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DREPTUL CIVIL 

 

1. Expuneți noțiunea actului juridic și clasificați actele juridice existente. 

Analizați condițiile de valabilitate ale actului juridic. 

2. Analizați temeiurile de nulitate ale actului juridic. Identificați actele 

juridice nule/anulabile și consecințele încheierii acestora. 

3. Explicați esența prescripției extinctive, începutul curgerii termenului și 

condițiile nerespectării acesteia. Enumerați termenele speciale de prescripție 

extinctivă. 

4. Definiți noțiunea de capacitate de folosință și de exercițiu ale persoanei 

fizice. 

5. Analizați temeiurile, formele și principiile ocrotirii persoanei fizice. 

6. Definiți și analizați măsurile de ocrotire contractuale și judiciare. 

7. Definiți și analizați  măsurile de ocrotire judiciare sub forma curatelei 

și tutelei. 

8. Expuneți noțiunea de persoană juridică și tipurile de persoane juridice. 

9. Argumentați noțiunea de patrimoniu ca obiectul fundamental al 

relațiilor civile. Clasificați bunurile în dreptul civil și explicați particularitățile 

acestora. 

10. Definiți posesiunea în dreptul civil. Explicați tipurile posesiunii și 

temeiurile stingerii acesteia.  

11. Definiți dreptul de proprietate și explicați particularitățile proprietății 

comune în devălmășie. Analizați modul de exercitare a atributelor de posesie, 

folosință și dispoziție de către coproprietarii devălmași. 

12. Analizați particularitățile proprietății comune pe cote-părți. Expuneți 

temeiurile excluderii coproprietarului și încetării proprietății comune pe cote-părți. 

13. Analizați modurile de dobândire și de încetare a dreptului de 

proprietate. Identificați modalitățile de apărare a acestui drept. 

14. Analizați temeiurile acceptabile de îngrădire a dreptului de proprietate 

în temeiul normelor ce reglementează dreptul de vecinătate. Explicați esența 

influenței vecine admisibile și inadmisibile. 

15. Analizați efectele acțiunii în revendicare a bunului și evidențiați 

diferențele dintre dobânditorul de bună-credință și dobânditorul de rea-credință. 

Descrieți condițiile în care vor putea fi revendicate bunurile de la un dobânditor de 

bună-credință. 

16. Argumentați noțiunea de uzufruct ca o categorie a drepturilor reale. 

Identificați modalitățile de constituire și stingere a uzufructului. 

17. Analizați drepturile și obligațiile nudului proprietar și uzufructuarului 

în cadrul uzufructului. 

18. Definiți dreptul de uz și de abitație. Expuneți temeiurile de constituire 

a dreptului de uz și de abitație și modalitatea de exercitare a acestor drepturi. 

Explicați corelația dintre reglementările cu privire la uzufruct și cele care se referă 

la uz și abitație. 
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19. Definiți dreptul de servitute și delimitați-l de dreptul de locațiune. 

Determinați condițiile în care dreptul de servitute poate fi dobândit prin uzucapiune. 

20. Definiți dreptul de superficie și analizați caracterele juridice ale 

acestuia. Explicați drepturile și obligațiile superficiarului și nudului proprietar. 

21. Analizați temeiurile de constituire și de stingere a dreptului de 

superficie. Explicați efectele stingerii acestui drept. 

22. Explicați esența juridică a gajului ca modalitate de asigurare a 

executării obligațiilor în raportul juridic civil. Analizați temeiurile apariției și 

încetării gajului. 

23. Analizați particularitățile gajului bunurilor imobile, amanetării 

bunurilor la lombard și a gajului mărfurilor care se află în circulație și în proces de 

prelucrare. Identificați cazurile înregistrării obligatorii a gajului. 

24. Determinați drepturile și obligațiile părților în contractul de gaj. 

Analizați cazurile de participare a unor terți la raportul de gaj. 

25. Explicați procedura de executare a dreptului de gaj (ipotecă). 

Identificați efectele executării dreptului de gaj asupra grevărilor existente în registrul 

bunurilor imobile. 

