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DREPTUL CIVIL 

 

1. Definiți notificarea în Dreptul civil. Analizați forma notificărilor, momentul de 

producere a efectelor juridice și când notificarea se consideră ajunsă la 

destinatar. Explicați efectul juridic al notificării expediată unui reprezentant.  

2. Definiți și analizați curatela și tutela minorului. Explicați cerințele legale față 

de persoana care nu poate avea calitatea de tutore sau curator.  

3. Analizați măsurile contractuale de ocrotire a persoanei fizice.  

4. Analizați măsurile judiciare de ocrotire a persoanei fizice.  

5. Definiți și analizați capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a 

persoanei juridice.  

6. Explicați și analizați obligația de diligență și competență și obligația de a evita 

conflictul de interese ce revine administratorului persoanei juridice de drept 

privat.  

7. Definiți administratorul de fapt al persoanei juridice de drept privat și analizați 

obligațiile acestuia în raport cu persoana juridică.  

8. Analizați condițiile de atragere la răspundere a administratorului persoanei 

juridice de drept privat. Explicați în ce condiții poate fi exclusă răspunderea 

administratorului persoanei juridice de drept privat.  

9. Enumerați și explicați condițiile de valabilitate ale actului juridic civil.  

10. Analizați forma actului juridic civil. Explicați regimul actului juridic civil 

încheiat prin utilizarea mijloacelor electronice.  

11. Explicați în ce condiții poate fi emisă o hotărâre judecătorească care ține loc de 

act juridic.  

12. Explicați actele juridice nule și actele juridice anulabile. Analizați nulitatea 

parțială.  

13. Analizați efectele nulității actului juridic.  Explicați repararea prejudiciului în 

caz de nulitate a actului juridic.  

14. Definiți actul juridic ineficient. Analizați efectele actului juridic ineficient, 

exercitarea dreptului inexistent, consimțământul terțului pentru încheierea 

actului juridic, dreptul de revocare a actului juridic ineficient.  

15. Definiți prescripția extinctivă. Analizați începutul curgerii, suspendarea și 

întreruperea termenului de prescripție extinctivă.   

16. Definiți termenele de decădere. Explicați regimul termenelor de decădere și 

renunțarea la beneficiul decăderii.  

17. Enumerați felurile înregistrărilor în registrele de publicitate cu caracter 

constitutiv. Explicați distincția de regim dintre înregistrare și înregistrare 

provizorie.  

18. Analizați notarea în registrul de publicitate cu caracter constitutiv. Explicați 

cine poate fi solicitantul notării și în ce condiții.  

19. Definiți rectificarea cuprinsului registrului. Explicați în ce condiții poate fi 

efectuată rectificarea înregistrării sau a înregistrării provizorii.   
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20. Definiți bunul în dreptul civil. Analizați clasificarea bunurilor în mobile și 

imobile. Explicați părțile componente ale bunurilor imobile.  

21. Definiți posesiunea în dreptul civil. Explicați mijloacele juridice de apărare a 

posesiei.  

22. Definiți proprietatea. Explicați accesiunea imobiliară artificială ca modalitate 

de dobândire a dreptului de proprietate.  

23. Analizați dobândirea cu bună-credință a dreptului înregistrat în temeiul actului 

juridic.  

24. Analizați uzucapiunea dreptului în temeiul cuprinsului registrului de 

publicitate.  

25. Definiți proprietatea comună. Explicați regimul proprietății comune pe cote 

părți.  

26. Explicați actele de conservare și administrare a bunurilor proprietate comună 

în devălmășie. Analizați condițiile privind înstrăinarea bunurilor proprietate 

comună în devălmășie.  

27. Definiți dreptul de vecinătate. Examinați regimul privind distanța pentru 

construcții, lucrări și plantații. Explicați efectul depășirii hotarului terenului 

învecinat în cazul construcției.  

