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I.

PRELIMINARII

Globalizarea comerţului şi adoptarea a unor legi importante 1 în decursul a cinci ani, impune
schimbarea abordărilor privind examinarea și soluționarea litigiilor civile care rezultă din contracte
civile și comerciale.
Tratarea noilor teme de instruire inițială are ca scop armonizarea principiilor, obiectivelor şi
căilor de realizare a obiectivelor în domeniul protecţiei consumatorilor cu cele aplicate în Uniunea
Europeană şi în plan internaţional, datorită transpunerii sau a armonizării a unui șir de directive de
către sistemul de drept al Republicii Moldova.
“Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă din contracte civile și
comerciale” constituie una din modalităţile de asigurare a dreptului contractanților la contracte
civile și comerciale legale în urma acţiunilor de plasare pe piaţă din partea comercianţilor a unor
produse/servicii calitative și inofensive şi reprezintă una din cele mai importante instituţii ale
legislaţiei civile.
Curriculumul la disciplina „Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care
rezultă din contracte civile și comerciale” este destinată viitorilor judecători şi procurori şi se axează
pe metodologia de formare activ-participativă, ţinînd cont de principiile de învăţare la adulţi.
Curriculum la disciplina „Particularitățile examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă
din contracte civile și comerciale ” are drept scop elucidarea celor mai importante probleme ce ţin
de aplicarea şi interpretarea legislaţiei civile, inclusiv a litigiilor ce pot surveni din aceasta.
Astfel, scopul disciplinei constă în formarea/dezvoltarea competenţelor/abilităţilor conform
standardului de formare profesională a adulţilor, reieşind din Cadrul European şi cel Naţional al
Calificărilor, cu un grad mai înalt şi complex al tematicii atît pentru orele de curs, cît şi pentru cele
de seminar, corespunzând specificului profesional al funcţiei de judecător şi procuror.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe:
• să cunoască esenţa principalelor instituţii ale legislației civile și comerciale
• să posede abilități de lucru cu izvoarele legislației civile și comerciale
• să aplice cunoştinţele teoretice însușite la situaţiile din practica judiciară,
• să-şi asume responsabilitatea faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea
incorectă a legii,
• să redacteze hotărîri judecătoreşti, în care audientul să argumenteze darea unei soluţii
juridice pentru o anumită stare de fapt în cazul litigiilor de civile/comerciale.
• să aplice jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene la soluţionarea eventualelor
cauze;
• să aplice metode de cercetare ştiinţifică, în cadrul activităţii de cercetare.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

-

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
determine sursele, principiile legislației civile și comerciale;
identifice garanțiile civile și comerciale;
analizeze comparativ ale legislației civile și comerciale;
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-

interpreteze normele dreptului comun cu normele de drept special;
identifice particularitățile contractului de consum
aprecieze avantajele modalității soluționării litigiilor pe cale amiabilă
utilizeze hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru soluționarea litigiilor civile și
comerciale
aplice normele de drept al Uniunii Europene întru soluționarea spețelor propuse;

-

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

Formator

Semest
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Tota
l ore
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curs

Ore
practice

Proces
simulat

Evaluare
a

Particularitățile
examinării și soluționării
litigiilor civile care
rezultă din contracte
civile și comerciale

Plotnic
Olesea

II

28

4

20

4

colocviu

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

TEMATICA

Ore
curs

Ore
practice

Proces
simulat

1.

Particularitățile contractelor civile și comerciale

1

3

0

2.

Noţiunea şi sistemul mijloacelor de garantare a
executării obligaţiilor. Clasificarea garanţiilor.

1

3

0

3.

Particularitățile unor contracte de consum

1

4

0

4.

Clauzele contractuale abuzive și clauzele
contractuale standard

1

2

0

5.

Contractul de credit

0

2

0

6.

Contractelor la distanţă privind serviciile financiare

0

2

0

7.

Practicile comerciale incorecte

0

2

0

8.

Soluţionarea amiabilă între părţi a litigiilor.

0

2

0

9.

Simularea procesului civil care rezultă din contracte
civile și comerciale

0

0

4

4

20

4

TOTAL
VI. UNITĂȚI TEMATICE
Unități tematice

Strategii didactice/
Resurse logistice

Lucrul individual

Tema 1. Particularitățile contractelor civile și comerciale
3

Ore curs:
1. Prevederi generale privind contractul civil
și comercial
2. Formarea contractelor
3. Condiţii de valabilitate a contractelor