26. Identificați condițiile necesare pentru vânzarea bunului gajat de către 

creditorul gajist. Stabiliți forma contractului de gaj și efectele nerespectării acesteia. 

27. Analizați condițiile de valabilitate ale contractului de fidejusiune. 

Identificați temeiurile și efectele rezoluțiunii și declarării nulității contractului 

respectiv. Încetarea fidejusiunii. 

28. Identificați elementele raportului civil obligațional. Argumentați 

importanța bunei-credințe și diligențe în raportul obligațional. Expuneți 

temeiurile/izvoarele nașterii obligațiilor. 

29. Analizați conținutul principiului libertății contractuale și limitele 

acestui principiu. Dezvăluiți conținutul conceptelor de ordine publică și bunele 

moravuri.  

30. Definiți contractul. Expuneți clasificările contractelor. Stabiliți normele 

generale și specifice aplicabile contractelor. 

31. Explicați particularitățile clauzelor contractuale standard. Analizați 

clauzele contractuale standard nule de drept. 

32. Analizați efectele aplicării clauzelor contractuale standard corelate cu 

dreptul de protecție a consumatorului. 

33. Explicați particularitățile contractului în folosul unui terț. Determinați 

drepturile și obligațiile debitorului, creditorului și terțului în acest contract. 

Nominalizați denumirile specifice ale părților contractului în folosul unui terț. 

34. Definiți rezoluțiunea, rezilierea, revocarea și nulitatea actului juridic. 

Analizați efectele lor și diferențele dintre aceste noțiuni. 

35. Definiți contractul de vânzare-cumpărare și explicați condițiile de 

valabilitate ale acestuia. 

36. Argumentați obligația vânzătorului de a-l garanta pe cumpărător 

împotriva evicțiunii și explicați particularitățile răspunderii vânzătorului în cazul 

evicțiunii. 
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37. Explicați particularitățile dreptului de preemțiune în cadrul contractului 

de vânzare-cumpărare. Expuneți consecințele nerespectării dreptului de preemțiune. 

38. Definiți contractul de schimb și explicați condițiile de valabilitate ale 

acestuia ținând cont de obiectul contractului.  

39. Stabiliți regulile aplicabile schimbului și evaluați dreptul de a refuza 

predarea bunului în contractul de schimb. 

40. Definiți donația și identificați conținutul acestui act juridic. Specificați 

temeiurile de revocare a donației. Definiți instituția ingratitudinii. 

41. Caracterizați revocarea donației pentru neîndeplinirea sarcinii și 

consecințele juridice ale revocării. Enunțați normele de drept referitoare la situațiile 

în care a apărut temei de revocare a contractului de donație, însă donatorul nu și-a 

exercitat dreptul respectiv. 

42. Analizați posibilitatea rezoluțiunii contractului de donație în cazul stării 

de nevoie.  

43. Definiți contractul de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe 

viață. Stabiliți diferențele între contractul respectiv și contractele de donație și de 

rentă viageră. 

44. Analizați condițiile de valabilitate ale contractului de înstrăinare a 

bunului cu condiția întreținerii pe viață. Identificați temeiurile și efectele rezoluțiunii 

și declarării nulității contractului respectiv. 

45. Definiți contractul de rentă și identificați particularitățile acestuia. 

Identificați temeiurile rezilierii contractului de rentă. 

46. Identificați tipurile contractelor de rentă și analizați particularitățile 

contractului de rentă viageră.  

47. Explicați obligațiile credirentierului în cazul viciilor contractului de 

rentă. Explicați efectele decesului debirentierului în cadrul executării contractului de 

rentă. 

48. Definiți contractul de comodat și identificați particularitățile acestuia. 

Analizați temeiurile rezilierii acestui contract. 

49. Explicați obligațiile comodatarului și temeiurile răspunderii acestuia în 

cadrul executării contractului de comodat. 

50. Definiți contractul de împrumut și expuneți particularitățile acestuia. 

Explicați efectele neexecutării contractului de împrumut. 

51. Identificați temeiul apariției obligației de plată a dobânzilor și 

penalității în cadrul contractului de împrumut. 

