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DREPT CIVIL 

Drept civil. Teoria generală  
1. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. 

Consimţământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma 

actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (termenul, condiţia, sarcina). Efectele 

actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil;  
 

2. Prescripţia extinctivă. Definiţie, reglementare, natură juridică şi delimitare faţă de alte instituţii. 

Efectul prescripţiei extinctive. Domeniul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie 

extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).   
 
Drept civil. Persoanele. 

1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosinţă şi 
capacitatea de exerciţiu).  

 
2. Persoana juridică. Reglementare. Noţiune şi elemente constitutive. Înfiinţarea persoanei 

juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. 

Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.  

3. Persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială. 

4. Procedura de înmatriculare a societăţiilor comerciale. 

5. Conducerea şi administrarea societăţiilor. 

 

Bibliografie: 
1. Codul Civil;   
2. Iosif R.Urs, Carmen Todică, Drept civil.Teoria generală, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2015   
3. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, E d. Hamangiu, Bucureşti, 2012   
4. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 2-a,  

Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2013 

5. Smaranda Angheni, Profesionoştii-comercianţi, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2013. 

 

Drept civil. Teoria drepturilor reale  
1. Teoria generală a proprietăţii. Definiţia şi caracterele dreptului de proprietate; dreptul de 

proprietate publică (noţiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului 

de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică) şi dreptul de proprietate 

privată (noţiune, conţinut juridic, caractere juridice, limitele exercitării dreptului de proprietate, 

regimul juridic al imobilelor proprietate privată).   
2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate;  

3. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale;   
4. Posesia şi efectele sale;    
5. Accesiunea şi uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte 

drepturi reale;  
 
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor civile  

1. Faptele juridice licite, izvoare de obligaţii civile- gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat, 
îmbogăţirea fără justă cauză;  
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2. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, izvor de obligaţii (răspunderea civilă delictuală). Noţiune, 

principii şi funcţii. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere 

juridică. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru fapta altei persoane. 

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Răspunderea pentru ruina edificiului. 

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Repararea 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. Stingerea obligaţiilor. Compensaţia. Remiterea de datorie. Confuziunea. Darea în plată. 
Imposibilitatea fortuită de executare.  

 
Bibliografie: 

1. Codul Civil;   
2. Iosif R. Urs, Petruţa-Elena Ispas, Drept civil. Teoria drepturile reale, Ed.a.II-a, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2015.  
 

3. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale - editia a 2 –a, Ed.C.H.Beck, 2013  
 

4. Iosif. R. Urs, Petruţa-Elena Ispas, Drept civil. Teoria obligaţiilor civile, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2015;  

 
5. Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, Ed. Universul 

juridic, Bucureşti, 2015.  
 
Drept civil. Contracte speciale 

1. Contractul de vânzare-cumpărare;   
2. Contractul de donaţie;   
3. Contractul de locaţiune;    
4. Tranzacţia  

 

Drept civil. 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 a rudelor 

defunctului. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor;  

 

Bibliografie: 
1. Codul Civil;   
2. Dumitru Florescu, Contracte civile în noul Cod Civil, editia a V-a, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015;   
3. M.  Tăbăraş,  Contracte  speciale;  sinteze,  modele  de  contracte,  teste  grilă,  Editura  

C.H.Beck, Buc., 2013;   
4. Răzvan Dincă, Contracte civile speciale in noul Cod civil. Note de curs, Ed.Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013  
 

5. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I. Mostenirea legala. 
Conform noului Cod civil, editia a 3-a revazuta si adaugită, Ed.Universul Juridic, 2013  

 
6. Dumitru Florescu, Dreptul succesoral, ediţia a VI-a,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;  
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DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ 
 

 

I. Aplicarea legii penale în timp  
II. Aplicarea legii penale în spaţiu  
III. 1. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii   

a) fapta prevăzută de legea penală   
b) fapta săvârşită cu vinovăţie   
c) fapta nejustificată   
d) fapta imputabilă   

2. Conţinutul infracţiunii   
a) Noţiune   
b) Structura conţinutului infracţiunii   
c) Clasificarea conţinuturilor de infracţiune   
d) Analiza conţinutului constitutiv obiectiv generic al infracţiunii   

