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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

TEMATICĂ 

 

• Rolul de drept comun al noului Cod civil (conf. dr. Marian Nicolae) 
• Aplicarea legii civile (conf. dr. Marian Nicolae) 
• Reglementări generale privind publicitatea drepturilor, a actelor şi faptelor juridice 

(conf. dr. Marian Nicolae) 
• Drepturile personalităţii (dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi 

psihică, la onoare şi reputaţie, la respectarea vieţii private, la propria imagine) 
(prof. dr. Lucian Mihai, conf. dr. Marian Nicolae) 

• Apărarea drepturilor nepatrimoniale (prof. dr. Lucian Mihai, conf. dr. Marian 
Nicolae) 

• Regimurile matrimoniale  (conf. dr. Marieta  Avram) 
• Autoritatea părintească (conf. dr. Milena Tomescu) 
•  Dreptul de proprietate privată şi dreptul de proprietate publică (prof. dr.  

Valeriu Stoica) 
• Perspectiva Noului Cod civil asupra modurilor de dobândire a drepturilor reale 

principale (prof. dr. Valeriu Stoica) 
• Concepţia noului Cod civil cu privire la patrimoniu, cu referire specială la 

fiducie şi administrarea bunurilor altei persoane (prof. dr. Valeriu Stoica) 
• Moştenirea legală (conf. dr. Romeo Popescu, lect. dr. Răzvan Dincă) 
• Regimul juridic al liberalităţilor (donaţia, testamentul, rezerva succesorală)     

( conf. dr.  Romeo Popescu, lect. dr. Răzvan Dincă) 
• Încheierea contractului (conf. dr. Flavius A. Baias) 
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• Nulitatea contractului (conf. dr. Marian Nicolae) 
• Efectele contractului ( conf. dr. Marian Nicolae) 
• Impreviziunea ( lect. dr. Cristina Zamşa) 
• Contractul de vânzare ( prof. dr. Lucian Mihai, conf. dr. Romeo Popescu, lect. 

dr. Răzvan Dincă) 
• Contractul de societate ( prof. dr. Gheorge Piperea) 
• Contractul de transport (prof. dr. Gheorghe Piperea) 
• Contractul de mandat ( prof. dr. Lucian Mihai, conf. dr. Romeo Popescu, lect. 

dr.  Răzvan Dincă) 
• Contractul de depozit (prof. dr. Lucian Mihai, conf. dr. Romeo Popescu, lect. 

dr.  Răzvan Dincă) 
• Contractele de rentă viageră şi de întreţinere (prof. dr. Lucian Mihai, conf. dr. 

Romeo Popescu, lect. dr.  Răzvan Dincă) 
• Garanţiile ( lect. dr. Adriana Almăşan) 
• Prescripţia extinctivă ( conf. dr. Marian Nicolae) 
• Dispoziţii de drept internaţional privat ( prof. dr. Dragoş Alexandru Sitaru, 

lect. dr. Claudiu Buglea) 
• Principiile procesului civil (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, prof. dr. Gabriel 

Boroi, lect. dr. Traian Briciu) 
• Faza cercetării procesului civil (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, prof. dr. 

Gabriel Boroi, lect. dr. Traian Briciu) 
• Sistemul căilor de atac (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, prof. dr. Gabriel 

Boroi, lect. dr. Traian Briciu) 
• Proceduri speciale (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, prof. dr. Gabriel Boroi, 

lect. dr. Traian Briciu) 
• Soluţionarea litigiilor prin arbitraj (lect. dr. Radu-Bogdan Bobei) 
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