Ore curs
Curs introductiv prelegere clasică

Ore curs
Lectura unor surse
bibliografice

Ore practice:
1. Dezvoltarea conceptului de contract civil
în raport cu contractul de comercial
1.1. Noţiunea contractului de civil
1.2. Caracterele contractului comercial
1.3. Importanţa contractului comercial
2. Cunoașterea modalității de formare a
contractelor
2.1. Oferta de a contracta
2.1.1. Noțiune
2.1.2. Elementele definitorii ale
ofertei
2.1.3. Formele ofertei
2.1.4. Caracteristicele ofertei
2.1.5. Consecinţele ofertei
2.2.Acceptarea ofertei
2.2.1. Noţiune şi caracteristici
2.2.2. Forma acceptării
2.2.3. Condiţiile acceptării
2.2.4. Termenul acceptării ofertei
2.2.5. Revocarea ofertei
2.3. Momentul şi locul încheierii
contractului
2.3.1. Noțiunea
2.3.2. Importanța determinării
momentului şi locului
încheierii contractului
2.3.3. Locul încheierii contractului
3. Recunoașterea condiţiilor de valabilitate a
Ore practice
contractului
Soluționarea
3.1. Consimțământul
Ore practice
spețelor
3.2.1. Noţiunea consimţământului
Seminar introductiv
Lectura surselor din
3.2.2. Trăsăturile definitorii ale
Tablă flipchart
Lista bibliografică
consimţământului
3.2. Obiectul contractului
3.3. Cauza contractelor de consum
Tema 2. Noţiunea şi sistemul mijloacelor de garantare a executării obligaţiilor. Clasificarea
garanţiilor.
Ore curs:
1. Noţiunea şi sistemul de garantare a
executării obligaţiilor.

Ore curs
Curs-prelegeredezbatere

Ore curs
Lectura unor surse
bibliografice,
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2. Clasificarea garanţiilor.
Ore practice:
1. Cunoașterea sistemului de garantare a
executării obligaţiilor în contractele civile
și comerciale
1.1.Fidejusiunea
1.2. Contractul de gaj
1.3. Clauza penală
1.4. Arvuna
1.5. Dreptul de retentive
1.6. Ipoteca.
2. Determinarea criteriilor de clasificare a
garanțiilor civile și comerciale
2.1. Generale:
2.1.1. Preventive şi de conservare
2.1.2. Reparatorii
2.2. Speciale:
2.2.1 Personale
2.2.2. Reale.

Prelegere LINC

Ore practice
Seminar-dezbatere
Studiu de caz
Tablă flipchart

brainstorming-ul.

Ore practice
Pregătirea temei
pentru activități
practice
Lectura surselor
bibliografice
Prezentarea eseului
la tema ” Sistemul
de garantare a
executării
obligaţiilor în
contractele civile și
comerciale în RM”

Tema 3. Particularitățile unor contracte de consum
Ore curs:
1. Contractul de antrepriză în construcţii
2. Contractul de deservire curentă a
cetăţenilor
3. Contractul de transport de călători şi
bagaje
4. Contractul de prestări servicii
5. Contractul de servicii turistice
Ore practice:
1. Determinarea deosebirii naturii juridice a
contractului de consum faţă de cea a
contractului civil
2. Aprecierea condițiilor de valabilitatea a
contractului de adeziune
3. Delimitarea consumatorului ca subiect
special al contractului de consum după
criteriile ce îl caracterizează

Ore curs
Ore curs
Lectura surselor
Prelegerea cu
bibliografice
aplicarea discuţiei şi
metodei socratice

Seminar-dezbatere
Lucrul în grup
Tablă flipchart

Ore practice
Studiu de caz

Tema 4.Clauzele contractuale abuzive și clauzele contractuale standard
Ore curs:
1. Noţiunea de clauză abuzivă;
Ore curs
Ore curs
2. Condiţiile aprecierii unei clauze abuzive;
Prelegerea prin
Lectura
3. Prevederi specifice privind încheierea
demonstraţie şi
materialului
contractului cu clauze legale;
studiu de caz, asalt normativ comunicat
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4. Lista neexhaustive a clauzelor abuzive
considerate abuzive;
5. Evaluarea caracterului abuziv al clauzelor
contractuale;
6. Controlul din partea statului privind
abuzivitatea unei clauze contractuale;
7. Sancţiunea clauzei abuzive.
Ore practice:
1. Cunoașterea noţiunii de clauză abuzivă;
2. Identificarea condiţiilor de apreciere a
caracterului abuziv
3. Dobîndîndirea cunoştinţelor necesare
privind identificarea clauzele abuzive în
cadrul contractului de consum
4. Argumentarea necesității protecţiei
consumatorului împotriva clauzelor
abuzive

Tema 5. Contractul de credit
Ore practice:
1. Definirea contractului de credit
2. Cunoașterea informaţiilor obligatorii în
contractul de credit:
2.1. informaţii standard care trebuie
incluse în publicitate
2.2. informaţii precontractuale;
3. Explicarea necesității cerinţelor faţă de
contractul de credit
4. Aprecierea importanţei dreptului de
revocare în cadrul contractului de credit
pentru consumatori.

