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Fișa unității de curs  

DREPT CIVIL IV 

Catedra responsabilă Catedra drept privat 

Treapta de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Specialitatea Drept 

Tipul unității de curs De specialitate, obligatorie 

Credite ECTS 5 

Numărul orelor de contact /  

Numărul total de ore 
60 (cu fr.); 20 (cu FR)  

150 

Forma de evaluare Examen  

Anul de studiu / semestrul Anul III, sem. V 

Limba de predare Română/rusă 

Titularii cursului Mărgineanu Lilia dr., conf. univ. 

 

Conţinutul succint al cursului: 

- Contractele încheiate cu scopul transmiterii dreptului patrimonial in proprietate: contractul de vânzare-cumpărare, 

contractul de schimb, contractul de donaţie; 

- Renta şi Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă; 

- Contractele cu scopul transmiterii bunului in folosinţă : contractul de locaţiune, contractul de comodat, contractul 

de leaşing; 

- Contractele de efectuare a lucrărilor şi prestare a serviciilor: contractul de antrepriză, contractul de prestare a 

serviciilor; 

- Obligaţii de transport: transportul de persoane, transportul de bunuri, expediţia; 

- Contractele privind depozitarea: contractul de depozit, depozitul iregular, depozitul hotelier, sechestrul, 

magazinajul; 

- Contractele de prestare a serviciilor in domeniul de reprezentanţă şi mediere: contractul de mandat, contractul de 

administrare fiduciară, contractul de comişion,  intermedierea, agentul comercial;  

- Contractele de prestare a serviciilor in domeniul bancar : depozitul bancar,  contractul de contul curent bancar, 

contractul de credit bancar, obligaţii de plată decontări (ordinul de plata, cecul, cambia, biletul la ordin, acreditiv 

documentar, incasoul documentar). 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:Să identifice 

contractele civile numite şi nenumite. Să descrie drepturile şi obligaţiile parţilor contractante. Să explice deosebirile şi 

asemănările contractelor civile numite. Să interpreteze articolele codului civil şi să explice aplicarea acestor prevederi in 

contractul civil. Să schiţeze modelul – tip al contractului civil. Să modifice corect procedural contractul civil tinînd cont de 

specificul contractului şi al parţilor contractante. Să propună clauze contractuale specifice contractului civil cu element de 

extranietate. Să recomande prevederi contractuale bazate pe principiul egalităţii şi legalităţii. Să determine procedura de 

apărare a drepturilor parţilor contractante. 
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               Link-uri utile / Links:  

               Ministerul Justiţiei - http://www.justice.gov.md/ 

               Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale http://rmdiri.md 

               Revista Studii Juridice Universitare - http://studiijuridice.md/ 

                UE online - http://europa.eu.int/  
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