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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Uniunii nr.27/ 26.05.2016 , avizată cu  modificări 
de Ministerul Justitiei, prin adresa nr.3/ 50718/ 22.06.2016 și avizată final prin adresa 
nr.5/ 50718/ 30.06.2016  
 

 
        A. DREPT CIVIL GENERAL 

I /1.  PARTEA GENERALĂ 
 

1. Noţiunea actului juridic. Clasificarea actelor                                                          
juridice  după numărul părţilor, după scopul urmărit la încheierea lor, după efectul 
lor, după importanţa (gravitatea lor) şi după conţinutul lor. 

Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. 
Subiectele dreptului civil, ed. a XI-a revăzută şi adăugită de M. 
Nicolae şi P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pp. 127-
130 şi pp. 130-135. 
2) G. Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea 
generală, ed. a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2012, pp. 108-120 

3) S. Neculaescu, Actul juridic civil, în „Instituţii de drept civil. Curs 
parțial pentru licenţă”, de S. Neculaescu et alii, Ed. Universul 
Juridic, București, 2012, pp. 29-32, 34-37 
4) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în M. Of. nr. 
505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare (citat în continuare 
NCC) – articolele corespunzătoare, precum: art. 680; art. 1.166; 
art. 1.171; art. 1.172; art. 1.173; art. 1.324-1.328; art. 2.018. 

Barem de corectură: 
1. Definiţia actului juridic civil. Elementele caracteristice (definitorii). Sensurile 
expresiei “ act juridic civil”. 
2. Acte unilaterale, bilaterale şi multilaterale 

- noţiune şi exemple 
- deosebire faţă de clasificarea contractelor în unilaterale şi bilaterale 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării. 

3. Acte cu titlu oneros şi acte cu titlu gratuit. 
- noţiune şi exemple 

Tematica şi bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de  
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- importanţa teoretică şi practică a clasificării 
- subclasificarea actelor cu titlu oneros şi gratuit 

4. Acte juridice constitutive, translative şi declarative 
- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

5. Acte juridice de conservare, de administrare şi dispoziţie 
- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

6. Acte juridice patrimoniale şi nepatrimoniale 
- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

 
2. Noţiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice după modul (forma) de 
încheiere, după momentul producerii efectelor, după rolul voinţei părţilor, după 
legătura lor cu modalităţile, după modalitatea de încheiere, după modul lor de 
executare, după legătura cu cauza (scopul), după reglementarea şi denumirea lor 
şi după raportul dintre ele. 

Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit. pp.127-131 şi pp.135-139. 
2). G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 118-126 

3) S. Neculaescu, op. cit., pp. 33, 35-39 
4). NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1166; art. 

1.175; art. 1.178; art. 1.242; art. 1.276- 1.277; art. 1.294; art. 
1.299; art. 1.554 alin. 3; art. 1.557 alin. 2; art. 2.503 alin. 2-3; 
art. 2.263 alin. 2. 

Barem de corectură: 
1. Definiţia actului juridic civil. Elementele caracteristice (definitorii). Sensurile 
expresiei “ act juridic civil”. 
2. Acte juridice consensuale, solemne şi reale 

- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării  

3. Acte juridice între vii şi acte juridice pentru cauză de moarte. 
- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

4. Acte juridice subiective şi acte condiţie. 
- noţiune şi exemple 
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- importanţa teoretică şi practică a clasificării 
5. Acte juridice pure şi simple şi acte afectate de modalităţi 

- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

6. Acte juridice strict personale şi acte juridice care pot fi încheiate şi prin 
reprezentant. 

- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării. 

7. Acte juridice cu executare dintr-o dată şi acte juridice cu executare succesivă. 
- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

8. Acte juridice cauzale şi acte juridice abstracte 
- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

9. Acte juridice numite (tipice) şi acte nenumite (atipice) 
- noţiune şi exemple 
- importanţa teoretică şi practică a clasificării 

10. Acte juridice principale şi acte juridice accesorii 
- noţiune şi exemple 

- importanţa teoretică şi practică a clasificării 
 

3. Condiţiile actului juridic civil. Definiţia şi clasificarea condiţiilor. Capacitatea de a 
încheia actul juridic civil. 

Bibliografie: 1). Gh. Beleiu, op.cit., pp. 140-141. 
2). G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 127-131 
3) S. Neculaescu, op. cit., pp. 46-49 
4). NCC, articolele corespunzătoare, precum: art. 29; art. 147; art. 

206; art. 210-211; art. 218; art. 987; art. 990-991; art. 1.179; 
art. 1.246; art. 1.652-1.654. 

Barem de corectură: 
1. Definiţie 
2. Terminologie (semnificaţia cuvântului “condiţie”) 
3. Clasificarea condiţiilor 

- după aspectul la care se referă 
- după criteriul obligativităţii ori neobligativităţii lor 
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- după sancţiunea nerespectării lor 
- după vocaţia lor 

4. Capacitatea 
  - noţiune şi sediul materiei 
  - principiul capacităţii de a încheia acte juridice 

 - excepţia incapacităţii de a încheia acte juridice. 
 

4. Consimţământul şi cerinţele valabilităţii sale 
Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 149-150 

2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 131-133, 138-142 
3) S. Neculaescu, op. cit., pp. 49-51 

  4) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.204-1.206; art. 
1.403. 

 Barem corectură: 
1. Definiţia consimţământului. Sensuri. 
2. Enumerarea şi analiza condiţiilor: 

- să provină de la o persoană cu discernământ 
- să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice 
- să fie exteriorizat 

- să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ. 
 
 
5. Viciile de consimţământ – Eroarea  

Bibliografie:  1) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 142-149 
    2) S. Neculaescu, op. cit., pp. 51-57 

 3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.207 – 1.213, 
 1.248, 1.249 alin. 2, 1.262 și urm. 

Barem de corectură:  
1. Noţiune 
2. Clasificare 
3. Structură 
4. Condiţiile erorii esenţiale  
5. Eroarea neesențială; eroarea nescuzabilă 
6. Sancţiune: nulitatea relativă; adaptarea contractului 
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6. Viciile de consimţământ – Dolul 
Bibliografie: 1) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 149-154 
    2) S. Neculaescu, op. cit., pp. 57-60 

3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.214- 1.215, 1.248, 
1.249 alin. 2, 1257, 1.262 și urm. 

Barem de corectură:  
1. Noţiune 
2. Structură 
3. Condiţiile dolului  
4. Sancţiune 
5. Proba dolului 

 
7 Viciile de consimţământ. Violenţa 

Bibliografie: 1) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 154-159 
     2) S. Neculaescu, op. cit., pp. 60-74 

3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.216-1.220, 1.248, 
1.249 alin. 2, 1.262 și urm. 

Barem de corectură:  
1. Noţiune 

2. Clasificare 
3. Structură 
4. Condiţiile violenţei  
5. Starea de necesitate; temerea reverențiară  
6. Sancţiune 

 
8. Viciile de consimţământ. Leziunea 
 Bibliografie: 1) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 159-162 

           2) S. Neculaescu, op. cit., pp. 74-78 
          3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.213, 1.221- 1.224, 
1.248, 1.249 alin. 2, 1.262 și urm.   

Barem de corectură:  
1. Noţiune 
2. Structură 
3. Domeniul de aplicare 
4. Sancţiune:  
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9. Obiectul actului juridic civil. 

Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 162-164 (parțial) 
2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 164-171 
3) S. Neculaescu, op. cit., pp. 78-86 
4) NCC – articolele corespunzătoare, precum: 1.225-1.234. 

Barem de corectură: 
1. Definiţie 
2. Corelaţia dintre obiectul şi conţinutul actului juridic 
3. Obiectul actului şi obiectul obligaţiei 
4. Enumerarea şi analiza cerinţelor (condiţiilor) valabilităţii obiectului actului juridic. 
5. Condiţiile obiectului: 

- să existe; situaţia bunurilor viitoare 
- să fie în circuitul civil 
- să fie determinat sau determinabil; determinarea calităţii obiectului; 

determinarea obiectului de către un terţ; determinarea preţului între 
profesionişti; raportarea la un factor de referinţă 

- să fie posibil; imposibilitatea iniţială 
- să fie licit 

  - să fie un fapt personal al celui ce se obligă 
  - existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare prevăzute de lege 

- situaţia bunurilor care aparţin altuia 
 6. Sancțiune 
 
10. Cauza (scopul) actului juridic civil 

Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp.168-172 (parțial) 
2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 171-175 
3) S. Neculaescu, op. cit., pp. 87-91 
4) NCC – articolele corespunzătoare: art. 11; art. 1.235-1.239. 

