografie:
• Codul Civil al Republicii Moldova// Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002.
• Cod civil al Republicii Moldova, comentariu.
„Tipografia Centrală”. Chişinău, 2006.
• Legea nr. 1545 din 25.02.1998 privind modul de
reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale
organelor
de
urmărire
penală,
ale
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti// Monitorul
Oficial Nr. 50-51 din 04.06.1998.
• Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție a
Republicii Moldova cu privire la aplicarea de către
instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează
repararea prejudiciului moral nr.9 din 09.10.2006//
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova, 2007, nr.2, pag.19.
• Chibac Gh., Băieșu A., Rotari A., Efrim O., Drept
Civil. Contracte și succesiuni. Ediția a III-a revăzută și
completată, Ed. Cartier, Chișinău, 2010.
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Noţiunea de răspundere în dreptul civil
Răspunderea juridică civilă este un raport juridic obligaţional în
baza căreia o persoană este ţinută să repare prejudiciul cauzat altei
persoane, prin fapta sa ori în cazurile prevăzute de lege, pentru
prejudiciul pentru care este răspunzătoare.

Obligațiiile civile

Delictuale
(necontractuale)

contractuale
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Condiţiile survenirii răspunderii civile contractuale

1.
2.
3.

• Iau naștere din contracte = voința
părților

• Poate surveni și în lipsa
prejudiciului

• Neexecutarea, executarea tardivă,
executarea necorespunzătoare a
obligațiilor contractuale
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Condiţiile survenirii răspunderii civile delictuale

• Prejudiciul (material, moral)

1.
• Fapta ilicită (acțiune sau inacțiune)

2.

3.

4.

• Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită
și prejudiciu

• Vinovăția autorului
prejudiciabile
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faptei

ilicite

și

Tipurile răspunderii delictuale
Răspundere pentru
fapta proprie (art.
1398 Cod Civil)
Răspunderea
părinţilor pentru
prejudiciile cauzate
de descendenţii lor
minori (art. 14061407 Cod Civil)
Răspunderea pentru
prejudiciile cauzate
de lucruri (art. 1410
Cod Civil)
Răspunderea pentru
prejudiciul cauzat
prin vătămarea
sănătății sau prin
deces (art. 14181424 Cod Civil)

Răspunderea comitenţilor
pentru prepuşii lor (art.
1403, Cod Civil)
Răspunderea pentru prejudiciile
cauzate de animale (art. 1411 Cod
Civil)
Răspunderea pentru surparea,
căderea sau scurgerea din
construcții
(art. 1412, 1413 Cod Civil)
Răspunderea pentru prejudiciul
cauzat în comun (art. 1414 Cod
Civil)
Răspunderea pentru prejudiciul
cauzat prin acțiunile organelor de
urmărire penală, ale procuraturii
sau a instanțelor de judecată (art.
1405 Cod Civil)

Răspunderea pentru
prejudiciul cauzat de o autoritate
publică sau de o persoană cu funcție
de răspundere (art. 1404 Cod Civil) 46

Întrebări de evaluare:
• Dați noţiunea de răspundere juridică
civilă;
• Identificați tipurile de răspundere civilă;
• Identificați principiile răspunderii juridice
civile;
• Stabiliți funcţiile răspunderii juridice
civile;
• Delimitați răspunderea civilă de alte feluri
de răspundere juridică;
• Identificați formele şi fundamentul
răspunderii juridice civile.
• Identificați și caracterizați tipurile
răspunderii delictuale
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