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I. INFORMAŢIE DE IDENTIFICARE A CURSULUI

Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra: Drept
Domeniul general de studiu: Ştiinţe ale Educaţiei; Ştiinţe economice;
Ştiinţe ale mediului; Ştiinţe agricole
Domeniul de formare profesională la ciclul I: Ciclu I, studii superioare de licenţă
Denumirea specialitătii/specializării: Chimie; Biologie; Geografie; Matematică;
Agronomie; Ecologie
Administrarea unităţii de curs:
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Unitate de curs opţională.

II. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII
Elemente de drept privat este unitatea de curs opţională, care vine de a familiariza studenţii
specialităţilor nejuridice cu particularităţile distinctive ale ramurilor de drept privat. în cadrul
acestei unităţi de curs, studenţii îşi vor dezvoltata competenţele formate în cadrul unităţilor de curs
socio-umane, precum: Istoria, Filosofia şi problemele filosofice ale domeniului; Construcţia
europeană; Civilizaţia europeană etc. Vor studia particularităţile raporturilor de dreptul civil,
dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul comercial, drept procesual civil.
III. COMPETENŢE PREALABILE
-

utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul
ştiinţelor educaţiei;
aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului educaţiei, agricol, naturii;
calificarea corectă a situaţiilor conform legislaţiei naţionale.

IV. COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI
Profesionale
- Operarea cu noţiunile, conceptele, teoriile
şi metodele de bază ale ştiinţei educaţiei.
- Identificarea, analizarea şi rezolvarea
problemelor din domeniul drepturilor
personale şi nepatrimoniale în conformitate cu
prevederile legale, în mod cooperant, flexibil
şi eficient.

Transversale
- Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi
eficientă,
manifestarea
unei
atitudini
responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi
didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă
a propriului potenţial în situaţii specifice, cu
respectarea principiilor şi a normelor de etică
profesională.
- Desfăşurarea eficientă şi eficace a
activităţilor organizate în echipă.
- Identificarea oportunităţilor de formare
continuă şi valorificarea eficientă a resurselor
şi tehnicilor de învăţare pentru propria
dezvoltare.

V. FINALITĂŢILE CURSULUI
Studentul vaf i capabil să:
- să perceapă fenomenul juridic al societăţii la general: conceptul dreptului, sistemul
dreptului, sistemul legislaţiei şi unele aspecte introductive ale ramurilor dreptului privat:
drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii, drept procesual civil;
- să contureze unele viziuni generale asupra dreptului obiectiv şi legislaţiei statului;
- să înţeleagă diviziunea dreptului în public şi privat;
- să distingă particularităţile distinctive ale ramurilor de drept privat;
- să cunoască particularităţile generale ale unor instituţii juridice ale ramurilor de drept privat:
drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii, drept procesual civil;
- să dezvolte interesul pentru domeniul dreptului şi profesia de jurist.

VI. CONŢINUTURI
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs/seminare

Nr.

Tema

1.

Noţiuni generale
privind dreptul
privat
Caracterizarea
generală a dreptului
civil
Persoana fizică
Persoana Juridică
Actul juridic civil
Caracterizarea
generală a dreptului
familiei
Caracterizarea
generală a dreptului
muncii
Caracterizarea
generală a dreptului
procesual civil
Total
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4
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a. LUCRUL INDEPENDENT CU STUDENŢII
Conţinutul unităţii de curs
Tema 1. Noţiuni generale
privind dreptul privat

Tema 2. Caracterizarea
generală a dreptului civil
Persoana fizică.
Persoana juridică