Barem de corectură: 
1. Noţiune 
2. Structură 
3. Cerinţele (condiţiile) valabilităţii cauzei: 

- să existe 
- să fie licită; frauda la lege  
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- să fie morală 
4. Sancţiunea neîndeplinirii cerinţelor impuse pentru valabilitatea cauzei 
5. Proba cauzei 
 

11. Aspecte privind forma actului juridic civil 
Bibliografie:  1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 173-174. 

2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 176-177 
3) S. Neculaescu, op. cit., p. 92 
4) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.178; art. 

1.242; art. 1.273; art. 1.674. 
Barem de corectură: 

1. Noţiune 
2. Principiul consensualismului 
3. Clasificarea condiţiilor de formă ale actului juridic civil. 

 
12. Forma actului juridic civil: forma cerută ad validitatem  

Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 174-175. 
2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 177-182 
3) S. Neculaescu, op. cit., pp. 92-93 

4) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 330 alin. 1; art. 
358; art. 562 alin. 2; art. 774 alin. 1; art. 885; art. 1.011; art. 
1.014 alin. 1; art. 1.120 alin. 2; art. 1.040; art. 1.041; art. 
1.051; art. 1.052; art. 1.242; art. 1.243; art. 1.278 alin. 5; art. 
1.316; art. 1.747 alin. 2; art. 1.838; art. 1.883 alin. 2; art. 
2.255; art. 2.282; art. 2.358. 

Barem de corectură: 
1. Noţiune şi justificare 
2. Caractere 
3. Cerineţele (condiţiile) ce trebuie respectate pentru asigurarea formei ad 

validitatem 
4. Aplicaţii ale formei ad validitatem 

 
13. Forma actului juridic civil: forma cerută ad probationem şi forma pentru 
opozabilitate faţă de terţi. 

Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 177-178 şi pp. 179-180 
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2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 182-185 
3) S. Neculaescu, op. cit., pp. 93-94 
4) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 334 alin. 1; art. 

361 alin. 3; art. 540 alin. 2; art. 781 alin. 1; art. 1.552 alin. 3; 
art. 1.578 alin. 1; art. 1.579; art. 1.593; art. 1.838 alin. 3; art. 
1.884; art. 2.044; art. 2.104; art. 2.055; art. 2.078; art. 2.200; 
art. 2.272; art. 2.329 alin. 3; art. 2.413 alin. 1; art. 2.482 alin. 1 

Barem de corectură: 
1. Forma cerută ad probationem 

- noţiune şi jusitificare 
- aplicaţii 

2. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 
- noţiune şi justificare 
- aplicaţii 

 
14. Termenul – modalitate a actului juridic civil 

Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 183-186 
2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 185-191 

   3) NCC – art. 1.411-1.420 

Barem de corectură: 
1. Noţiune 
2. Clasificare 

- după efect 
- în funcţie de titularul beneficiului termenului 
- în funcţie de izvorul său 
- după criteriul cunoaşterii sau nu a datei împlinirii 

3. Efectele termenului suspensiv 
4. Efectele termenului extinctiv. 

 
15. Condiţia – modalitate a actului juridic civil. 
      Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 186-190 (parțial) 

     2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 191-200 
     3) NCC – art. 1.399-art. 1.410 

      Barem de corectură: 
             1. Noţiune 
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             2. Clasificare 
- după efectele produse 
- după criteriul legăturii cu voinţa părţilor a realizării sau nerealizării 
evenimentului 
- după modul de formulare (realizarea sau nerealizarea evenimentului) 
- alte clasificări  

             3. Efectele condiţiei 
- regulile care guvernează aceste efecte 
- efectele condiţiei suspensive (eficacitatea/ineficacitatea obligației) 
- efectele condiţiei rezolutorii (consolidarea/stingerea obligației) 

             4. Transmiterea obligațiilor condiționale 
 

16. Sarcina – modalitate a actului juridic civil. 
Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 190-191 

2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 201-203 
3) NCC - articolele corespunzătoare, precum: art. 956, art. 1.019 

alin. 3; art. 1.027-1.029. 
Barem de corectură: 

1. Definiţie şi reglementare 

2. Clasificare în funcţie de persoana beneficiarului şi interesul practic al acesteia. 
3. Alte clasificări 
4. Efecte 

 
17. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil. 

Bibliografie: 1) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 208-215 
 2) S. Neculaescu, op. cit., pp. 95-98; 

3) NCC – art. corespunzătoare, precum: art. 1.270 alin. 1; art. 
1.271; art. 1.810; art. 1.818 alin. 1; art. 1.819; art. 1.834 alin. 
1; art. 1.848; art. 1.850; art. 1.931; art. 1.937- 1.938 

Barem corectură: 
1. Noţiune şi fundament 
2. Excepţii 

- înţeles 
- cazuri de restrângere a forţei obligatorii 
- cazuri de extindere a forţei obligatorii 
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18. Irevocabilitatea actului juridic civil 

Bibliografie: 1). G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 215-221 
2) S. Neculaescu, op. cit., pp. 98-99 
3) NCC – art. corespunzătoare, precum: art. 466 alin. 2; art. 1031; 

art. 1.034; art. 1.053; art. 1.103; art. 1.286 alin. 2; art. 1.287 
alin. 1; art. 1.277; art. 1.816; art. 1.824; art. 1.825; art. 2.051;  

Barem corectură: 
1. Noţiune şi fundament 
2. Excepţii 

- înţeles 
- excepţii de la irevocabilitatea actelor juridice civile bilaterale 

(multilaterale) 
- excepţii de la irevocabilitatea actelor juridice civile unilaterale 

 
19. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil.  

Bibliografie: 1) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 221-234 
   2) S. Neculaescu, op. cit., pp. 99-109 

    3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.280 și urm. 

Barem de corectură:  
- Definiţie şi fundament 
- Principiul relativităţii şi opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic 
- Noţiunea de parte 
- Noţiunea de terţ 
- Noţiunea de având-cauză 

- succesorii universali şi cu titlu universal 
- succesorii cu titlu particular 

- Situaţia creditorilor chirografari 
- Excepţii 

 
20. Nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificarea și cauzele de nulitate, 
regimul nulităţilor) 

Bibliografie: 
1) M. Nicolae, Nulitatea parțială și clauzele considerate nescrise în  lumina Noului 
Cod civil. Aspecte de drept material și de drept tranzitoriu (intertemporal), in 
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revista „Dreptul” nr. 11/2012, pp. 11- 39 (parţial) 
  2) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 236-269 
                    3) NCC – articolele corespunzătoare, precum art. 1.246 şi urm., 1.635 şi urm. 

Barem de corectură: 
 1. Noțiune 
 2. Clasificarea nulităților 
 3. Cauzele de nulitate 
 4. Regimul nulităților 
  

21. Nulitatea actului juridic civil (mijloace de valorificare a nulităţilor, efectele 
nulităţii, cazuri care înlătură principiul quod nullum est, nullum producit effectum) 
 Bibliografie: 
              1) G. Boroi, C. Al. Anghelescu, op. cit., pp. 270-288 
             2) NCC – articolele corespunzătoare, precum art. 1.246 şi urm., 1.635 şi urm. 

