
 

 
Modulul I 

 
7 februarie 2019 

 
Organizarea, funcționarea, reorganizarea și lichidarea persoanelor juridice de drept privat 

 
1.1 Reprezentarea persoanei juridice de drept privat. Drepturile, obligațiile și răspunderea          

administratorului persoanei juridice de drept privat 
1.2 Hotărârile organelor de conducere ale persoanei juridice de drept privat 
1.3 Sucursala persoanei juridice de drept privat 
1.4 Sucursala persoanei juridice străine în Republica Moldova 
1.5 Persoane afiliate și Grupul de persoane juridice 
1.6 Reorganizarea și lichidarea persoanei juridice de drept privat 
 
Formatori:  
Octavian Cazac (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
Vladimir Palamarciuc (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
 

 
Modulul II 

 
14 februarie 2019 

 
Actul juridic. Nulitatea și eficiența actului juridic 

 
2.1 Forma și înregistrarea actului juridic 
2.2 Hotărârea judecătorească care ține loc de act juridic 
2.3 Nulitatea relativă, nulitatea absolută, nulitatea absolută de protecție 
2.4 Temeiurile de nulitate a actelor juridice  
2.5 Aplicarea efectelor nulității actului juridic 
2.6 Eficiența actelor juridice 
 
Formatori:  
Octavian Cazac (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
Vladimir Palamarciuc (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
 

 
Modulul III 

 
28 februarie 2019 

 
Termenele de prescripție și de decădere 

 
3.1 Calcularea termenelor 
3.2 Aplicabilitatea și delimitarea termenelor de prescripție și a termenelor de decădere 
3.3 Aplicarea prescripției extinctive  
3.4 Suspendarea și întreruperea prescripției extinctive  
 
Formatori:  
Octavian Cazac (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
 

 
Modulul IV 

 
7 martie 2019 

 
Registrele de publicitate a drepturilor, actelor și faptelor juridice 

 
4.1 Regimul juridic al registrelor de publicitate 



4.2 Înregistrarea, înregistrarea provizorie și notarea în registru 
4.3 Rectificarea cuprinsului registrului  
4.4 Registrul bunurilor imobile 
 
Formatori:  
Octavian Cazac (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
Inga Grecu-Stavila (Departament Cadastru, Agenția Servicii Publice) – TBC. 
 

 
Modulul V 

 
14 martie 2019 

 
Noutăți în materia garanțiilor reale și personale de executare a obligațiilor 

 
5.1 Modificări la regimul juridic al gajului și ipotecii 
5.2 Modificări privind regimul fidejusiunii 
5.3 Garanția personală autonomă  
5.4 Pluralitatea garanțiilor 

 
Formatori:  
Roger Gladei (B.A.A. „Gladei și Partenerii”) 
Vladimir Palamarciuc (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
 

 
Modulul VI 

 
28 martie 2019 

 
Noutăți privind executarea obligațiilor, transmisiunea creanței și transmisiunea obligației 

 
6.1 Reguli cu privire la executarea obligațiilor (termenul, ordinea,  metoda și moneda de 

executare, persoana căreia i se execută obligația etc.) 
6.2 Imputația executării  
6.3 Cesiunea creanței 
6.4 Preluarea datoriei 
6.5 Subrogația 

 
Formatori:  
Octavian Cazac (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
Vladimir Palamarciuc (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
 

 
Modulul VII 

 
4 aprilie 2019 

 
Remediile juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligațiilor și metodele de protejare a 

drepturilor 
 

7.1 Executarea în natură  
7.2 Rezoluțiunea raportului contractual 
7.3 Reguli privind determinarea și repararea prejudiciului  
7.4 Dobânda de întârziere și penalitatea 
7.5 Acțiunea oblică  
7.6 Acțiunea revocatorie  
 
Formatori:  
Octavian Cazac (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
Vladimir Palamarciuc (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 



 
Modulul VIII 

 
11 aprilie 2019 

 
Noutăți în materia contractelor la general și a unor contracte speciale 

 
8.1 Simulația 
8.2 Antecontractul și contractul definitiv 
8.3 Obligații precontractuale și reguli speciale privind contractele încheiate cu consumatorii   
8.4 Contractul de vânzare cumpărare 
8.5 Contractul de împrumut 
8.6 Contractul de leasing 
8.7 Fiducia și contul fiduciar 
8.8 Contractul de distribuție 
8.9 Contractele bancare 
 
Formatori:  
Octavian Cazac (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
Vladimir Palamarciuc (B.A.A. „Țurcan Cazac”) 
 

 
 

 