Tema 3. Actul juridic civil

Tema 4. Caracterizarea
generală a dreptului familiei

Tema 5. Caracterizarea
generală a dreptului muncii

Obiective de referinţă
Sistemul dreptului;
Diviziunea dreptului în
drept public şi drept
privat;
• Particularităţile
distinctive ale ramurilor
de drept privat.
• Definiţia dreptului civil;
• Obiectul şi metoda de
reglementare a dreptului
civil;
• Izvoarele dreptului civil;
• Principiile dreptului civil;
• Raportul juridic civil.
• Persoana fizică - subiect
al raportului juridic civil;
• Capacitatea civilă a
persoanei fizice;
• Individualizarea
persoanelor fizice;
• Persoana juridică subiect al raportului
juridic civil;
• Capacitatea civilă a
persoanei juridice;
• Individualizarea
persoanelor juridice.
• Noţiunea şi clasificarea
actelor juridice civile;
.• Condiţiile de valabilitate
ale actelor juridice civile;
• Nulitatea actului juridic
civil.
• Noţiunea de familie;
• Definiţia şi obiectul de
reglementare a dreptului
familiei;
• Izvoarele şi principiile
dreptului familiei;
• Căsătoria.
• Definiţia, obiectul şi
metoda de reglementare a
dreptului muncii;
• Izvoarele dreptului
muncii;
• Principiile dreptului
muncii;
• Raporturile juridice de
muncă;
•
•

Nr. de ore
6

6

6

6

•

Tema 6. Caracterizarea
generală a dreptului procesual
civil

Contactul colectiv de
muncă şi convenţia
colectivă;
• Contractul individual de
muncă.
• Noţiuni generale privind
justiţia şi procesul civil;
• Principiile dreptului civil;
• Participanţii la procesul
civil;
• Competenţa generală şi
jurisdicţională;
• Actele de procedură şi
termenele procedurale;
• Acţiunea civilă.
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b. EVALUAREA UNITĂŢII DE CURS
Strategii de evaluare şi apreciere

Stabilirea notei finale
(procentuale)

Răspunsurile la
examen/verifîcare
Activităţi aplicative
atestate (prezentări,
proiect, lucrări
practice)
Teste/lucrări de
control pe parcursul
semestrului
Total

ZI
40%

FR
50%

20%

20%

40%

30%

100%

100%

Exemplu de test:
1. Dolul (viciu de consimţământ):
a. reprezintă o eroare provocată;
b. reprezintă o eroare spontană, precum eroarea propriu-zisă;
c. atrage nulitatea absolută a actului juridic civil.
2. Violenţa constituie viciu de consimţământ:
a. dacă ameninţarea este nelegitimă (injustă);
b. dacă ameninţarea este legitimă (justă);
c. dacă ameninţarea provine numai de la persoana cu care s-a contractat.
3. Obiectul actului juridic civil:
a. constă în acţiunile sau inacţiunile la care sunt îndreptăţite ori de care sunt ţinute părţile;
b. constă în drepturile şi obligaţiile părţilor;
c. constă în scopul urmărit la încheierea actului juridic.

4. Nerespectarea formei actului juridic civil cerute „ad validitatem”:
a. atrage nulitatea relativă;
b. atrage nulitatea absolută;
c. nu afectează valabilitatea actului juridic, ci doar posibilitatea dovedirii acestuia.
5. Dreptul de proprietate privată:
a. este un drept real accesoriu;
b. poate avea ca titulari persoanele fizice, persoanele juridice, inclusiv statul şi unităţile
administrativ - teritoriale;
c. este un drept de creanţă.
6. Jus abutendi (abusus) este atributul dreptului de proprietate ce conferă titularului:
a. prerogativa de a culege fructele lucrului;
b. prerogativa de a înstrăina lucrul sau de a constitui asupra lui drepturi reale în favoarea altor
persoane;
c. prerogativa de a utiliza lucrul.
7. Dreptul de proprietate publică:
a. are ca titulari statul şi unităţile administrativ - teritoriale;
b. are ca titulari statul şi persoanele juridice de drept privat;
c. este alienabil, imprescriptibil şi insesizabil.
8. Bunurile care formează obiect al proprietăţii publice sunt:
a. inalienabile, imprescriptibile şi sesizabile;
b. alienabile, imprescriptibile şi insesizabile;
c. inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
9. Atributele dreptului de proprietate sunt:
a. posesia, detenţia şi dispoziţia;
b. posesia, perpetuitatea şi dispoziţia;
c. posesia, folosinţa şi dispoziţia;
10. Contractul de vânzare - cumpărare:
a. este un contract unilateral;
b. este un contract translativ de proprietate;
c. este un contract cu titlul gratuit.

