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DREPT CIVIL – ANUL I: 
 

I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 
1. Noţiunea şi caracterele raportului juridic civil 
2. Elementele raportului juridic civil: subiectele raportului juridic civil, obiectul raportului     
juridic civil, conţinutul raportului juridic civil 

 
II. ACTUL JURIDIC CIVIL 

1. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 
2. Condiţiile de fond (valabilitate) ale actului juridic civil: capacitatea de a încheia actul juridic 
civil, consimţământul părţilor, obiectul, cauza 
3. Forma actului juridic civil: principiul consensualismului şi excepţiile de la acest principiu – 
forma ad validitatem, forma ad probationem, forma pentru opozabilitatea faţă de terţi 
4. Principiile efectelor actului juridic civil: principiul forţei obligatorii - pacta sunt servanda, 
principiul irevocabilităţii şi principiul relativităţii efectelor actului juridic civil 
5. Nulitatea actului juridic civil 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ   
1. Constituţia României 
2. Codul civil – Legea nr. 287/2009 
3.  V. Gheorghiu, Drept civil. Teoria generală, Editura Sitech, Bucureşti, 2013 
4. G. Boroi, C.Al. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a II-a, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2012; 
5. G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti, 2011;  
6. Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. 
Comentariu pe articole. Art.1-2664, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
 
                
II. DREPT CIVIL – ANUL II 
1. Patrimoniul 
2. Posesia 
3. Dreptul de proprietate privată 

- noţiune 
- conţinut 
- caractere juridice 
- limitele dreptului de proprietate privată 

4. Dreptul de proprietate publică 
- noţiune 
- caractere juridice 
- obiect şi subiecte 
- drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică 

5. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale 
6. Modalităţile dreptului de proprietate 



7. Contractul 
  - Noţiunea şi clasificarea contractelor 
  - Principiul forţei obligatorii a contractului 
  - Principiul relativităţii efectelor contractului. Excepţii  

- Opozabilitate contractului faţă de terţi. Simulaţia 
- Efectele specifice contractelor sinalagmatice 

8. Faptul licit ca izvor de obligaţii 
9. Faptul ilicit cauzator de prejudicii ca izvor de obligaţii 
  - noţiunea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii civile delictuale 
  - delimitarea răspunderii civile delictuale faţă de alte forme de răspundere juridică 
  - răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie 
  - răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia 
  - răspunderea civilă delictuală pentru prejudicii cauzate de lucruri  
8. Stingerea obligaţiilor 

- plata 
- compensaţia 
- confuziunea 
- remiterea de datorie 
- imposibilitatea fortuită de executare 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
1. Constituţia României 
2. Codul civil – Legea nr. 287/2009 
3. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013 
4. V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013 
5. M. Ioan, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011 
6. M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011 
7. L. Pop, I.-Fl. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul 
juridic, Bucureşti, 2012 
8. Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. 
Comentariu pe articole. Art.1-2664, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014 
9. G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. 
Hamangiu, Bucureşti, 2011. 
 
 
III. DREPT CIVIL – ANUL III 
1.  Contractul de vânzare 
2. Contractul de donaţie 
3. Contractul de locaţiune 
4. Devoluţiunea legală a moştenirii 
5. Rezerva succesorală 
6. Dreptul de opţiune succesorală 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ   
1. Constituţia României 
2. Codul civil – Legea nr. 287/2009 
3.V. Stoica, L. Dragu, Moştenirea legală în reglementarea Noului cod civil, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012; 
4. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, ediţia a III-a actualizată şi completată, vol. 
I, Moştenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 
5.  Fl. Moţiu, Contractele speciale, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2013;  
6. D.C. Florescu, Dreptul succesoral în noul Cod civil, ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2013; 

http://www.ujmag.ro/autori/florin-motiu/
http://www.ujmag.ro/Editura-Universul-Juridic/


7. D.C. Florescu, Contracte civile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 
8. L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 
9. I. Genoiu, Dreptul la moştenire în Codul civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
 