- Conţinutul constitutiv obiectiv generic al infracţiunii   
- elementul material   
- urmarea imediată   
- legătura de cauzalitate  

- Conţinutul constitutiv subiectiv generic   
- vinovăţia ca element subiectiv în conţinutul infracţiunii  

- infracţiuni săvârşite cu ambele forme de vinovăţie (praterintenţionate)   
- mobilul   
- scopul   

- Condiţii privind obiectul infracţiunii   
- obiect juridic   
- obiect material   

- Condiţii privind subiecţii infracţiunii   
- Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii  

 

IV. Formele infracţiunii  
a) forma actelor pregătitoare   
b) forma tentativei   
c) forma faptului consumat   
d) forma faptului epuizat    

V. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni  
a) unitatea naturală   

- infracţiunea simplă   
- infracţiunea continuă   
- infracţiunea deviată   

b) unitatea legală   
- infracţiunea continuată   
- infracţiunea complexă   
- infracţiunea de obicei   
- infracţiunea progresivă   

 

VI. Cauzele justificative 
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a) legitima apărare   
b) starea de necesitate   
c) exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii   
d) consimţământul persoanei vătămate   

VII. Cauzele de neimputabilitate  
a) constrângerea fizică   
b) constrângerea morală   
c) excesul neimputabil   
d) minoritatea făptuitorului   
e) iresponsabilitatea   
f) intoxicaţia   
g) eroarea   
h) cazul fortuit   

VIII.Răspunderea penală   
a) Principiile răspunderii penale   
b) Cauzele care înlătură răspunderea penală   

- amnistia   
- prescripţia   
- lipsa plângerii prealabile   
- împăcarea   

IX. Minoritatea  
a) Limitele răspunderii penale a minorilor   
b) Măsurile educative neprivative de libertate   
c) Măsurile educative privative de libertate    

X. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei  
- graţierea   
- prescripţia executării pedepsei   

XI. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării  
- reabilitarea de drept   
- reabilitarea judecătorească   

XII. Cauzele care înlătură răspunderea penală  
- amnistia   
- prescripţia răspunderii penale  

Bibliografie:  
1. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, modificată şi completată ;  

 
2. Alexandru Boroi: Drept penal. Partea generală-Conform Noului Cod Penal,Ediţia a II-

a,Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014   
3. Contantin Sima, Drept penal. Partea generală. Vol. I şi II, Ed. Hamangiu, Bucureşti,   

2015;  
 

4. Alexandru Boroi, Simona Anghel, Fişe de drept penal pentru admiterea in magistratură si 
avocatură, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2015   

5. Mihail Udroiu: Drept penal. Partea generală. Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015; 

6. Andreea Simona Uzlău, Ioan Pascu, Drept penal. Partea generală, ediţia a IV-a, Ed.Hamangiu, 

2013. 
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DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ 

 

I.Infracţiuni contra persoanei: 
 

1. Infracţiuni contra vieţii: omorul (art.188 C.pen.), omorul calificat (art.189 C.pen.), uciderea la 

cererea victimei (art.190 C.pen.), determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art.191 C.pen.), 

uciderea din culpă (art.192 C.pen.); 
 

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: lovirea sau alte violenţe (art.193 

C.pen.), vătămarea corporală (art.194 C.pen.), lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 

(art.195 C.pen.), vătămarea corporală din culpă ( art.196 C.pen.); 
 

3. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal (art.205 C.pen.), 

ameninţarea (art.206 C.pen.), şantajul (art.207 C.pen.), hărţuirea (art.208 C.pen.); 
 

4. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: violul (art.218 C.pen.), actul sexual cu un 

minor (art.220 C.pen.), coruperea sexuală a minorilor (art.221 C.pen.); 
 

5. Infracţiuni  ce  aduc  atingere  domiciliului  şi  vieţii  private:  violarea  de  domiciliu  (art.224 

C.pen.), violarea sediului profesional (art.225 C.pen.); 

 
 
II.Infracţiuni contra patrimoniului: 
 

1. furtul (art.228 C.pen.), furtul calificat (art.229 C.pen.), furtul în scop de folosință (art.230 

C.pen.), plângerea prealabilă şi împăcarea (art.231 C.pen.), sancţionarea tentativei (art.232 

C.pen.); 
 

2. tâlhăria (art.233 C.pen.); tâlhăria calificată (art.234 C.pen.), abuzul de încredere (art.238 

C.pen.). 
 

