
LISTA LUCRĂRILOR 

ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE 

ale d-lui Alexandru PRISAC, magistru în drept, lector universitar, USEM 

Nr. Denumirea lucrării Date bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

Coautorii 

lucrării 

1. Leziunea – un viciu de 

consimțămînt sau un temei special 

de declarare a nulității relative a 

actului juridic 

«Revista națională de drept» 

№ 9, 2007, р. 8-11. 
0,27 

Victor 
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2. Reflecţii controversate privind 

stingerea şi transformarea 

obligaţiilor. Natura juridică a 

novaţiei 

«Revista națională de drept» 

№ 2(101), 2009, р. 73-76. 
0,35 
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3. Stingerea obligaţiilor prin 

compensare 

«Buletinul informativ al clinicii 

juridice (buletin electronic)»  

№ 6 , 2009, р. 1-6 

0,25 
_ 

 

4. Noi concepte privind stingerea 

obligaţiilor (finalitatea obligaţiilor, 

principiile şi trăsăturile stingerii 

obligaţiilor) 

«Revista națională de drept» 

№ 1(124), 2011, р. 55-60. 
0,61 

_ 

 

5. Formele de apărare a drepturilor 

civile 

Analele Universității de Studii 

Europene din Moldova Ediția I-a, 

Chișinău 2012, р. 5-13 

0,67 
_ 

 

6. Stingerea obligațiilor prin prisma 

nulității actului juridic, rezoluțiunii 

și imposibilității fortuite de 

executare 

«Revista națională de drept» 

№ 12(147), 2012, р. 53-58 
0,65 

_ 

 

7. Executarea obligațiilor – mod 

principal de stingere a obligațiilor 

«Studii juridice în onoarea 

prof.univ.dr. Gheorghe Chibac» 

Univ.de Stat din Moldova, Facultatea 

de Drept; resp.ed.:Sergiu Băieşu. – 

Chişinău: CEP USM, 2013, p. 332-

339 

0,23 
_ 

 

8. Drept procesual civil. Partea 

generală 

«Editura Cartier»  2013, 372 р. 
20 

_ 

 

9. Obligația pozitivă a statului de 

protecției proprietății private 

Conferinţa internaţională ştiinţifico-

practică cu genericul //Reafirmarea 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale la 60 ani ai Declaraţiei 

Universale ale Drepturilor Omului, 

Chișinău, 2008, p.90-92. 

0,2 
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10. Studiu comparat al reglementărilor 

din Codul civil al Republicii 

Moldova privind stingerea 

obligațiilor cu cele din Codul civil 

olandez, german și ucrainean 

Conferință internațională// Tendințe 

contemporane în evoluția 

patrimoniului istoric și juridic al 

Republicii Moldova ediția a VI-a, 

Chișinău 2012, p.326-336 
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11. Conceptul și natura juridică a 

compensării în dreptul roman, 

francez și român. 

Conferința Transfrontalieră a 

Tinerilor //ed-a X-a, Chișinău, 2013, 

p.122-134. 

0,2 
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