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I.     DREPT CIVIL 

A. TEORIA GENERALĂ 

1.  Raportul juridic civil. Definiţie. Caractere. Elemente (subiecte, conţinut, obiect); 

2.  Actul juridic civil. Noţiune şi clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimţământul. 
Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului 
juridic civil (termenul, condiţia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.  

 

B. PERSOANELE 

1.  Identificarea persoanei fizice. Noţiune şi natura juridică a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul 
şi reşedinţa. Starea civilă; 

2.  Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noţiune. Capacitatea civilă de folosinţă. Capacitatea civilă de 
exerciţiu;  

3. Persoana juridică. Noţiune, enumerare  şi clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a 
persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanelor 
juridice.  

 

Bibliografie:   

1. Fl. A. Baias şi colectiv, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012;   

2. G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; 

3. Codul civil - Legea nr. 287/2009 şi Legea nr. 71/2011. 

 

C. TEORIA DREPTURILOR REALE 

1. Posesia şi efectele sale juridice; 

2. Dreptul de proprietate privată: noţiune, conţinut, limitele exercitării dreptului de proprietate privată; 

3. Dezmembrămintele dreptului de proprietate;  

4. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate; 

5. Accesiunea (incorporaţiunea); 

6. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.  

 

Bibliografie:   

1. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013;  

2. C. Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2013; 

3. Codul civil - Legea nr. 287/2009 şi Legea nr. 71/2011. 

  



 2 

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR 

1. Noţiunea, elementele şi clasificarea obligaţiilor; 

2. Contractul – izvor al obligaţiilor; 

3. Faptul juridic licit: Gestiunea de afaceri. Plata lucrului nedatorat. Îmbogăţirea fără justă cauză;  

4. Răspunderea civilă: Noţiuni introductive. Cauze exoneratoare de răspundere. Răspunderea pentru 
fapta proprie. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale. 

5. Stingerea obligaţiilor prin plată, compensaţie, confuziune, dare în plată, remitere de datorie. 

 

Bibliografie:   

1. I. Dogaru, P. Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ed.2, Ed. C. H. Beck, 2014; 
2. Şt. Scurtu, Drept civil. Regimul juridic general al obligaţiilor. Garantarea obligaţiilor, Ed. C. H. Beck, 

2014; 
3. L. Pop, I. F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012; 
4. Codul civil - Legea nr. 287/2009 şi Legea nr. 71/2011. 

 

E. CONTRACTE SPECIALE  

1. Contractul de vânzare-cumpărare;  

2. Contractul de donaţie;  

3. Contractul de locaţiune; 

4. Contractul de mandat;  

5. Contractul de tranzacţie;  

6. Contractul de rentă viageră; 

7. Contractul de întreţinere;  

8. Împrumutul de folosinţă şi împrumutul de consumaţie;  
 

Bibliografie:  

1. M.L. Istrătoaie, Contracte civile speciale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017;  

2. Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. I-III, ediţia a 4-a actualizată de L. Mihai şi R. 
Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 

3. R. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil. Note de curs, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2013; 

4. Codul civil - Legea nr. 287/2009 şi Legea nr. 71/2011.  
 

F. SUCCESIUNI 

1. Reguli generale privitoare la moştenire. Caracterele generale ale transmiterii moştenirii. Deschiderea 
moştenirii. Condiţiile generale ale dreptului la moştenire;  

2. Moştenirea legală. Condiţiile dreptului de moştenire legală. Principiile generale ale devoluţiunii legale a 
moştenirii şi excepţiile de la aceste principii. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului. Drepturile 
succesorale ale soţului supravieţuitor. Reprezentarea succesorală. Nedemnitatea succesorală; 

3. Moştenirea testamentară. Noţiunea de testament. Condiţii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. 
Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă; 

4. Transmisiunea moştenirii.  
 

Bibliografie:  

1. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. I. Moştenirea legală, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2013;  

2. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. II. Moştenirea testamentară, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014; 

3. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. III. Transmisiunea şi partajul moştenirii, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 
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4. Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; 

5. Codul civil - Legea nr. 287/2009 şi Legea nr. 71/2011. 

 