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: gestiunea frauduloasă (art.242 

C.pen.), însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243 C.pen.), 

înşelăciunea(art.244 C.pen.);  
 

4. distrugerea   (art.253 C.pen.), distrugerea calificată (art.254 C.pen.), distrugerea din culpă 
 

(art.255 C.pen.), tulburarea de posesie(art.256 C.pen.); 

 

III.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu: 
 

1. Infracţiuni de corupţie: luarea de mită (art.289 C.pen.), darea de mită (art.290 C.pen.), traficul 

de influenţă (art. 291 C.pen.), cumpărarea de influenţă (art.292 C.pen.);  
 
IV.Infracţiuni de fals: 
 

1. Falsuri în înscrisuri: falsul material în înscrisuri oficiale (art.320 C.pen.), falsul intelectual 

(art. 321 C.pen.), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 C.pen), 
 

uzul de fals (art. 323 C.pen.), falsul în declarații (326 C.pen.), falsul privind identitatea (art.327 

C.pen.). 
 
VI.Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială: 
 

1. Infracţiuni  contra  ordinii  şi  liniştii  publice:  constituirea unui grup infracțional organizat 

(art. 367 C.pen.), tulburarea  ordinii  şi  liniştii  publice  (art.  371 C.pen.), ultrajul contra 

bunelor moravuri (art. 375 C.pen.), abandonul de familie (art.378 C.pen.).  
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Bibliografie: 
 
1.Legea nr.286/2009 privind Codul Penal.  

2. Legea 187/2012 privind punerea în aplicare a Legii 286/2009. 

3.Alexandru Boroi, Drept Penal. Partea speciala -Conform Noului Cod Penal, Ediţia a III-a, Editura 

CH. Beck, 2016; 

4.Mihai Udroiu, Drept Penal.Partea specială, Ediţia a 2-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015. 
 
 

DREPT PROCESUAL CIVIL 

 

I.Acţiunea civilă 
1. Capacitatea procesuală;  
2. Calitatea procesuală;  

3. Interesul;  

4. Formularea unei pretenţii.  

 

II.Competenţa 
1. Competenţa materială; 

2. Competenţa teritorială;  

3. Incidente procedurale privind competenţa (excepţia de necompetenţă, conflictele de competenţă, 

litispendenţa, conexitatea, strămutarea).  

 

III.Judecata în primă instanţă 
1. Cererea de chemare în judecată.Verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată.  

2. Întâmpinarea;  

3. Cererea reconvenţională;  

4. Excepţiile procesuale.  

 

Bibliografie: 
1.Noul Cod de procedură civilă (textele privind materia de examen) cu modificărilea aduse prin OUG 
nr.1/2016  
2.G.Răducan, M.Dinu, Fişe de procedură civilă, Ed.a III-a, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2015 3. 
M.Dinu, Judecata în primă instanţă, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2016  
3.Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare (dispoziţiile referitoare 
la compunerea instanţei, repartizarea aleatorie a dosarelor şi continuitatea completului). 
4. G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, ediţia a 3-a, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2016 

 

DREPT PROCESUAL PENAL 
 
 
1.Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal (art.14-28) 
2.Participantii in procesul penal (art.29-96)  
3.Urmarirea penala (art.285-341) 

 

Bibliografie : 
1. Codul de procedură penală (cu modificările la zi);  

2. Paraschiv Carmen, Fişe de procedură penală. Partea general. Partea special,Ed.Hamangiu, 

bucureşti, 2016 

3. Paraschiv Carmen, Note de curs – Drept procesual penal – partea genralăl, Ed.Hamangiu, 

Bucureşti 2016  
4. Andrei Zarafiu, Procedura penala - Partea generala. Partea speciala. Editia a 2-a, 

Ed.C.H.Beck, 2015   
5. Mihail Udroiu, Fise de procedură penală. Partea generala. Partea specială. Editia a 2-a, 

Universul Juridic 2015.  