SUBIECTE PENTRU EXAMEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definiţia sistemul dreptului;
Diviziunea dreptului în drept public şi drept privat;
Particularităţile distinctive ale ramurilor de drept privat.
Definiţia dreptului civil;
Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului civil;
Izvoarele dreptului civil;
Principiile dreptului civil;
Definiţia raportului juridic civil.

9. Persoana fizică - subiect al raportului juridic civil;
10. Capacitatea civilă a persoanei fizice;
11. Individualizarea persoanelor fizice;
12. Persoana juridică - subiect al raportului juridic civil;
13. Capacitatea civilă a persoanei juridice;
14. Individualizarea persoanelor juridice.
15. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile;
16. Condiţiile de valabilitate ale actelor juridice civile;
17. Nulitatea actului juridic civil.
18. Noţiunea de familie;
19. Definiţia şi obiectul de reglementare a dreptului familiei;
20. Izvoarele şi principiile dreptului familiei;
21. Noţiunea de căsătorie;
22. Definiţia, obiectul şi metoda de reglementare a dreptului muncii;
23. Izvoarele dreptului muncii;
24. Principiile dreptului muncii;
25. Raporturile juridice de muncă;
26. Contactul colectiv de muncă şi convenţia colectivă;
27. Contractul individual de muncă.
28. Noţiuni generale privind justiţia şi procesul civil;
29. Principiile dreptului civil;
30. Participanţii la procesul civil;
31. Competenţa generală şi jurisdicţională;
32. Actele de procedură şi termenele procedurale;
33. Acţiunea civilă.

c. RESURSE INFORMAŢIONALE ALE UNITĂŢII DE CURS
Acte normative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06.2002.
Codul familiei al Republicii Moldova, nr. 1316 - XIV din 26.10.2000.
Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154-XV din 28.03.2003.
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.255 - XV din 30.05.2003.
Legea Republicii Moldova privind actele de stare civilă, nr. 100-XV, 26 aprilie 2001 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17 august 2001, Nr.97-99 (821-829).

Manuale, monografii, note de curs
1. Baieş S., Roşea N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Chişinău:
Cartier, 2004.
2. Boişteanu E., Romandaş N. Dreptul muncii: manual. Chişinău: Tipografia centrală, 2015.
3. Botnari E. Introducere în studiul dreptului: teoria generală a dreptului. Note de curs. Bălţi:
Presa universitară bălţeană, 2011.

4.
5.
6.
7.

Cărpenaru St. Tratat de drept comercial român. Bucureşti: Universul Juridic, 2012.
Duţă, C.R. Raporturile patrimoniale dintre soţi la confluenţa dispoziţiilor Codului familiei
şi ale Noului Cod, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012.
Florian E., Pînzari V., Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova, Editura Sfera
Juridică, Cluj-Napoca, 2006.
8. Leş I., Comentariile Codului de procedură civilă vol.I,II, Editura ALL BECK, Bucureşti,
2000 .

9. Pînzari V. Dreptul familiei. Bucureşti: Editura Universul Juridic; 2015.
10. Poenaru E. Drept civil. Teoria generală. Persoanele. Bucureşti: ALL BECK, 2002.
11. Prisac A. Drept procesual civil. Partea generală. Chişinău: Cartier juridic, 2013.
12. Ţaranu L. Atributele de identificare ale persoanei fizice în registrele de stare civilă. Chişinău:
Reclama, 2018.