Barem de corectură:  
 1. Mijloacele de valorificare a nulităţilor 
  - acţiunea în constatarea sau în declararea nulităţii 
  - excepţia de nulitate 
  - constatarea sau anularea amiabilă a actului nul sau anulabil 

 2. Efectele nulităţii 
  - desfiinţarea ex tunc a actului juridic; excepţii 
  - restituirea prestaţiilor, în natură sau prin echivalent; excepţii 
  - desfiinţarea actelor subsecvente; excepţii 
 3. Cazuri care înlătură principiul quod nullum est, nullum producit effectum 
  - conversiunea actului juridic 
  - principiul error communis facit ius 
  - principiul răspunderii civile delictuale 

 
22. Convenţiile privitoare la prescripţia extinctivă 
 Bibliografie: 1) M. Nicolae, Tratat de prescripţie extinctivă, Ed. Universul Juridic, 
                                Bucureşti, 2010, pp. 1153-1155 

 2) NCC – art. 2.515 
 Barem de corectură: 
  1. Noţiune 
  2. Condiţii de valabilitate 



12 
 

  3. Exemple 
  4. Sancţiune 
 

I/2. PERSOANELE.  
 
23. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice. Noţiune şi caractere juridice. 

Bibliografie:  1). Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. 
Subiectele dreptului civil, ed. a XI-a revăzută şi adăugită de M. 
Nicolae şi P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pp. 309-
316  
2). O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în 

reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, 
ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. pp.139, 147-149       

3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 28; art. 29; art. 
30; art. 34. 

Barem de corectură: 
1. Definiţie 
2. Legalitatea capacităţii de folosinţă 

      - noţiune 

3. Generalitatea capacităţii de folosinţă 
- noţiune 

4. Inalienabilitatea capacităţii de folosinţă 
- noţiune 

5. Intangibilitatea capacităţii de folosinţă 
- noţiune 

6. Egalitatea capacităţii de folosinţă 
- noţiune 

  7. Universalitatea capacităţii de folosinţă 
- noţiune 
 

24. Începutul şi sfârşitul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 
Bibliografie:  1) O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp. 138-146, 149-151 p. 

151-169. 
2) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 35; art. 36; art. 
412; art. 957. 
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Barem de corectură: 
 1. Începutul capacităţii de folosinţă (regulă; excepție) 
 2. Sfârşitul capacităţii de folosinţă 

 
25. Declararea judecătorească a morţii 

Bibliografie: 1) O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp.170- 182       
2) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 49-57 

 Barem de corectură:  
 1. Noţiune şi justificare 
 2. Cazul general 
 3. Cazuri speciale 
 4. Stabilirea datei morţii 
 5. Rectificarea datei morţii 
 6. Efectele hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii 
 7. Anularea hotărârii de declarare a morţii şi efectele sale 

 
26. Îngrădirile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice                       
 Bibliografie:1) O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp.183-186,  192-202    

2) NCC – art. 12 alin. 2, 113, 126, 144 alin. 1 și 2, 146 alin. 1-3, 147, 149 

alin. 3, 154, 174, 272-277, 288 alin. 2, 958 și urm., 988-991, 1.003, 
1.078, 1.653 și urm. etc. 

Barem de corectură: 
 1. Noţiune 
 2. Caracterul excepţional al incapacităţilor 
 3. Incapacităţi (îngrădiri) cu caracter de sancţiune: 

a) îngrădiri cu caracter de pedeapsă penală 
b) îngrădiri cu caracter de pedeapsă civilă 

4. Incapacităţi (îngrădiri) cu caracter de protecţie sau de ocrotire 
5. Calitatea de fiduciar 
6. Sancțiune 
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27. Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice 
 Bibliografie:1) O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp.214-220  

2) NCC – art. 80 alin. 1, 140 alin. 1, 146 alin. 1-3, 337, 417, 490 alin. 1, 
498, 501 alin. 2, 1.013 alin 4, 1.366 alin. 2, 2.509 

 Barem de corectură 
  1. Noţiune 
  2. Conţinut 
  3. Încetare 
  4. Sancțiune 

 
28. Capacitatea civilă de exerciţiu deplină a persoanei fizice 
 Bibliografie:1) O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp. 221-225 
 2) NCC – art. 27 și urm., 37, 40, 41, 792 alin. 4, 1.180, 2.515 alin. 3 etc. 

Barem de corectură: 
1. Definiţie  
2. Începutul capacităţii de exerciţiu depline 
3. Conţinutul capacităţii de exerciţiu depline 
4. Încetare. 
 

29. Incapacităţile de exerciţiu şi sancţiunea lor 
 Bibliografie:1) O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp.225-231. 
 2) NCC – art. 19 alin. 2, 42, 44-48, 80 alin. 1, 140, 143, 144, 171, 180, 

417, 501 alin. 2, 1.013alin. 3, 1. 246 și urm., 1.366 alin. 1, 1.473 etc. 
Barem de corectură: 

1. Incapacităţile de exerciţiu 
2. Sancţiune 
 

30. Domiciliul şi reşedinţa 
 Bibliografie:1) O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., pp.273-288 
 2) NCC – art. 86 și urm. 
 Barem de corectură: 
  1. Noţiune 
  2. Caractere juridice 
  3. Felurile domiciliului 
  4. Reşedinţa 
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31. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice 
 Bibliografie:1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 490-504 (parțial) 

2 Gh. Buta, Persoana juridică, în „Noul Cod civil. Studii şi comentarii", voi. 
I. Cartea I şi Cartea a Il-a (art. 1-534) (coord. M. Uliescu), Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012, op. cit., pp. 463-475 
3) NCC – art. 205-208 

Barem de corectură: 
 1. Data dobândirii capacităţii de folosinţă 
 2. Conţinutul capacităţii de folosinţă 
 3. Desfăşurarea activităţilor autorizate 
 4. Capacitatea de a primi liberalităţi 

 
32. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice 
 Bibliografie: 1) Gh. Beleiu, op. cit., pp. 519-521 (parţial) 
   2) Gh. Buta, op. cit., pp. 476-481 

3) NCC – art. 209-211 
Barem de corectură 
 1. Data dobândirii capacităţii de exerciţiu 

 2. Lipsa organelor de administrare 
 3. Incapacităţi şi incompatibilităţi 

 
II/1. DREPTURILE REALE.  

33. Aspecte privind clasificarea drepturilor patrimoniale 
Bibliografie: 

1) C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului 
Cod civil. Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, ediţia a 2-a revizuită şi actualizată, 
pp. 23-29 
2) Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2009, pp. 25-37 

 3) NCC – art. 551-554, 1164 
Barem de corectură: 

1. Definiţia dreptului real  
2. Definiţia dreptului de creanţă 
3. Comparaţie între drepturile reale şi drepturile de creanţă 
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4. Esenţa distincţiei dintre drepturile reale şi drepturile de creanţă 
5. Obligaţiile reale 

a) Obligaţiile propter rem 
b) Obligaţii scriptae in rem 

 
34. Dobândirea fructelor ca efect al posesiei de bună-credinţă  
  Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit, pp. 425-432 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 79-83 
3) NCC – articolele corespunzătoare – art. 948 

 Barem de corectură:  
 1. Fructe şi producte 

    2. Fructe naturale, fructe industriale şi fructe civile  
    3. Regula dobândirii fructelor de către proprietar 
    4. Dobândirea fructelor de către posesorul de bună-credinţă 
    5. Fundamentul juridic al dobândirii fructelor de către posesorul de bună- 
  credinţă 
   6. Restituirea fructelor de către posesorul de rea-credinţă 
 
35. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate privată 

 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 43-47 
2) V. Stoica, op. cit., pp. 79-83 
3) NCC – art. 555 

Barem de corectură: 
1. Elementul substanţial şi elementul procesual din conţinutul juridic al dreptului de 

proprietate privată;  
2. Posesia (ius possidendi);  
3. Folosinţa (ius utendi şi ius fruendi);  
4. Dispoziţia (ius abutendi, disponendi); inalienabilitatea legală şi voluntară. 

 
36. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 47-50 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 101-105 
3) NCC – art. 555 și urm. 

Barem de corectură: 
1. Caracterul absolut 
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2 Caracterul exclusiv 
3. Caracterul perpetuu 

 
37. Limitele materiale ale exercitării dreptului de proprietate privată 
 Bibliografie:  1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 62-72 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 108-112 
3) NCC –  art. 559. 