28. Definiți uzufructul. Analizați drepturile și obligațiile uzufructuarului.  

29. Clasificați servituțile. Analizați drepturile și obligațiile proprietarului terenului 

aservit și proprietarului terenului dominant.  

30. Determinați conținutul dreptului de superficie. Explicați efectele stingerii 

dreptului de superficie.   

31. Descrieți obiectul și întinderea gajului. Analizați gajul asupra bunurilor 

incorporale.  

32. Explicați efectele gajului. Analizați drepturile și obligațiile debitorului gajist și 

drepturile și obligațiile creditorului gajist rezultate din raportul de gaj.   

33. Explicați modalitatea de exercitare a dreptului de gaj. Analizați particularitățile 

de exercitare a dreptului de gaj asupra drepturilor privind mijloacele din 

conturi bancare.  

34. Definiți și clasificați obligațiile civile. Analizați regimul obligațiilor naturale, 

obligațiilor corelative, obligațiilor de rezultat și obligațiilor de mijloace.   

35. Definiți și clasificați pluralitatea de subiecte în raporturile obligaționale civile. 

Explicați efectele solidarității debitorilor.  

36. Descrieți transmisiunea creanței și a obligației. Analizați felurile preluării de 

datorie.   

37. Definiți subrogația și explicați felurile subrogației. Analizați efectele 

subrogației.  

38. Analizați regulile cu privire la termenul executării obligației. Evidențiați 

particularitățile privind termenul de executare a obligației pecuniare 

contractuale al cărei creditor este un profesionist.    
39. Definiți imputația executării obligațiilor. Analizați condițiile imputației 

executării obligațiilor atunci când imputația este făcută de către debitor și 

atunci când imputația este făcută de către creditor.  
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40. Identificați mijloacele de protecție a dreptului creditorului la executarea 

obligației. Analizați acțiunea oblică, ca mijloc de protecție a dreptului 

creditorului la executarea obligației.  

41. Definiți acțiunea revocatorie. Analizați efectele juridice ale acțiunii revocatorii.  

42. Identificați mijloacele de apărare ale creditorului în caz de neexecutare a 

obligației. Analizați condițiile de a cere executarea în natură a obligației.  

43. Identificați circumstanțele care justifică neexecutarea obligației. Explicați și 

analizați justificarea neexecutării datorită unui impediment.  
 

44. Determinați în ce condiții poate fi operată rezoluțiunea raportului contractual. 

Explicați modul de exercitare a rezoluțiunii și efectele rezoluțiunii.   

45. Definiți dobânda. Analizați dobânda de întârziere în executarea obligațiilor 

pecuniare și dobânda de întârziere în executarea obligațiilor de a da sau de a 

face.  

46. Definiți și clasificați clauza penală. Analizați condițiile de valabilitate a 

penalității, modul de aplicare a penalității în cazul obligațiilor indivizibile, 

reducerea penalității.  

47. Analizați efectele stingerii obligațiilor. Explicați stingerea obligației prin 

executare și regulile privind dreptul de a primi chitanță și titlu original.  

48. Definiți compensarea. Analizați condițiile de aplicare a compensării și efectele 

compensării.  

49. Definiți confuziunea și remiterea de datorie. Analizați confuziunea și remiterea 

de datorie în calitate de temeiuri a stingerii obligațiilor.  

50. Definiți și clasificați contractele. Explicați principiul libertății contractuale și 

analizați limitele principiului libertății contractuale.  

51. Identificați condițiile legale ale obligației de a contracta. Analizați 

antecontractul și contractul definitiv. Explicați drepturile și obligațiile părților 

unui antecontract.   

52. Definiți obligațiile pre-contractuale. Explicați obligațiile pre-contractuale ale 

profesionistului, cerințele de conținut și formă a informațiilor la încheierea 

contractelor la distanță cu consumatorii.  

53. Definiți clauzele esențiale ale contractului. Analizați oferta și explicați 

momentul de încheiere a contractului.  