52. Definiți contractul de locațiune și expuneți particularitățile acestuia. 

Stabiliți consecințele neexecutării obligațiilor de către locator și locatar. 

53. Stabiliți condițiile de formă și de conținut ale contractului de locațiune. 

Identificați condițiile rezilierii acestui contract și consecințele nerestituirii în termen 

a bunului închiriat. 

54. Stabiliți caracteristicile obligatorii pentru bunul închiriat. Explicați 

soarta îmbunătățirilor bunului închiriat. 
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55. Identificați temeiurile de reziliere a contractului de locațiune din 

inițiativa locatorului și cele din inițiativa locatarului. 

56. Definiți contractul de arendă și expuneți caracterele juridice ale 

acestuia. Stabiliți drepturile și obligațiile părților în contractul de arendă. 

57. Identificați obiectele contractului de arendă. Stabiliți condițiile în care 

destinația arendei poate fi schimbată.  

58. Identificați temeiurile rezilierii contractului de arendă. Stabiliți 

consecințele rezilierii contractului de arendă a unui teren. 

59. Definiți contractul de leasing și explicați natura juridică a acestuia. 

Identificați izvoarele juridice care reglementează relațiile de leasing. 

60. Identificați partea contractului de leasing care suportă riscurile pieirii 

bunului și cheltuielile de întreținere/reparație a acestuia. Stabiliți excepțiile de la 

regula generală privind suportarea riscurilor în acest contract. 

61. Stabiliți obiectul leasingului. Analizați drepturile și obligațiile părților 

în contractul de leasing. 

62. Definiți contractul de antrepriză. Stabiliți condițiile de formă și de 

conținut ale acestui contract. Specificați consecințele nerespectării formei legale ale 

contractului de antrepriză. 

63. Explicați drepturile și obligațiile părților în contractul de antrepriză. 

Nominalizați obligațiile informaționale ale antreprenorului și consecințele 

neexecutării acestora. 

64. Explicați temeiurile și condițiile rezilierii contractului de antrepriză. 

Analizați prescripția și termenul de garanție în contractul de antrepriză. 

65.  Definiți contractului de prestări servicii și explicați particularitățile lui. 

Identificați forma legală a contractului de prestări servicii și consecințele 

nerespectării acesteia. 

66.  Explicați particularitățile încetării și rezilierii contractului de prestări 

servicii. 

67.  Definiți contractul de transport și explicați particularitățile acestuia. 

Identificați forma legală a contractului de transport și consecințele nerespectării ei. 

68.  Enumerați tipurile contractelor de transport. Explicați particularitățile 

acestora. 

69.  Stabiliți drepturile și obligațiile părților în contractul de transport de 

mărfuri. Răspunderea părților în acest contract. 

70.  Stabiliți drepturile și obligațiile părților în contractul de transport de 

persoane (pasageri și bagaje). Răspunderea părților în acest contract. 

71. Definiți contractul de asigurare și explicați particularitățile acestuia. 

Identificați forma legală a contractului de asigurare și consecințele nerespectării ei. 

72.  Enumerați tipurile contractelor de asigurare. Explicați particularitățile 

acestora. 

73.  Stabiliți drepturile și obligațiile părților în contractul de asigurare 

facultativă. Răspunderea părților în acest contract. 
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74.  Stabiliți drepturile și obligațiile părților în contractul de asigurare 

obligatorie de răspundere civilă. Răspunderea părților în acest contract. 

75.  Definiți contractul de mandat și explicați particularitățile lui. Stabiliți 

condițiile de formă și de conținut ale acestui contract. 

76.  Nominalizați drepturile și obligațiile părților în contractul de mandat. 

Stabiliți consecințele abaterii de la indicațiile mandantului. 

77.  Explicați particularitățile răspunderii părților în cadrul executării 

contractului de mandat. 

78. Definiți tranzacția și explicați particularitățile acesteia. Identificați 

forma legală a tranzacției și consecințele nerespectării ei. 

79. Expuneți condițiile aplicării nulității tranzacției în cazul existenței unei 

hotărâri definitive. 

