
I N S T I T U Ţ I I    D E    D R E P T   C I V I L 
 

DREPT CIVIL – anul I 
 
 

I.                  Actul juridic civil 
1.      Clasificarea actelor juridice civile; 
2.      Condiţiile actului juridic civil; 
3.      Efectele actului juridic civil; 
4.      Nulitatea actului juridic civil. 
 

II.               Prescripţia extinctivă: domeniul şi cursul prescripţiei extinctive. 
1.      Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale; 
2.      Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale; 
3.      Unele probleme speciale privind domeniul prescripţiei extinctive; 
4.      Începutul, suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive; 
5.      Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. 
 

Bibliografie 
 

I. Actul juridic civil :  
 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea 
nr. 71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 
15 iulie 2011.  

 
- O.U.G. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in 

vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, aşa cum a fost aprobată prin 
Legea nr. 60/2012. 

 
 
II. Prescripţia extinctivă - Codul civil (1864) şi Decretul nr. 167/1958.  

 
 

DREPT CIVIL - anul II 
 

I. Drepturile reale principale 
1. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, 

limite,  
      clasificare). Proprietate publică. Proprietatea privată; 
2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate; 
3. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare; 
4. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale. 

 
II. Obligaţiile 

1. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice; 
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2. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii; 
3. Efectele obligaţiilor. Executarea directă (în natură) şi indirectă (prin echivalent) a 

obligaţiilor. 
 
Bibliografie 
 

I. Drepturile reale principale (temele nr. 1,2,3), cu excepţia uzucapiunii ca mod 
de dobândire a drepturilor reale (tema nr. 4): 

 
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea 

nr. 71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 
15 iulie 2011.  

 
 
II. Drepturile reale principale. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor 

reale. - Codul civil (1864)  
 

III. Obligaţiile : 
 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea 
nr. 71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 
15 iulie 2011.  

 
DREPT CIVIL – anul III 

 
I. Contracte speciale 

1.      Contractul de vânzare; 
2.      Contractul de locaţiune (dreptul comun); 
3.      Contractul de mandat. 
 

II. Succesiuni şi liberalităţi 
1. Devoluţiunea legală a moştenirii (mai puţin drepturile asupra succesiunii  
      vacante); 
2. Donaţia 
3. Rezerva succesorală; 
4. Dreptul de opţiune succesorală. 

 
Bibliografie 
 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificată şi completată  prin Legea 
nr. 71/2011, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 
15 iulie 2011.  
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