Barem de corectură: 
1. Consideraţii introductive (limitele sau îngrădirile exercițiului dreptului de 

 proprietate    privată) 
2. Suprafaţa terenului 
3. Spaţiul suprapus terenului 
4. Subsolul terenului  
5. Terenurile cu ape 

 
38. Limite legale stabilite în interes privat, în materie imobiliară, în cadrul raporturilor 
de vecinătate 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 72-91 (parțial) 

2) Valeriu Stoica, op. cit., pp. 112-126 

3) NCC – art. 602-625 
Barem de corectură: 

1. Clasificare;  
2. Servituţile naturale şi legale;  
3. Zidul, şanţul şi gardul comun;  
4. Distanţa plantaţiilor;  
5. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii 
6. Vederea asupra proprietăţii vecinului;  
7. Dreptul legal de trecere. 
 

39. Limite voluntare de exercitare a dreptului de proprietate privată. Inalienabilitatea 
voluntară 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 91-97 
   2) V. Stoica, op. cit., pp. 100-101 
   3) NCC – art. 626-629  

Barem de corectură: 
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  1. Clauza de inalienabilitate expresă 
    - condiții de validitate (obiect, cauză, durată, forma) 
    - condiții de publicitate 
  2. Clauza de inalienabilitate prezumată 
  3. Efectele clauzei de inalienabilitate 
  4. Sancțiuni 
 
40. Limite judiciare stabilite în interes privat, în materie imobiliară, în cadrul 
raporturilor de vecinătate 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 86-87, 97-99 

2) V. Stoica, pp. 126-130 
3) NCC – art.618, 620, 630 

Barem de corectură 
1. Noţiune  
2. Principiul echităţii ca fundament al limitelor judiciare ale exercitării dreptului de 

proprietate privată 
3. Criterii de apreciere a limitelor judiciare  
4. Modalităţi de reparare a prejudiciului 
5. Tipuri de restrângeri voluntare ale exercitării dreptului de proprietate privată 

 
41. Regimul juridic al circulației terenurilor și construcțiilor proprietate privată 

 Bibliografie:  1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 113-116, 118-129 
2) V. Stoica, op. cit., pp. 131-137 
3) NCC – art. 12, 553 alin. 4, 555, 1.229 etc. 

Barem de corectură: 
1. Incapacitatea specială prevăzută în art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituţie: 
2. Corelaţia dintre noţiunea de teritoriu şi terenurile care formează obiectul 
proprietăţii private 
3. Principiul liberei circulaţii a terenurilor și construcțiilor 
4. Cazuri de inalienabilitate temporară legală a terenurilor 
5. Forma autentică a actelor juridice de dispoziţie cu privire la terenuri şi 
construcții 

 
42. Limite ale exercitării dreptului de proprietate privată asupra construcţiilor 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 102-107 
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2) V. Stoica, op. cit., pp. 138-142 
 
Barem de corectură: 

1. Precizări prealabile;  
2. Certificatul de urbanism - funcţie şi natură juridică 
3. Autorizaţia de construire. 

 
43. Dreptul de superficie 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 253-266 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 238-247 
3) NCC – art. 693-702. 

Barem de corectură: 
1. Noţiunea dreptului de superficie  
2. Temeiul legal al dreptului de superficie 
3. Caracterele juridice ale dreptului de superficie 
4. Dobândirea dreptului de superficie 
5. Exercitarea dreptului de superficie 
6. Încetarea dreptului de superficie 

 

44. Dreptul de uzufruct (noţiunea, caracterele juridice, obiectul, dobândirea şi 
stingerea dreptului de uzufruct) 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 266-271, 283-286 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 207-213, 222 
3) NCC – art. 703-708; art. 746-748. 

Barem de corectură: 
1. Noţiune şi conţinut juridic;  
2. Caracterele juridice ale dreptului de uzufruct;  
3. Obiectul dreptului de uzufruct;  
4. Dobândirea dreptului de uzufruct 
5. Stingerea dreptului de uzufruct 

 
45. Dreptul de uzufruct (Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului 
proprietar) 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 271-282 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 213-222  
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3) NCC – art. 709-736 
Barem de corectură: 

1. Diferenţierea drepturilor şi obligaţiilor uzufructuarului şi ale nudului proprietar în 
funcţie de natura lor 
2. Drepturile uzufructuarului 
3. Obligaţiile uzufructuarului 
4. Drepturile nudului proprietar 
5. Obligaţiile nudului proprietar 

 
46. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 286-290 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 222-224 
3) NCC – art. 749-754; art. 973 

Barem de corectură 
1. Dreptul de uz (noţiune, regim juridic) 
2. Dreptul de abitaţie (noţiune, regim juridic; dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor) 

 
47. Dreptul de servitute (noţiune, clasificare şi caractere juridice) 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 290-294 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 224-231 
3) NCC -art. 755; art. 760-762 

Barem de corectură: 
 1. Servituţile în sens larg şi dreptul de servitute ca dezmembrământ al dreptului 

  de proprietate 
 2. Clasificarea servituţilor în sens larg 
 3. Caractere juridice 

 
48. Naşterea, exercitarea şi stingerea dreptului de servitute 
 Bibliografie:  1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 294-299 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 231-238 
3) NCC – art. 756-759; art. 763-772  

Barem de corectură 
1. Naşterea dreptului de servitute 
2. Exercitarea dreptului de servitute 
3. Stingerea dreptului de servitute 
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49. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi obişnuită (noţiune, exercitare, 
obligaţiile coproprietarilor) 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 203-217 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 203-217 și 261-276 
3) NCC – art. 634-645 

Barem de corectură:  
1. Noţiunea de coproprietate obişnuită;  
2. Principiile coproprietăţii obişnuite  
3. Exercitarea atributului posesiei în cazul coproprietăţii obişnuite 
4. Exercitarea atributului folosinţei în cazul coproprietăţii obişnuite 
5. Exercitarea atributului dispoziţiei în cazul coproprietăţii obişnuite  
6. Obligaţiile coproprietarilor 
7. Contractele de administrare a coproprietății 

 
50. Încetarea stării de coproprietate obişnuită. Partajul 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 237-242 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 276-283 
3) NCC – art. 669-686 

Barem de corectură: 
1. Cazuri de încetare 
2. Noţiunea de partaj 
3. Dreptul de a cere partajul 
4. Căile şi modalităţile partajului 
5. Efectele partajului  
6. Obligaţia de garanţie între copărtaşi 

 
51. Coproprietatea forţată 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 218-235 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 290-299 
3) NCC – art. 646-666, art. 632 alin. 3 etc. 

Barem de corectură:  
1. Noţiune;  
2. Exercitarea coproprietăţii forţate. Caracterizare generală;  
3. Cazuri de coproprietate forţată;  
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4. Coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile sau ansamblurile 
rezidenţiale cu mai multe spaţii locative aparţinând unor proprietari diferiţi. 

 
52. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie 
 Bibliografie: 1) C. Bîrsan, op. cit., pp. 235-237, 242-243 

2) V. Stoica, op. cit., pp. 299-302. 
3) NCC - articolele corespunzătoare, precum: art. 667- 668  

Barem de corectură: 
1. Noţiune şi cazuri;  
2. Exercitarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie 
3. Încetarea proprietăţii comune devălmaşe;  
4. Comparaţie între dreptul de proprietate comună pe cote-părţi şi dreptul de 
proprietate comună în devălmăşie. 

 
53. Noţiunea, structura şi obiectul cărţii funciare 
 Bibliografie: 1) M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară. Vol. II. Noile cărţi funciare,  
                                     Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 776-781 
 2) C. Bîrsan, op. cit., pp. 445-446, 451-452, 466-467 

3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 876-art. 878 

Barem de corectură: 
1. Noţiunea şi caracteristicile noilor cărţi funciare 
2. Structură 
3. Obiect 

 
54. Principiile cărţii funciare 
 Bibliografie: 1) M. Nicolae, op. cit., vol. II, pp. 180 și urm., 783-809; 

2) C. Bîrsan, op. cit, pp. 452-457 
3) NCC – art. 885 și urm. 