80.  Definiți contractul de administrare fiduciară și expuneți 

particularitățile acestuia. Identificați forma contractului de administrare fiduciară și 

efectele nerespectării acesteia. 

81.  Explicați drepturile și obligațiile părților în contractul de administrare 

fiduciară și identificați condițiile răspunderii administratorului fiduciar. 

82.  Definiți contractul de expediție și explicați particularitățile acestuia. 

Forma contractului de expediție și efectele nerespectării ei. 

83.  Analizați temeiurile răspunderii părților în cadrul executării 

contractului de administrare fiduciară. 

84.  Definiți contractul de depozit și explicați particularitățile acestuia. 

Forma contractului de depozit și efectele nerespectării ei. 

85.  Explicați drepturile și obligațiile părților în contractul de depozit, 

precum și temeiurile răspunderii părților în cadrul executării acestui contract. 

86.  Definiți contractul de credit bancar, temeiurile de reziliere a 

contractului de credit bancar și procedura de operare. 

87. Definiți contractul de cont curent bancar, temeiurile de reziliere a 

contractului de cont curent bancar și procedura de operare. 

88.  Definiți contractul de magazinaj și identificați distincțiile între acest 

contract și contractul de depozit. 

89.  Explicați drepturile și obligațiile părților în cadrul executării 

contractului de magazinaj. 

90.  Definiți și caracterizați particularitățile contractelor de cont bancar și 

depozit bancar, și enunțați deosebirile între acestea. 

91. Definiți contractul de servicii turistice și alte produse de vacanță, 

temeiurile de reziliere a contractului de servicii turistice și procedura de operare. 

92. Analizați obligația de a acorda recompensă în cazul promisiunii 

publice. 
93. Stabiliți cazurile revocării promisiunii publice de recompensă. 
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94.  Analizați temeiul și condițiile generale ale răspunderii civile delictuale. 

Descrieți condițiile de răspundere pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol 

sporit. 

95.  Analizați particularitățile angajării răspunderii pentru prejudiciul 

cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcție de răspundere și a 

răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile organelor de urmărire 

penală, ale procuraturii sau ale instanțelor de judecată. 

96.  Analizați particularitățile angajării răspunderii pentru prejudiciul 

cauzat de un minor de până la 14 ani și de un minor între 14 ani și 18 ani. 

97.  Analizați particularitățile angajării răspunderii pentru prejudiciul 

cauzat de o persoană lipsită de capacitate de exercițiu și de o persoană aflată în 

imposibilitatea de a conștientiza acțiunile sale ori de a le dirija. 

98.  Expuneți particularitățile angajării răspunderii pentru prejudiciul 

cauzat prin vătămarea integrității corporale sau prin altă vătămare a sănătății. 

99.  Expuneți particularitățile angajării răspunderii în caz de decesul 

persoanei vătămate. 

100.  Definiți moștenirea. Identificați particularităție succesiunii legale și 

succesiunii testamentare. 

101.  Definiți testamentul. Identificați particularitățile de formă și de 

conținut ale testamentului. 

102.  Explicați particularitățile modificării, revocării și anulării 

testamentului. Evidențiați diferențele dintre acestea. 

103.  Exemplificați subiectele executării testamentului. Identificați 

consecințele refuzului de a executa testamentul. Responsabilitatea executorului 

testamentar. 

104.  Definiți legatul și identificați particularitățile acestuia. Stabiliți 

particularitățile răspunderii legatarului. 

105.  Definiți moștenirea legală și explicați particularitățile acesteia. 

106.  Identificați ordinea succesiunii legale. 

107.  Definiți rezerva succesorală și condițiile apariției dreptului de a 

pretinde la cota din rezerva succesorală. 

108.  Explicați particularitățile renunțării și privării de dreptul la cota din 

rezerva succesorală. Condițiile trecerii rezervei succesorale la moștenitorii 

testamentari. 

109.  Expuneți condițiile și termenul de acceptare a succesiunii. Renunțarea 

la succesiune. 

110. Explicați particularitățile regimului juridic al străinilor în dreptul 

internațional privat. 

 

 
 

 