de idei şi studiu
individual de
cercetare

Ore practice
I.Seminar de
dezvoltare a
tematicii cursului
II. Seminar de
evaluare
Tablă flipchart

Ore practice Studiu
în grup de
comparareobligațiile
prestatorului în
privința informării
precontractuale și
contractuale.
Rezolvarea în grup
a speţelor Dezbateri jurisprudenţa
naţională privind
respectarea
obligațiilor de către
agenții economici
privind contractele
de credit
Tema 6. Contractul la distanţă privind serviciile financiare
Ore practice:
Ore practice
1. Identificarea particularităţilor încheierii
Analiza cadrului
legislativ. Exerciţiu
contractelor la distanță prin mijloace
experenţial şi jocul
electronice cadrul legal al comerţului

din timp de
formator
Brainstorming

Ore practice
Pregătirea temei
pentru activități
practice
Prezentarea
portofoliului la
tema ”analiza
comparativa a Lista
neexhaustive a
clauzelor abuzive
considerate
abuzive”(o
instituție a
dreptului de
consum).
Ore practice
Studiu individual
de cercetare importanţa
contractului de
credit în raporturile
juridice economice

Ore practice
Sinteza noţiunilor
generale despre
comerţul
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electronic
de rol.
electronic, forma și
1.1. Definiţia contractului electronic.
conținutul acestui
1.2.Excepţiile de aplicare a contractului
electronic subiecţi ai contractului
.
electronic
obiecte ale contractului electronic
2. Determinarea formei și conținutului
contractului electronic
3. Aprecierea mecanismului juridic al
încheierii contractului electronic.
4. Caracterizarea elementelor esenţiale ale
contractului electronic
4.1. Oferta
4.2. Acceptarea
5. Aprecierea momentul încheierii
contractului
Tema 7. Practicile comerciale incorecte
Ore practice:
Ore practice
Ore practice
Elaborarea
1. Cunoașterea noţiunii de practică comercială Seminar cu
rezolvare de speţe şi analizei cadrului
incorectă
2. Distingerea condiţiilor aprecierii practicilor simularea procesului legislativ şi
de judecată cu litigii propuneri de lege
comerciale incorecte;
în domeniul
ferenda în
3. Clasificarea practicilor comerciale
practicilor
domeniu.
incorecte
comerciale incorecte
4. Determinarea competenţe şi drept de
sesizare referitor la practicile comerciale
incorecte;
5. Aprecierea controlul statului privind
utilizarea practicilor comerciale incorecte.
Tema 8. Soluţionarea amiabilă între părţi a litigiilor
Ore practice:
Ore practice
Ore practice
Jocul de rol prin
Analiză
1. Descrierea necesității soluționării amiabilă
Feedback- reflecţii
comparativă a
a litigiilor.
despre modalitatea
modului de
1.1. condiţiile impuse în cazul produsului
soluționării
soluționare
corespunzător și cel necorespunzător
amiabile a litigiilor
prejudiciară prin
1.2. excepţiile de înlocuire a produsului de
comerciale și civile mediere și
calitate corespunzătoare
extrajudiciară prin
2. Caracterizarea modului de soluționare
arbitraj
prejudiciară prin mediere.
3. Expunerea avantajelor și dezavantajelor
procedurii extrajudiciare a arbitrajului
Tema 9. Simularea procesului civil care rezultă din contracte civile și comerciale
Studiu de caz
Plan/scenariu
1. Cunoașterea sistemului judiciar competent
concret în grup
proces simulat
în judecarea litigiilor civile și comerciale
crearea
Simulare
de
proces
2. Studierea şi analiza cauzei civile concrete
(în sala pentru
grupurilor/
referitoare la un litigiu de consum şi
simulări
de
procese
repartizarea
organizarea procesului civil.
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3. Recunoașterea actelor necesare pentru
adresarea în instanţa de judecată referitor la
litigiile de consum;
4. Expunerea solicitărilor părții în acţiunea
civilă;
5. Simularea unui proces civil care rezultă
dintr-un litigiu de consum (în sala pentru
simulări de procese).
6. Întocmirea actelor procesuale concrete (pe
cauza simulată). Dezvoltarea gândirii
creative în identificarea căilor de
soluţionare a litigiilor de consum.

conform procedurii
în faţa primei
instanţe)
Proiector/laptop
Flipchart

rolurilor(conform
procedurii civile).
Proiect de
scenariu elaborat

VII. EVALUAREA
−
−
−
−
−
−

A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
participarea audienţilor în cadrul seminarelor;
realizarea activităţilor individuale/în grup;
răspunsuri verbale, participare la dezbateri/studii de caz;
redactarea unor acte în baza temelor studiate;
susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale;
pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale.

B. Evaluarea finală se va efectua prin colocviu, în bază de test, care va conţine întrebări
teoretice şi practice în domeniul examinării și soluționării litigiilor civile care rezultă din contracte
civile și comerciale.
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