Barem de corectură: 
1. principiul publicităţii integrale 
2. principiul relativităţii; 
3. principiul neutralităţii (disponibilităţii) 
4. principiul specialităţii 
5. principiul efectului constitutiv de drepturi reale al înscrierii 
6. principiul priorităţii 
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7. principiul publicităţii materiale   
 
55. Înscrierile în cartea funciară 
 Bibliografie: 1) M. Nicolae, op. cit., vol. II, pp. 810-817 
   2) C. Bîrsan, op. cit., pp. 457-460, 467-476 

3) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 881-882; art. 902- 906 
 Barem de corectură: 

1. Noţiunea de înscriere în cartea funciară. Clasificare 
2. Intabularea 
3. Înscrierea provizorie  
4. Notarea. 

 
56. Efectele înscrierilor în carte funciară 
 Bibliografie: 1) M. Nicolae, op. cit., p. 817-818 

2) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 885-887 
Barem de corectură: 

1. Efectul translativ, constitutiv, modificativ ori extinctiv de drepturi reale al intabulării 
şi înscrierii provizorii 
2. Efectul de opozabilitate faţă de terţi al notării drepturilor personale, faptelor 

sau altor raporturi juridice în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară 
3. Efectul de informare faţă de terţi al notării. 

 
II/2. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR 

 
57. Acceptarea ofertei 
 Bibliografie: 1) L. Pop, l.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 80-84 

    2) NCC - articolele corespunzătoare, precum: art. 1.196-1.200 
 Barem de corectură:  

1. Noţiune şi reglementare  
2. Condiţiile acceptării 
3. Felurile acceptării 
4. Acceptarea necorespunzătoare  
5. Retragerea (retractarea) acceptării  
6. Natura juridică a acceptării 
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7. Comunicarea acceptării  
 
58. Momentul şi locul încheierii contractului 
 Bibliografie: 1) L. Pop, l.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 84-89 

  2) NCC - articolele corespunzătoare, precum: art. 1.186; art. 1.200 alin. 
   1 etc. 
 Barem de corectură: 

1. Momentul încheierii contractului 
2. Determinarea momentului încheierii contractului între persoane prezente 
3. Determinarea momentului încheierii contractului între persoane neprezente 
4. Momentul încheierii contractului prin acceptare implicită 
5. Locul încheierii contractului  

 
59. Excepţia de neexecutare a contractului 

Bibliografie: 1) L. Pop, l.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, Ed. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 202-209 
2) NCC – art. 1.556 

Barem de corectură:  

1. Noţiune şi origine 
2. Condiţiile excepţiei de neexecutare a contractului 
3. Funcţionarea excepţiei de neexecutare 
4. Efectele excepţiei de neexecutare  
5. Calificarea juridică a excepţiei de neexecutare a contractului şi scopurile 

 sale  
 
60. Cesiunea de creanţă 
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., pp. 463-478 
2) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.566-1.592 

Barem de corectură: 
1. Definiţie 
2. Domeniul de aplicare al cesiunii de creanţă 
3. Funcţiile cesiunii de creanţă 
4. Condiţiile de validitate ale cesiunii de creanţă 
5. Condiţiile de efectivitate ale cesiunii de creanţă 
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6. Efectele cesiunii de creanţă între părţi: transferul creanţei, obligaţia de 
garanţie. 
7. Efectele cesiunii de creanţă faţă de terţi şi între terţi: înainte şi după notificare 
sau acceptare 
8. Regimul special al cesiunii creanţelor constatate printr-un titlu nominativ 

 
61. Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei  
 Bibliografie:1) L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., pp. 478-485 

2) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.593-1.598 
Barem de corectură: 

1. Noţiune şi funcţii 
2. Mecanism de funcţionare şi tipuri de subrogaţie personală 
3. Subrogaţia convenţională: consimţită de creditor şi consimţită de debitor 
4. Subrogaţia legală 
5. Efectele subrogaţiei 
6. Efectele subrogaţiei parţiale 

 
62. Preluarea datoriei şi cesiunea de datorie 
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S.I. Vidu, op.cit, pp. 485-494 

2) NCC – art. 1.599-1.608 
Barem de corectură: 

1. Noţiune şi trăsături caracteristice  
2. Modalităţi directe de preluare a datoriei  
3. Preluarea datoriei realizată prin contract încheiat între debitorul iniţial (debitor 
cedent) şi noul debitor (debitor cesionar):  

a) opozabilitatea faţă de creditor;  
b) efectele cesiunii de datorie până la acordul creditorului sau în cazul 
refuzului său de a accepta cesiunea; 
c) efectele cesiunii de datorie după acordul creditorului 

  4. Preluarea datoriei realizată prin contract încheiat între creditor şi noul  
  debitor 

5. Ineficacitatea preluării datoriei 
6. Procedeele prin care se poate realiza indirect cesiunea de datorie 
7. Preluarea sau cesiunea de datorie ca accesoriu al transmiterii unui bun sau 
cesiunii unui contract 
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8. Preluarea datoriei prin cesiunea de contract 
 
63. Cesiunea de contract  
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., pp. 494-508 

2) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 1.315-1.323 
Barem de corectură: 

1. Noţiune 
2. Structura subiectivă 
3. Tipuri de cesiune 
4. Condiţii de validitate şi efectivitate 
5. Efectele cesiunii de contract: 

a) Efectele până la momentul exprimării consimţământului sau în lipsa 
exprimării acestuia: între părţi; faţă de contractantul cedat 
b) Efectele după exprimarea consimţământului contractantului cedat: 
consimţământul contractantului cedat; momentul cesiunii de contract 

6. Efectele între contractantul cedent şi contractantul cesionar 
7. Efectele între contractantul cedat şi contractantul cesionar şi între 
contractantul cedat şi contractantul cedent 
8. Efectele cesiunii de contract asupra altor categorii de terţi 

9. Excepţii de la reglementarea comună a cesiunii de contract. Cesiunea legală 
de contract 

 

64. Novaţia  
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., pp. 509-517 

2) NCC – art. 1.609-1.614 
Barem de corectură: 

1. Noţiune 
2. Delimitarea faţă de alte figuri juridice 
3. Tipuri de novaţie 
4. Condiţiile novaţiei 
5. Efectele novaţiei  

 
65. Fideiusiunea (noţiune, feluri, caractere, condiţii cerute în persoana 
fideiusorului, stingere) 
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., pp. 578-582, 589-591 
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2) NCC – articolele corespunzătoare, precum: art. 726; art. 2.280-2.292; 
art. 2.314-2.320 

Barem de corectură: 
1. Noţiune şi reglementare legală  
2. Feluri 
3. Caracterele fideiusiunii 
4. Condiţii în persoana fideiusorului. 
5. Stingerea fideiusiunii pe cale accesorie 
6. Stingerea pe cale principală, independent de obligaţia garantată 

 
66. Efectele fideiusiunii  
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., pp. 582-588 

2) NCC – art. 2.293-2.313 
Barem de corectură: 

1. Aspecte introductive 
2. Efectele fideiusiunii în raporturile dintre creditor şi fideiusor 
3. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor 
4. Efectele fideiusiunii între cofideiusori 

 

67. Ipoteca (noţiune, caractere juridice, obiect, întindere, feluri) 
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., pp. 603-615 

2) NCC – art. 2.343-2.359.  
Barem de corectură: 

1. Noţiune 
2. Caractere juridice 
3. Obiect: bunuri mobile şi imobile; bunuri determinate sau determinabile ori 
universalităţi de bunuri; bunuri corporale sau incorporale; bunuri care nu pot fi 
ipotecate 
4. Întinderea ipotecii: extinderea ipotecii; strămutarea ipotecii  
5. Clasificarea ipotecilor 
6. Ipoteca convenţională 
7. Ipoteca legală 

 
68. Transmiterea şi stingerea ipotecii  
 Bibliografie: 1) L. Pop, I. F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., pp. 628-631 
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2) NCC –  articolele corespunzătoare, precum: art. 885, 2.358, 2.428 
 Barem de corectură: 

1. Transmiterea ipotecii: pe cale accesorie, pe cale principală 
2. Stingerea ipotecii: pe cale accesorie, pe cale principală 

 
B.DREPT CIVIL SPECIAL  

 
  

I/1. CONTRACTE SPECIALE.  
 

69. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de vânzare 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.178, 1.244, 1.650, 1.673-1.684, 1.747 alin. 2, 
                               1.755, 1758 
 2) Francisc Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 

Universul Juridic, București, 2001, pp. 9-19 (în continuare: „ediția 2001, 
p. …”); sau idem, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, vol. I, ed. a 
IV-a, Editura Universul Juridic, București, pp. 13-31 (în continuare: „ediția 
2006, p. …”) 

 3) Dan Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. I, Vânzarea şi 

schimbul, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, Ediţia 2008, pp. 25-32. 
 4) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a revăzută 

şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 21-24. 
 5) Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Note de curs, 

Ed.Universul Juridic, București, 2013, pp.23-28 
Barem de corectură: 

1. Noţiune. 
2.Caractere juridice 

- contract sinalagmatic 
- contract cu titlu oneros 
- contract comutativ 
- contract consensual; excepţii 
- contract translativ de proprietate; excepții 
- condiţii pentru transmiterea automată imediată a dreptului de 
proprietate 
- contract susceptibil de modalități (termen, condiție) 
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70. Promisiunea unilaterală de vânzare (sau de cumpărare). Promisiunea bilaterală 
de vânzare-cumpărare. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 906, 1.278-1.279, 1.668-1.670 
2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 23-28, sau op. cit. ediţia 2006, 
vol. I, pp. 32-40 
3) D. Chirică,  op. cit., pp. 147-162, 168-214. 
4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 25-32. 
5) Răzvan Dincă, op.cit, pp.51-63 
 

Barem de corectură: 
1. Promisiunea unilaterală de vânzare (sau de cumpărare) 

- noţiune; deosebire de oferta de a contracta și pactul de opțiune 
- efecte 
- publicitatea promisiunii 
- dovada 
- stingerea obligaţiei promitentului 
- pactul de preferinţă versus promisiunea de vânzare 

2. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 

- noţiune şi natură juridică 
- publicitatea promisiunii 
- obligaţia promitentului-vânzător 
- dreptul beneficiarului-cumpărător 

  3. Executarea în natură a promisiunii de vânzare 
 

71. Incapacităţi speciale în materia contractului de vânzare 
Bibliografie:  1) Noul Cod civil – art. 28, 29, 34-44, 1.180-1.181, 1.652-1.656 

2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 38-45, sau op. cit. ediţia 2006, 
vol. I, pp. 49-59 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., pp. 97-98, 121-126 (parțial) 
    4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 40-44 

5) Răzvan Dincă, op.cit, pp.28-50 
 

Barem de corectură: 
1.Regula privind capacitatea. Excepţia 
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2. Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase 
3. Alte incapacități de a cumpăra sau de a vinde 
4. Cetățenii străini și apatrizii 
5. Sancțiune 

 
72. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească bunul vândut şi preţul. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.225-1.234, 1.657-1.665, 1.741-1.746, 
1.747, 1.755 
2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 45-67 sau op. cit. ediţia 2006, 
vol. I, pp. 59-91 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., pp. 50-93 (parțial) 
    4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 44-56, 107-110 

5) Răzvan Dincă, op.cit, pp.76-96 
 

Barem de corectură: 
1. Condiţii privind bunul vândut. 

- bunul să fie în circuitul civil; bunuri inalienabile absolut sau relativ, 
permanent sau temporar. 
- bunul să fie determinat sau determinabil. 

- bunul să existe; situaţia în cazul bunului pierit total sau parţial în 
momentul încheierii contractului; situaţia în cazul bunului viitor. 
- bunul să aparţină vânzătorului sau unui terț; problema valabilității și 
eficacității vânzării bunului altuia 

2. Condiţii privind preţul 
- preţul să fie stabilit în bani 
- preţul să fie determinat sau determinabil 
- preţul să fie sincer şi serios 

  3. Sancțiune 
 

73. Vânzarea moștenirii 
 Bibliografie:  1) Noul Cod civil – art. 1.747-1.753 

2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 105-107, sau op. cit. ediţia 
2006, vol. I, pp. 141-144 (parțial) 
3) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 101-103 
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Barem de corectură: 
  1. Noțiune 
  2. Forma și obiectul contractului 
   - forma 
   - obiectul  
  3. Formalități de publicitate 

4. Efecte specifice 
   - obligațiile vânzătorului 
   - obligațiile cumpărătorului 
 
74. Vânzarea cu opțiune (pact) de răscumpărare 
 Bibliografie:  1) Noul Cod civil – art. 1.758-1.762 

2) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 98-99 
 

Barem de corectură: 
 1. Noțiune și caractere juridice 
 2. Condiții speciale de validitate 

3. Exercitarea opțiunii (facultății) de răscumpărare 
  - condiții 

  - efecte 
 4. Situația vânzării unei cote-părți din dreptul asupra unui bun comun 
 5. Sancțiune 

 
75.  Condiţiile de formă ale contractului de donaţie. 

Bibliografie:  
 

1) Noul Cod civil – art. 1.011-1.013, 1.244 
2) Fr. Deak,  Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, 
București,  ediţia 2001, pp. 121-125, 141, 142, 143, 144, sau Fr.Deak, Tratat de 
drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, București, vol. III, 2007, 
pp. 184-192 (parțial) 
3) D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 1997, pp. 147-154, 158 
(parțial) 
4) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a revăzută şi 
adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 123-126. 
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Barem de corectură: 

1. Condiţia formei autentice 
- între persoane prezente 
- între absenţi 
- excepţii 

2. Actul estimativ 
3. Donaţia de imobile 

 
76.  Incapacităţi de a dispune şi de a primi prin intermediul contractului de 
donaţie 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 28, 29, 34-43, 208, 987-992, 1.180- 1.181 
2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 126-132, sau op. cit., vol. III, 
ediţia 2007, pp. 193-205 (parțial) 
3 ) D. Chirică, op. cit., 1997, pp. 138-142 (parțial) 
4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 128-130 

 Barem de corectură: 
1. Capacitatea de a dispune sau primi liberalități 
2. Incapacităţi de a dispune 

- minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească 
- în favoarea tutorelui 

3. Incapacităţi de a primi 
- cetăţenii străini şi apatrizii 
- medicii şi farmaciştii; excepții 
- preoții; excepții 

4. Sancţiunea incapacităţilor 
 
 

77. Principiul irevocabilităţii donaţiilor. 
Bibliografie:  1) Noul Cod civil -art. 1.015 

 2) Fr. Deak, op. cit., ediția 2001, pp. 132-136, sau op. cit., vol. 
   III, ediţia 2007, pp. 205-210 (parțial) 

 3) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 144-146 
Barem de corectură:  

1. Noţiune și reglementare 
2. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii 
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- condiţiile pur potestative 
- plata datoriilor viitoare nedeterminate 
- dreptul de a dispune de bunul donat 
- dreptul de denunţare unilaterală a contractului 

3. Clauze permise 
4. Sancțiune 

 
78. Darurile manuale. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.011 alin. 4 
 2) Fr. Deak, op. cit., ediția 2001, pp. 148-156, sau op. cit. vol. III, 

  ediția  2007, pp. 226-238 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., 1997, pp. 148-152 (parțial) 
    4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 137-138 

Barem de corectură: 
1. Noţiune, reglementare și condiții speciale de  validitate. 
2. Reprezentarea în cazul darului manual. 
3. Obiectul darului manual 
4. Noţiunea de „tradiţiune” 
5. Problema darurilor de nuntă 
6. Dovada darului manual 

 
79.  Efectele contractului de donaţie între părţi. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.017-1.019 
2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 157-161, sau op. cit. vol. III,  
ediţia 2007, pp. 238-245 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., 1997,pp. 158-160, 162-164 (parțial) 
    4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 142-143 

Barem de corectură: 
1. Efectul translativ al contractului 
2. Obligaţiile donatorului 

- obligaţia de predare 
- obligaţia de garanţie 
- regula 
- cazuri în care există. 

