
 

Conţinutul cursului:  

Notiuni generale privind dreptul obligational 

Teoria generala acontractului civil 

Raspunderea civila 

Executarea obligatiilor.  

Efectele obligatiilor 

Cesiunea de creanta 

Cesiunea de datorie 

Garantarea executarii obligatiilor 

Stingerea obligatiilor. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: să explice conceptele, relații fundamentale în stat și societate bazate pe complexul de 

drepturi și obligații ale  subiectelor participante la circuitul civil, mecanismul de apariției și stingere a 

acestor instituții civile, varietățile și importanța acestora; să identifice structura raportului obligațional; să 

memoreze structura şi funcţiile raportului obligațional în cadrul instituțiilor de drept privat. să modeleze 

situaţii de natură de drept privat cu implicarea cadrului obligațional în cadrul sistemului de interacţiune 

dintre instituţiile juridice ale statului; să folosească terminologia specifică şi practicile uniforme ale 

procesului de luare a deciziilor în cadrul Uniunii Europene în materia obligațiilor civile. să evalueze 

procesul de edificare a sistemului instituţional al sistemului de drept privat național cât și cel 

internațional; să deducă practicile pozitive ale sistemului decizional al legislației internaționale şi să 

evalueze posibilitatea aplicabilităţii acestora în Republica Moldova.   
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Denumirea disciplinei Drept Civil III 

Codul disciplinei F.04.O.023 

Tipul disciplinei Socio-umanistică , obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul II, semestrul II 

Limba de predare română 

Credite ECTS 4 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 
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