54. Explicați condițiile de revocare a ofertei și condițiile de revocare a acceptării 

ofertei.  

55. Definiți revocarea contractului. Analizați drepturile și obligațiile 

profesionistului și a consumatorului în cazul contractelor încheiate la distanță 

sau a contractului negociat în afara spațiilor comerciale.  

56. Definiți clauzele abuzive. Analizați condițiile clauzelor abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii și în contractele încheiate dintre profesioniști.  

57. Definiți efectele contractului. Explicați întregirea efectelor contractului. 

Analizați schimbarea excepțională a circumstanțelor.  

58. Definiți și clasificați simulația contractelor. Analizați efectele simulației în 

relația dintre părțile contractului și efectele simulației față de terți.   
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59. Identificați și analizați principiile de interpretare a contractului.  

60. Definiți contractul de vânzare-cumpărare. Analizați regulile privind viciile 

materiale ale bunului, drepturile și obligațiile părților contractului rezultate din 

viciile materiale ale bunului.  

61. Definiți dreptul de preemțiune. Explicați regulile privind exercitarea dreptului 

de preemțiune.    
62. Analizați drepturile și obligațiile părților în contractul de vânzare-cumpărare a 

bunurilor mobile corporale pentru consum.  

63. Analizați drepturile și obligațiile părților în contractul de vânzare-cumpărare a 

bunurilor imobile. Explicați drepturile consumatorului în contractul de 

vânzare-cumpărare a bunului imobil.  

64. Definiți contractul de donație. Analizați condițiile de valabilitate ale donației, 

forma contractului de donație și efectele donației condiționate.    
65. Definiți contractul de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață. Analizați 

drepturile și obligațiile părților contractului de înstrăinare cu condiția 

întreținerii pe viață.  

66. Definiți contractul de rentă. Analizați drepturile și obligațiile părților 

contractului de rentă.  

67. Definiți contractul de comodat. Analizați drepturile și obligațiile părților 

contractului de comodat.  

68. Definiți contractul de împrumut și dobânda în baza contractului de împrumut. 

Analizați drepturile și obligațiile părților contractului de împrumut bănesc.  

69. Definiți contractul de locațiune. Explicați în ce condiții poate fi încheiată 

sublocațiunea și cesiunea locațiunii. Analizați drepturile și obligațiile 

locatarului și sub-locatarului.  

70. Definiți contractul de arendă. Explicați condițiile privind plata pentru arenda 

terenurilor agricole, cuantumul și modul de achitare, subarenda terenurilor 

agricole și modul de folosire a bunurilor arendate.  

71. Definiți și clasificați contractele de leasing. Analizați drepturile și obligațiile 

locatorului și a locatarului în contractul de leasing.   

72. Definiți contractul de antrepriză. Analizați drepturile și obligațiile 

antreprenorului și ale beneficiarului în contractul de antrepriză.  

73. Definiți contractul de prestări servicii. Analizați drepturile și obligațiile 

prestatorului și ale beneficiarului în contractul de prestări servicii.  

74. Definiți contractul de transport. Analizați încheierea și executarea contractului 

de transport de bunuri, răspunderea transportatorului, regulile privind pretenții 

și acțiuni rezultate din contractul de transport de bunuri.  

75. Definiți contractul de mandat. Analizați drepturile și obligațiile mandatarului și 

ale mandantului în contractul de mandat.  

76. Definiți contractul de administrare fiduciară. Analizați drepturile și obligațiile 

fondatorului administrării/fiduciantului și ale administratorului fiduciar. 

Explicați condițiile și întinderea răspunderii administratorului fiduciar.  
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77. Definiți contractul de expediție. Analizați drepturile și obligațiile expeditorului 

și ale clientului în contractul de expediție. Explicați condițiile și întinderea 

răspunderii expeditorului.   

78. Definiția contractul de depozit. Analizați drepturile și obligațiile deponentului 

și ale depozitarului în contractul de depozit.  