3. Obligaţiile donatarului 
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- regula 
- donaţia cu sarcini 

 
80.  Revocarea donaţiei pentru ingratitudine 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.023-1.026 
2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 164-167, sau op. cit. vol. III, 
ediţia 2007, pp. 248-252 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., 1997, pp. 164-167 (parțial) 
    4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 147-150 
 Barem de corectură: 

1. Cauze 
- atentat la viaţa donatorului 
- fapte penale, cruzimi sau injurii grave 
- refuzul de alimente 

2. Acţiunea în revocare 
- acţiune strict personală; continuarea acțiunii de către moștenitori 
- donatorul îl poate ierta pe donatar; prezumţia de iertare 
- acţiunea se poate intenta numai contra autorului faptului de 
ingratitudine; continuarea acțiunii contra moștenitorilor 

- acţiunea nu produce efecte faţă de terţii de bună-credință 
 

81. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii 
Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.027-1.029 

2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 158-161, sau op. cit. vol. III, 
ediţia 2007, pp. 241-245 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., 1997, pp. 162-164 (parțial) 
    4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 138-140, 146-147 
 Barem de corectură: 
  1. Cauze; întinderea obligației de executare a sarcinii 
  2. Drepturile donatorului 
   - executarea silită a sarcinii 
   - revocarea unilaterală sau judiciară a donației 
  3. Acțiunea în revocare 
   - condiții 
   - efecte 
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82. Contractul de locaţiune. Noţiune şi caractere juridice 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.777-1.783, 1.785 
2) Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București, 2001, pp. 173-176, sau Fr.Deak, Tratat 
de Drept civil. Contracte speciale, vol. II, Editura Universul Juridic, 
București, vol. II, ediţia 2006, pp. 7-11 
3) D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 1997, pp. 
171-174 
4) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 
151-153 
5) Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Note de 
curs, Ed.Universul Juridic, București, 2013, pp. 165-168 

 
Barem de corectură: 

1. Noţiune; varietăţile contractului de locaţiune. 
2. Delimitarea faţă de vânzare-cumpărare 

3. Caractere juridice 
- contract sinalagmatic 
- contract cu titlu oneros 
- contract comutativ 
- contract consensual; proba în cazul în care nu s-a constatat prin înscris. 
- contract cu executare succesivă; durata contractului 

 
83. Efectele contractului de locaţiune 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.786-1.804 
2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 180-191, sau op. cit.  
vol. II, ediţia 2006, pp. 17-33 

    3) D. Chirică, op. cit., 1997, pp. 176-183 
    4) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 157-164 

5) Răzvan Dincă, op.cit, pp. 173-188 
 

Barem de corectură: 



36 
 

1. Obligaţiile locatorului 
- obligaţia de predare a bunului dat în locațiune 
- obligaţia de menținere a bunului în starea corespunzătoare de folosință 

pe toată durata locațiunii (obligația efectuării reparaţiilor mari sau capitale) 
- obligația de asigurare a liniștitei și utilei folosințe a bunului pe tot timpul 
locațiunii (obligaţia de garanţie pentru tulburările provenite din fapta 
proprie, de la un terţ şi din viciile bunului). 

2. Obligaţiile locatarului 
- obligația de a lua în primire bunul dat în locațiune 
- obligaţia de a folosi bunul cu prudență și diligență potrivit destinaţiei sale 
- obligația de plată a chiriei în cuantumul și la termenele convenite; 
problema titlului executoriu al contractului pentru plata chiriei 
- obligația de restituire a bunului 

 
84. Contractul de arendare (noţiune; reglementare; caractere juridice; obiectul 
contractului; termenul) 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.836-1.850 
2) Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București,  ediţia 2001, pp. 273-275 şi 278-280, 

sau Tratat de Drept civil. Contracte speciale, vol. II, Editura 
Universul Juridic, București, vol. II, ediţia 2006, pp. 162-166 şi p. 
170-172 (parțial) 
3) D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 1997, pp. 
199-201 (parțial) 
4) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 
194-201 (parțial) 

Barem de corectură: 
1. Definiţie şi reglementare 
2. Caractere juridice 

- comune cu locaţiunea 
- forma contractului 

3. Obiectul contractului 
- bunurile arendate 
- arenda 
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4. Termenul arendării 
 
85. Comodatul (noţiune; caractere juridice; obiect; dreptul transmis; dovada) 

Bibliografie:  1) Noul Cod civil – art. 2.144-2.147 
2) Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București, ediţia 2001, pp. 340-344, sau Fr. Deak, 
Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, 
București, vol. III, ediţia 2007, pp. 7-14  
3) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 
284-291 (parțial) 
4) Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Note de 
curs, Ed.Universul Juridic, București, 2013, pp.  257-261 

 
Barem de corectură: 

1.Noţiune 
2.Caractere juridice 

- contract real 
- contract esenţialmente gratuit 

- contract unilateral 
3.Obiectul contractului 

- regula 
- excepţie 

4. Dreptul transmis comodatarului 
5. Dovada contractului 

 
86. Obligaţiile comodatarului 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 2.148-2.157 
2) Fr. Deak, op. cit. ediţia 2001, pp. 345-351, sau op. cit.  
vol. III, ediţia 2007, pp. 15-24 (parțial) 
3) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 288-290 
4) Răzvan Dincă, op.cit, pp. 261-265 

 
 

Barem de corectură: 
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1. Conservarea bunului 
2. Folosirea lucrului potrivit destinaţiei 
3. Suportarea cheltuielilor de folosinţă 
4. Restituirea bunului 

- acţiunile comodantului în caz de refuz de restituire 
- scadenţa obligaţiei de restituire 
- prescripţia acţiunii personale în restituire 
- titlul executoriu al contractului 
- problema dreptului de retenție 

5. Răspunderea comodatarului; ipoteza pluralităţii de comodatari. 
6. Suportarea riscurilor de către comodatar 

 
87. Împrumutul de consumație (noţiune; caractere juridice; obiect; termen; efecte) 

Bibliografie:  1) Noul Cod civil (art. 2.158-2.170) 
2) Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București, ediţia 2001, pp. 354-372, sau Fr.Deak, 
Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, 
București,. vol. III, ediţia 2007, pp. 27-56 (parțial) 
3)  Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 

revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 
293-300 
4) Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Note de 
curs, Ed.Universul Juridic, București, 2013, pp. 266-277 

 
 

Barem de corectură: 
  1. Noțiune, reglementare și caractere juridice 
  2. Transferul proprietății și al riscurilor 
  3. Termenul de restituire 
  4. Restituirea împrumutului 
  5. Titlul executoriu al contractului 
  6. Răspunderea pentru viciile bunului împrumutat 
  7. Împrumutul cu dobândă 

 
88. Mandatul cu reprezentare (noţiune; caractere juridice; formă; dovadă; obiect; 
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întindere) 
Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.295-1.314, 2.009-2016 

2) Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București,  ediţia 2001, pp. 311-321, sau Fr.Deak, 
Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, 
București, vol. II, ediţia 2006, pp. 215-225 şi pp. 227-229 (parțial) 
3) D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 1997, pp. 
255-261 (parțial) 
4) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 
238-247, 249-250 
5) Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Note de 
curs, Ed.Universul Juridic, București, 2013, pp. 224-234 

 
Barem de corectură: 

1. Noţiune; deosebiri faţă de contractul individual de muncă şi contractul de 
antrepriză. 
2. Mandatul cu titlu gratuit și mandatul cu titlu oneros 
3. Forma mandatului 

4. Dovada mandatului 
5. Obiectul mandatului 
6. Întinderea mandatului 

 
89. Raporturile juridice între mandant și terți; raporturile dintre mandatari și terți 
 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 2017-2029 
2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, Ed. Monitorul 
Oficial, București, 2011, vol. II p. 116 
3) Fl. Moțiu, op. cit., p. 247-249 
5) Răzvan Dincă, op.cit, pp. 234-247,  
 

Barem de corectură: 
 

1. Raporturile juridice dintre mandant și terți. 
2. Raporturile juridice dintre mandatar și terți. 
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90. Contractul cu sine însuși. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1304 și art. 2050 
2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, vol. I p. 507-
508, vol. II p. 126 

 3) Fl. Moțiu, op. cit., p. 241-242 
4) Răzvan Dincă, op.cit, p.236-237  

 
Barem de corectură: 

1. Noțiune și caractere juridice. 
2. Dispoziții speciale prevăzute de art. 2050 din Noul cod civil privind vânzarea 

de titluri de credit și alte bunuri cotate. 
 
