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I. Partea generală 
 

1. Actul juridic civil 
      - noţiune şi clasificare; 

- condiţiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimţământul, obiectul 
şi cauza); 
- condiţiile de formă ale actului juridic civil; 
- modalităţile actului juridic civil; 
- efectele actului juridic civil: forţa obligatorie şi irevocabilitatea; relativitatea şi opozabilitatea; 
 - efectele specifice contractelor sinalagmatice (excepţia de neexecutare, rezoluţiunea, rezilierea, 
riscul contractului sinalagmatic); 
- nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, 
efecte). 

 
2. Prescripţia extinctivă şi decăderea 

- dispoziţii generale: noţiune, efecte, delimitare; 
- domeniul prescripţiei extinctive; 
- termenele de prescripţie extinctivă; 
- cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen); 
- împlinirea prescripţiei extinctive 
- decăderea (noţiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, 
efecte). 

 
II. Drepturile reale principale 
 
1. Dreptul de proprietate publică: noţiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, 

exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică; 
2. Dreptul de proprietate privată: noţiune, conţinut juridic, caractere juridice; limitele 

exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată; 
3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată; 
4. Acţiunea în revendicare; 
5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată; 
6. Posesia; 
7. Moduri de dobândire a dreptului de proprietate: accesiunea, uzucapiunea și hotărârea 
judecătorească; 
8. Publicitatea imobiliară. 

 
III. Teoria generală a obligaţiilor 

 
1. Faptul juridic ca izvor de obligaţii 

- gestiunea de afaceri; 
- plata nedatorată; 



- îmbogăţirea fără justă cauză. 
 
2. Răspunderea civilă delictuală 

      -  cauze exoneratoare de răspundere; 
- răspunderea pentru fapta proprie; 
- răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie, 
răspunderea comitenţilor pentru prepuşi); 
- răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale şi de ruina edificiului; 
- repararerea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale. 
  
 3.  Executarea obligaţiilor 
- plata (dispoziţii generale, subiectele plăţii, condiţiile plăţii, dovada plăţii, imputaţia plăţii, punerea 
în întârziere a creditorului); 
- executarea silită a obligaţiilor (dispoziţii generale, punerea în întârziere a debitorului, executarea 
silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor, cauze 
justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale); 
- mijloacele de protecţie a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acţiunea oblică, acţiunea 
revocatorie). 

 
4. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 

- cesiunea de creanţă; 
- subrogaţia; 
- preluarea datoriei; 
- novaţia. 

   
 5. Stingerea obligaţiilor 

- compensaţia; 
- confuziunea; 
- darea în plată; 
- remiterea de datorie; 
- imposibilitatea fortuită de executare. 

  
 6. Garantarea obligaţiilor 
 - fideiusiunea; 
 - dreptul de gaj; 
 - dreptul de ipotecă; 
 - dreptul de retenție. 
 
 

IV . Contractele speciale 
 

1. Contractul de vânzare; 
2. Donaţia; 
3. Contractul de locaţiune; 
4. Contractul de mandat (dispoziţii generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără 
reprezentare – dispoziţii generale); 
5.Contractul de întreţinere; 
6. Tranzacţia. 

 



V. Succesiunile (moştenirea) 
 

- noţiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluţiunii legale a 
moştenirii, reprezentarea succesorală); 

- moştenitorii legali (soţul supravieţuitor, descendenţii defunctului, ascendenţii privilegiaţi şi 
colateralii privilegiaţi, ascendenţii ordinari, colateralii ordinari); 

- rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive; 
- transmisiunea moștenirii (acceptarea moștenirii, renunțarea la moștenire, sezina, petiția de 

ereditate, certificatul de moștenitor); 
- partajul succesoral și raportul. 
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