II. DREPT PROCESUAL CIVIL 

1.   Aplicarea în timp a legii de procedură civilă. Principiile fundamentale ale procesului civil; 

2.   Acţiunea civilă. Noţiune. Elemente. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile. Clasificarea acţiunilor civile; 

3.    Participanţii la procesul civil. Instanţa. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea, 
abţinerea  şi recuzarea. Părţile. Coparticiparea procesuală. Participarea terţilor în procesul civil. 
Reprezentarea părţilor în procesul civil. Participarea Ministerului Public în procesul civil; 

4.  Competenţa. Noţiune. Clasificare. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti. Competenţa 
materială. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă. 
Competenţa teritorială. Competenţa facultativă. Întinderea competenţei instanţei sesizate. Prorogarea 
de competenţă. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei. Necompetenţa. Excepţia de 
necompetenţă. Conflictele de competenţă. Litispendenţa. Strămutarea proceselor. Delegarea 
instanţei; 

5.  Actele de procedură. Noţiune. Clasificare. Condiţii. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. 
Nulitatea actelor de procedură; 

6. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Calculul termenelor procedurale. Durata termenelor 
procedurale. Decăderea. Repunerea în termen; 

7.   Cererea de chemare în judecată. Procedura prealabilă. Verificarea şi regularizarea cererii de chemare 
în judecată. Fixarea primului termen de judecată. Modificarea cererii de chemare în judecată. Efectele 
introducerii cererii de chemare în judecată;  

8.  Întâmpinarea. Cererea reconvenţională; 

9.   Procedura în faţa primei instanţe. Judecata. Dispoziţii generale. Şedinţa de judecată. Încheierea de 
şedinţă. Cercetarea procesului. Excepţiile procesuale. Probele. Dezbaterea în fond a procesului. 
Suspendarea judecăţii. Perimarea cererii. Actele de dispoziţie ale părţilor; 

10. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor judecătoreşti. Conţinutul 
hotărârii. Redactarea şi comunicarea hotărârii. Efectele hotărârii judecătoreşti. Îndreptarea, lămurirea  
şi completarea hotărârii. Executarea provizorie a hotărârii judecătoreşti. Cheltuielile de judecată;  

11. Căile de atac. Noţiune. Clasificare. Reguli privind exercitarea căilor de atac. Apelul. Recursul. 
Contestaţia în anulare. Revizuirea;  

12. Procedurile speciale. Procedura ordonanţei preşedinţiale. Procedura divorţului. Procedura partajului 
judiciar. 

 

Bibliografie:  

1. I. Leş, D. Ghiţă (coord.), Tratat de drept procesual civil, vol. I, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2020; 

2. D. Ghiţă, Drept procesual civil. Partea specială, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017;   

3. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, ediţia a 5-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020; 

3. Codul de procedură civilă - Legea nr. 134/2010 şi Legea nr. 76/2012. 

 

III. DREPT PENAL 

A. PARTEA GENERALĂ 

1.  Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp;  

2.  Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii;  

3.  Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea consumată;  

4.  Unitatea naturală de infracţiune, unitatea legală de infracţiune, concursul de infracţiuni, recidiva şi 
pluralitatea intermediară;  

5.  Participaţia penală: proprie: coautoratul, instigarea, complicitatea, participaţia penală improprie;  

6.  Cauzele justificative: legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea 
unei obligaţii, consimţământul persoanei vătămate; 
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7.  Cauzele de neimputabilitate: constrângerea fizică, constrângerea morală, minoritatea făptuitorului, 
iresponsabilitatea, intoxicaţia, eroarea; 

8.  Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei  juridice, concursul de infracţiuni 
săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice;  

9.  Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii;  

10. Individualizarea pedepsei: circumstanţele atenuante şi agravante şi efectele lor juridice; 

11.  Renunţarea la aplicarea pedepsei, amânare aplicarea pedepsei, suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere; 

12. Limitele răspunderii penale a minorilor, măsurile educative neprivative şi privative de libertate; 

13. Măsurile de siguranţă şi regimul lor juridic; 

14. Cauzele care înlătură răspunderea penală: amnistia, prescripţia răspunderii penale, lipsa plângerii 
prealabile şi retragerea acesteia, împăcarea părţilor; 

15. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei: graţierea şi prescripţia executării pedepsei; 

16. Reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. 

 

Bibliografie:  

1. T. Toader, M.-I. Michinici, M. Dunea, R. Răducanu, A. Crisu-Ciocanta, S. Răduleţu, Noul cod 
penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

2. Codul penal - Legea nr. 286/2009 şi Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii n r. 
286/2009 privind Codul penal; 
 

B. PARTEA SPECIALĂ 

1. Infracţiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, uciderea din culpă, lovirea sau alte violenţe, 
vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, vătămarea corporală din culpă, 
relele tratamente aplicate minorului, lipsirea de libertate în mod ilegal, ameninţarea şi şantajul);  

2. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (violul şi actul sexual cu un minor); 
3. Infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi vieţii private – violarea de domiciliu; 
4. Infracţiuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, plângerea prealabilă şi împăcarea, tâlhăria, 

tâlhăria calificată, tâlhăria urmată de moartea victimei, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, 
înşelăciunea, distrugerea, tulburarea de posesie); 

5. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, sustragerea de sub 
sechestru);  

6. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (inducerea în eroare a organelor judiciare,  favorizarea făptuitorului, 
tăinuirea, mărturia mincinoasă, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, cercetarea 
abuzivă, supunerea la rele tratamente represiunea nedreaptă, evadarea, nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti);  

7. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (luarea de mită şi darea de mită, traficul de influenţă, cumpărarea 
de influenţă, delapidarea, purtarea abuzivă, abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu);  

8. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede, falsificarea de timbre sau efecte poştale, deţinerea de 
instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul 
în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea);  

9. Infracţiuni contra familiei (incestul, abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea 
minorului). 

 

Bibliografie:  
1. T. Toader, M.-I. Michinici, M. Dunea, R. Răducanu, A. Crisu-Ciocanta, S. Răduleţu, Noul cod 

penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2014; 
2. H. Diaconescu, R. Răducanu, Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei, Ed. 

C.H. Beck, Bucuresti, 2014; 
3. H. Diaconescu, R. Răducanu, Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2014; 
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4. Codul penal - Legea nr. 286/2009 şi Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal. 

 

IV. DREPT PROCESUAL PENAL 

1.  Principii fundamentale care stau la baza procesului penal în România;  

2.  Participanţii la procesul penal;  

3.  Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;  

4.  Competenţa în materie penală; incompatibilitatea şi strămutarea;  

5.  Probele  şi mijloacele de probă în procesul penal (noţiune şi clasificare, obiectul probaţiunii, sarcina 
probaţiunii, aprecierea probelor şi mijloacele de probă);  

6.  Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi măsurile 
asiguratorii); 

7.  Actele procesuale şi procedurale comune (actele procesuale şi actele procedurale, termenele în 
procesul penal, sancţiunile procedurale penale);  

8.  Urmărirea penală. Obiect, limite, trăsături caracteristice, dispoziţii generale privind urmărirea penală. 
Competenţa organelor de urmărire penală. Supravegherea exercitată de procuror. Sesizarea 
organelor de urmărire penală. Desfăşurarea urmăririi penale. Suspendarea urmăririi penale. Soluţiile 
ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale. Terminarea urmăririi penale. Trimiterea 
în judecată. Reluarea urmăririi penale;  

9.   Procedura plângerii prealabile;  

10. Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima instanţă: 
etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;  

11. Apelul: hotărâri supuse apelului, titularii apelului, termenul  de apel, repunerea în termen şi apelul 
peste termen, efectele apelului;  

12. Contestaţia în anulare şi revizuirea;  

13. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori). 

 

Bibliografie:  

       1.  M. Udroiu, Drept procesual penal. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2018;   

2. Codul de procedură penală - Legea nr. 135/2010 şi Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare 
a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. 

 

NOTĂ:  

În vederea pregătirii pentru examenul de licenţă, la disciplinele drept civil, drept procesual civil, drept penal, 
drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii în care se tratează 
tematica menţionată la fiecare disciplină. 

Tematica menţionată la fiecare disciplină va fi tratată conform legislaţiei la zi. 

 

 

 

 

 

Director Departament Drept Privat, 

Prof.univ.dr Ştefan Scurtu 

 