 
IV. DREPTUL PROCESUAL CIVIL 
1. Acţiunea civilă 

- condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile; 
- clasificarea acţiunilor civile; 

2. Participanţii la procesul civil 
- părţile (coparticiparea procesuală, drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor,  
participarea terţilor la judecată); 
- modalităţi de participare a procurorului în procesul civil; 

3. Actele şi termenele de procedură 
- actele de procedură (noţiune şi clasificare, nulitatea actelor de procedură); 
- termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi repunerea în 
termen); 

4. Judecata în primă instanţă 
- sesizarea instanţei de judecată (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea 
reconvenţională); 
- judecata (excepţiile procesuale, suspendarea judecăţii, actele procesuale de dispoziţie 
ale părţilor); 
- deliberarea şi pronunţarea; 
- hotărârea (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul hotărârii, îndreptarea, 
lămurirea şi completarea hotărârilor); 

5. Căile extraordinare de atac 
- revizuirea; 

6. Procedurile speciale 
- procedura ordonanţei preşedinţiale. 
 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
1. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, vol. I, Editura Universul Juridic, 2014; Ioan Les 
coordonator, Calina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Huruba, Sebastian 
Spinei, Tratat de drept procesual civil, vol. II, Editura Universul Juridic, 2015.  
2. Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Drept procesual 
civil. Curs de baza pentru licenta si masterat, Editura National , 2013. 
3. Verginel Lozneanu – Drept procesual civil. Note de curs, 2017, Academia de Poliţie, 
Bucureşti; 
4. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol.I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2013; 
5. Ioan Leş, Noul cod de procedură civilă comentariu pe articole, Editura CH Beck, 
Bucureşti, 2013; 
6. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, 2016; 
7. Andreea Tabacu, Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 
8. Verginel Lozneanu, Liviu Pârvu, Drept procesual civil, Editura Cermaprint, Bucureşti, 
2010.  
 
 
 
DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ 
1. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu 
2. Infracţiunea 
3. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul infracţiunii 
a) Noţiune 
b) Tipicitatea 



c) Antijuridicitatea 
d) Imputabilitatea faptei 
e) Conţinutul infracţiunii: 
 - noţiune 
 - obiectul infracţiunii 
 - subiecţii infracţiunii 
 - latura obiectivă 
 - latura subiectivă 
  - formele vinovăţiei 
4. Formele infracţiunii 
a) Actele de pregătire 
b) Tentativa 
c) Cauze generale de nepedepsire a tentativei: 
 - desistarea 
 - împiedicarea producerii rezultatului 
5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 
a) Unitatea de infracţiuni 
- unitatea naturală; infracţiunea simplă, infracţiunea continuă, infracţiunea deviată 
- unitatea legală; infracţiunea continuată, infracţiunea complexă, infracţiunea de obicei, 
infracţiunea progresivă 
b) Pluralitatea de infracţiuni 
- concursul de infracţiuni 
- recidiva 
6. Participaţia penală 
a) Autoratul şi coautoratul 
b) Instigarea 
c) Complicitatea 
7. Cauzele justificative 
a) Legitima apărare 
b) Starea de necesitate 
c) Consimţământul persoanei vătămate 
8.Cauzele de neimputabilitate 
a) Constrângerea fizică 
b) Minoritatea 
c) Intoxicaţia 
d) Cazul fortuit 
9. Cauzele care înlătură răspunderea penală  
10. Sancţiunile de drept penal 
  a) Pedepsele 
  b) Măsurile de siguranţă 
  c) Individualizarea pedepselor 
11. Răspunderea penală a minorilor 
12. Răspunderea penală a persoanei juridice 
II. DREPT PENAL – PARTEA SPECIALĂ 
I. Infracţiuni contra persoanei  
1. Infracţiuni contra vieţii 
- Omorul. 
- Omorul calificat.  
- Uciderea la cererea victimei. 
- Uciderea din culpă. 
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 
- Lovirea sau alte violenţe 
- Vătămarea corporală 
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 
- Vătămarea corporală din culpă 
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie 
- Violenţa în familie 



- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă 
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 
- Lipsirea de libertate în mod ilegal 
- Ameninţarea 
- Şantajul  
- Hărţuirea  
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 
- Violul 
- Agresiunea sexuală 
- Actul sexual cu un minor 
- Coruperea sexuală a minorilor 
- Racolarea minorilor în scopuri sexuale 
- Hărţuirea sexuală 
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private 
- Violarea de domiciliu 
- Violarea sediului professional 
 
II. Infracţiuni contra patrimoniului  
1. Furtul 
- Furtul  
- Furtul calificat 
-  Furtul în scop de folosinţă 
2. Tâlhăria  
- Tâlhăria 
- Tâlhăria calificată 
- Tâlhăria urmată de moartea victimei 
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 
- Abuzul de încredere 
- Gestiunea frauduloasă 
- Înşelăciunea 
- Înşelăciunea privind asigurările 
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice 
- Frauda informatică  
- Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos 
5. Distrugerea  
-  Distrugerea 
- Distrugerea calificată 
- Distrugerea din culpă 
III. Infracţiuni contra autorităţii 
- Ultrajul  
- Uzurparea de calităţi oficiale 
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 
-  Ruperea de sigilii 
-  Sustragerea de sub sechestru 
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  
- Nedenunţarea  
- Omisiunea sesizării 
- Favorizarea făptuitorului 
- Tăinuirea 
- Mărturia mincinoasă 
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  
- Cercetarea abuzivă 
- Ultrajul judiciar 
- Represiunea nedreaptă 
- Evadarea 
- Înlesnirea evadării 
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu  



1. Infracţiuni de corupţie 
- Luarea de mită 
- Darea de mită 
- Traficul de influenţă 
-  Cumpărarea de influenţă 
2. Infracţiuni de serviciu  
-  Delapidarea  
- Purtarea abuzivă 
- Abuzul în serviciu 
- Neglijenţa în serviciu  
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri 
- Falsul material în înscrisuri oficiale 
- Falsul intelectual  
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 
- Uzul de fals 
- Falsificarea unei înregistrări tehnice 
- Falsul informatic 
- Falsul în declaraţii 
- Falsul privind identitatea 
 
III. DREPT PROCESUAL PENAL 
1. Acţiunile în procesul penal 

- Etapele desfăşurării acţiunii penale 
- Exercitarea acţiunii civile în procesul penal 
- Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă 

2. Participanţii în procesul penal 
- Organele judiciare  
- Subiecţii procesuali principali  
- Părţile în procesul penal 
- Avocatul – participant în procesul penal 

3. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal 
- Noţiunea, cadrul legal şi importanţa mijloacelor de probă şi a procedeelor probatorii 
- Audierea persoanelor 
- Supravegherea tehnică 
-   Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri 

4. Măsurile preventive 
- Luarea măsurilor preventive 
-  Verificarea măsurilor preventive 
- Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive 
- Măsurile preventive privite în special 

5. Actele procesuale şi procedurale comune 
- Mandatul de aducere 
- Termenele în procesul penal 
- Nulităţile 
- Amenda judiciară 

6. Urmărirea penală 
a) Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror 
b) Declanşarea urmăririi penale 

- Sesizarea organelor de urmărire penală 
- Începerea urmăririi penale 

c) Efectuarea urmăririi penale 
- Desfăşurarea urmăririi penale 
- Suspendarea urmăririi penale 
- Clasarea 
- Terminarea urmăririi penale 

d) Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei 
e) Reluarea urmăririi penale 



f) Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 
 
Bibliografie: 
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. nr.486/15 
iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare 
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016. 
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod 
penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. I (conform noului Cod de procedură penală), 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. II (conform noului Cod de procedură penală), 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 
-  N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2014 
- M. Udroiu,  Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 
2014. 
- Al. Boroi, Drept penal. Partea special, ediția a 2-a, Editura C.H.Beck, București, 2014. 
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