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Rezumat 

În prezenta teză de licență tema abordată este Contractul de vînzare-cumpărare a 

bunurilor de larg consum. Lucrarea dată este o analiză teoretică și practică a vînzării bunurilor de 

consum. În această lucrare este evidențiat locul și importanța contractului de vînzare-cumpărare 

a bunurilor de larg consum în sistemul de drept al RM, sunt formate propuneri de modificare și 

perfecționare a cadrului legal care reglementează instituția dată. 

Lucrarea este compusă din trei capitole, fiecare din acestea conține o descriere și analiză 

detaliată a aspectelor generale, particularitățile contractului de vînzare-cumpărare și procedura de 

rezolvare a litigiilor legate de contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor de larg consum. 

Introducerea cuprinde fundamentarea actualității temei abordate, totodată se specifică 

valoarea ei aplicativă, adică caracterul practic al acesteia, dar și se stabilește obiectul și  

obiectivele cercetării, sunt redate metodele utilizate pentru analiza materialului, este descris 

volumul și structura lucrării. Sunt specificate unele aspecte problematice care sunt caracteristice 

contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor de larg consum, în special la apărarea drepturilor 

părților contractuale pe cale judecătorească. 

În procesul elaborării tezei date a fost consultată legislația națională și internațională, 

necesară pentru a efectua prezentul studiu, în special Codurile civile ale Republicii Moldova, 

României și a Federației Ruse. Prevederile actelor normative au fost completate de a analiză 

aprofundată a monografiilor doctrinarilor, atît autohtoni, precum A. Băieşu, G. Chibac, R. 

Motica, F. Motiu, I. Trofimov, V. Belova, Andrei Bloșenco, Tatiana Răducanu, Viorel Morari, 

Vladislav Gribincea, cît și a doctrinelor autorilor străini, precum Mihail Braginskii, Iacov Parții, 

Dumitru Macovei, Liviu Pop ș.a. 

Analizînd contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor de larg consum, pot concluziona 

că această instituție are o reglementare legală amplă și detaliată. Așadar, îmi formez o opinie 

personală cu privire la tema lucrării și unele propuneri de modificare sau completare a anumitor 

prevederi legale, care prescriu încheierea contractului de vînzare a bunurilor de consum și 

reglementarea relațiilor contactuale părților. 

 

 

 



Summary 
The analysis topic of present graduation paper is contract of sale of consumer goods. This 

paper is a theoretical and practical analysis of the reglementation of saling of consumer goods. 

This paper highlights the place and importance of contract of sale of consumer goods within the 

legal system of the Republic of Moldova, and brought proposals for changing and improvement 

of the legal framework that regulate this institution. 

This paper consists of three chapters, each chapter contains a description and detailed 

analysis of the contract of sale of consumer goods and the procedure of solving disputes in 

domain of saling consumer goods. 

The introduction includes the argumentation of actuality of the topic and also it is 

specificated its apllied value and practicality. Also the introduction sets goals and objectives of 

the research, there are exposed methods used to analyze the materials, described the volume and 

structure of the paper. There are also specificated some problematic issues that are characteristic 

for contract of sale of consumer goods, especially by judicial way of solving disputes.   

During the elaboration of this paper, there have been consulted national and international 

legislation, necessary to perform this study, especially the Civil Codes of the Republic of 

Moldova, Romania and the Russian Federation. The legislative regulations have been completed 

by a detailed analysis of doctrinal sources national authors as A. Baiesu, G. Chibac, R. Motica, 

F. Motiu, I. Trofimov, V. Belova, Andrei Blosenco, Tatiana Raducanu, Viorel Morari, Vladislav 

Gribincea, and with the arguments doctrinarians from Romania and Russian Federation,  such as 

Mihail Braginskii, Iacov Partii, Dumitru Macovei, Liviu Pop and others. 

Analyzing the reglementation of contract of sale of consumer goods, I shall conclude that 

this institute has a broad and detailed legal regulation. So I form a personal opinion on the 

discussed topic and have some proposals to amend and supplement certain provisions, which 

prescribe the reglementation of saling consumer goods. 
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