79. Definiți contractul de magazinaj. Descrieți conținutul recipisei de magazinaj. 

Analizați drepturile și obligațiile părților în contractul de magazinaj.  

80. Definiți și clasificați garanțiile personale. Explicați întinderea obligațiilor 

fidejusorului. Analizați particularitățile privind garanțiile personale acordate de 

consumator.  

81. Identificați și descrieți categoriile de contracte privind punerea pe piață a 

produselor altora. Analizați drepturile și obligațiile părților în contractul de 

distribuție.   

82. Identificați și descrieți contractele și operațiunile bancare și nebancare. 

Analizați drepturile și obligațiile părților în contractul de credit. Explicați 

particularitățile cesiunii contractului de credit.  

83. Definiți contractul de asigurare și identificați tipurile de asigurare. Explicați 

regulile cu privire la încheierea contractului de asigurare. Analizați condițiile 

de plată a primei de asigurare. Explicați efectele de neplată a primei înainte de 

începerea perioadei de asigurare și neplata primei după începerea perioadei de 

asigurare.   

84. Definiți tranzacția. Analizați regulile cu privire la valabilitatea tranzacției, 

modul de încheiere a tranzacției și efectele tranzacției.  

85. Definiți contractul de societate civilă. Analizați drepturile și obligațiile 

asociaților în contractul de societate civilă. Explicați modul de reprezentare a 

societății civile în relația cu terții.  

86. Identificați domeniul de aplicare a îmbogățirii nejustificate. Explicați condițiile 

pentru considerarea îmbogățirii ca nejustificată, regulile de determinare a 

îmbogățirii și a dezavantajului, restituirea îmbogățirii, mijloacele juridice de 

apărare a persoanei îmbogățite.  

87. Explicați domeniul de aplicare a răspunderii delictuale. Analizați răspunderea 

pentru dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor comerciale.  

88. Definiți fiducia. Explicați modul de constituire al fiduciei. Analizați regimul 

juridic al masei patrimoniale fiduciare.   

89. Identificați clasele de moștenitori legali. Analizați drepturile succesorale ale 

soțului supraviețuitor.  

90. Definiți testamentul. Identificați tipurile de testamente. Analizați regulile 

privind desemnarea moștenitorilor și stabilirea cotelor succesorale.    

91. Definiți legatul. Analizați drepturile legatarului în relația cu persoana grevată 

cu legat.    

92. Explicați condițiile cu privire la acceptarea moștenirii și renunțarea la 

moștenire. Analizați drepturile și obligațiile ce rezultă din acceptarea 

moștenirii.   
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93. Examinați condițiile privind exercitarea pretențiilor din moștenire (petiția de 

ereditate). Analizați raporturile juridice dintre comoștenitori.  

94. Explicați condițiile privind partajul masei succesorale. Analizați drepturile și 

obligațiile moștenitorilor descendenți în raportul donațiilor.   

95. Explicați modul de stabilire a legii străine. Analizați regimul persoanei fizice 

din perspectiva dreptului internațional privat.   

96. Analizați statutul persoanei juridice din perspectiva dreptului internațional 

privat. Explicați dobândirea și stingerea drepturilor reale conform regulilor 

dreptului internațional privat.  

97. Determinați legea aplicabilă condițiilor de formă și condițiilor de fond a 

actului juridic din perspectiva dreptului internațional privat. Explicați regulile 

privind stabilirea legii aplicabile contractului.   

98. Identificați cine sunt titulari de drepturi în sensul legislației privind drepturile 

de autor și drepturile conexe. Analizați drepturile morale ale autorului.  

99. Identificați titularii drepturilor conexe dreptului de autor. Analizați drepturile 

patrimoniale ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.   

100. Analizați condițiile de răspundere pentru încălcarea drepturilor de autor. 

Explicați întinderea răspunderii furnizorului de servicii online de partajare de 

conținut.  