91. Încetarea contractului de mandat. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 2030-2038 
2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, vol. II p. 
119-122 

 3) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 249-250 
4) Răzvan Dincă, op.cit, pp.  247-253 

 
Barem de corectură: 

1. Noțiune și moduri generale de încetare a contractului. 
2. Cazuri speciale de încetare a mandatului 

 
92. Contractul de rentă viageră. Noţiune, caractere juridice şi condiţiile speciale de 

validitate.  
Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 2.242-2.247 

2) Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București, ediţia 2001, pp. 524-529 (parțial) 
3) D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 1997, pp. 
118-120 (parțial) 
4) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 
324-326 
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Barem de corectură: 
1. Noţiune 
2. Caracterele juridice 

- în principiu, contract cu titlu oneros aleatoriu; constituirea cu titlu gratuit 
- contract sinalagmatic şi consensual 
- contract translativ de proprietate 

3. Condiţii speciale de validitate 
 
 
 

93. Contractul de întreţinere. Noţiune, caractere juridice şi delimitare faţă de alte 
contracte. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 2.254-2.256 
2) Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București, ediţia 2001, pp. 533-538  
3) D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 1997, pp. 
123-126. 
4) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015,, pp. 

329-333 
Barem de corectură: 

1. Noţiune 
2. Caracterele juridice 

- contract oneros aleatoriu; excepţie 
- contract sinalagmatic 
- contract translativ de proprietate 
- contract solemn  
- precizare în cazul pluralităţii de părţi 

3. Delimitarea faţă de alte contracte 
- de rentă viageră 
- de vânzare-cumpărare 
- de contractul de donaţie 

 
94. Contractul de tranzacție (noțiune, caractere juridice, condiții de validitate, 
interpretarea contractului) 
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Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.178 și urm., 1.244, 2.267-2.278 
2). Fr. Deak, Tratat de Drept civil. Contracte speciale, Editura 
Universul Juridic, București, vol. III, ediţia 2007, pp. 160-167 și 170 
(parțial) 
3) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 
317-321 și 322 
4) Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Note de 
curs, Ed.Universul Juridic, București, 2013, pp.  294-299 
 

Barem de corectură: 
1. Noțiune 
2. Caractere juridice 
3. Condiții de validitate   
4. Interpretarea contractului   

 
95. Efectele contractului de tranzacție 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.270 și urm., 2.267 
2). Fr. Deak, op.cit. vol. III, ediţia 2007, pp. 170-177 (parțial) 

3) Fl. Moțiu, op. cit., pp. 322-323 
4) Răzvan Dincă, op.cit, pp. 299-301  
 

Barem de corectură: 
1. Efecte extinctive 
2. Efecte declarative 
3. Efecte constitutive sau translative  
4. Efecte relative 
5. Probleme speciale privitoare la imobile 

 
 
96. Contractul de societate (noţiune; caractere juridice; obiect; condiții de 
validitate) 

Bibliografie:  1) Noul Cod civil – art. 1.881-1.889 
2) Florin Moţiu, Contractele speciale, curs universitar, ed. a VI-a 
revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015,, pp. 
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215-219 
Barem de corectură: 
 1. Definiție, reglementare, caractere juridice 
 2. Condiții speciale de validitate 
 3. Forme societare.  
 4. Dobândirea personalității juridice 

 
 

I/2. SUCCESIUNI. 
 
97. Capacitatea succesorală. 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 28, 29. 34 și urm., 208, 957, 987, 989 
2) Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, ed. a II-a actualizată şi 
completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, pp. 41-52 
(parțial) 

 3) D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile, Ed. 
C.H. Beck, Bucureşti, 2014, pp. 18-22, 47-50 (parțial) 

 4) F.Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 75-93. 

Barem de corectură: 
1. Reglementare; dovada existenţei capacităţii; problema capacităţii în cazul 
moştenirii prin reprezentare şi prin retransmitere. 

2. Persoanele care au capacitatea succesorală. 
- persoanele fizice în viaţă 
- persoanele dispărute 
- persoanele concepute dar nenăscute 
- persoanele juridice 

3. Persoanele care nu au capacitate succesorală 
- persoanele fizice predecedate şi persoanele juridice care au încetat să 
aibă fiinţă 
- codecedații  
 

98. Condiţiile dreptului de moştenire legală sau testamentară. Capacitatea 
succesorală. Vocaţia la moștenire 
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 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 953-962, 1.054-1.057, 1.074-1.075 
2) Fr. Deak, op. cit., pp. 5-53 (parțial) 
3) F.Deak, Romeo Popescu , Tratat de drept succesoral ed. a III-a 

actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2013, pag 75 (pct.22), pp. 19-22, 57-58, 58-74 (data și 
locul deschiderii moștenirii- partial ), 93-95 

 Barem de corectură: 
1. Noţiunea de moştenire 
2. Deschiderea moștenirii 
3. Enumerarea condiţiilor generale ale dreptului de a moșteni 
4. Vocaţia la moștenire 

- vocaţia generală (eventuală) 
- vocaţia concretă (efectivă, utilă) 

 
99. Dreptul de opţiune succesorală (noţiune; variante de opţiuni; subiectele 
dreptului de opţiune) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.100, 1.102, 1.122 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 379-385 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 458-460, 480 

    4) F.Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul moștenirii, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, pp 17-26 
 
 Barem de corectură: 

1. Noţiunea de opţiune succesorală 
2. Variante de opţiune. 

- acceptarea moștenirii 
- renunţarea la moştenire 

3. Subiectele dreptului de opţiune 
- moştenitorii legali 
- legatarii 
- creditorii succesibilului 
- acţiunea oblică 
- acţiunea pauliană 
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100. Caracterele juridice ale actului de opţiune succesorală 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.100-1.102, 1.114, 1.121, 1.123 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 388-397 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp.460-471 
    4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul moștenirii, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, pp 30-44 
 Barem de corectură: 

1. Act juridic unilateral 
2. Act juridic voluntar; excepţii de la principiul libertăţii de alegere. 
3. Act juridic irevocabil; excepții 
4. Act juridic indivizibil; excepţii 
5. Act juridic declarativ de drepturi 
6. Act juridic nesusceptibil de modalităţi 

 
101. Stingerea dreptului de opţiune succesorală ( durata, natura juridică, domeniul 
de aplicare, calculul și prorogarea termenului, aplicarea regulilor de la prescripție, 
retransmitere) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.103-1.105 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 397-409 (parțial) 
   3) D. Chirică, op. cit., pp. 471-479 
   4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul moștenirii, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, pp 44-71 (parțial) 
 Barem de corectură: 

Stingerea dreptului de opţiune succesorală 
- durata; 
- natura juridică; 
- domeniul de aplicare; 
- calculul termenului; 
- prorogarea termenului; 
- retransmitere; 
- aplicarea regulilor de la prescripţie 

 
102. Nedemnitatea succesorală (noţiune; caractere, cazuri) 
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 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 958, 959 
2) Fr. Deak, op. cit., pp. 59-64 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., pp. 23-29 
                                       4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 
pp.95-116 
 Barem de corectură: 

1. Noţiune 
2. Caractere juridice 

- se aplică numai în cazul săvârşirii faptelor expres şi limitativ prevăzute 
de lege 
- produce efecte doar în privinţa autorului faptei 
- sancţiunea nu se extinde la alte moşteniri 
- moştenitorul să fi acţionat cu discernământ 

3. Nedemnitatea absolută (de plin drept) 
4. Nedemnitatea judiciară 

 
103. Efectele nedemnităţii şi înlăturarea ei. 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 960-961 

2) Fr. Deak; op. cit., pp. 64-73 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., p. 29-33 
                                       4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 
pp.116-131 

Barem de corectură: 

1. Principii care guvernează materia 
2. Efectele nedemnității 
- faţă de nedemn 
- faţă de descendenţii nedemnului: 

a) faţă de copii 
b) faţă de nepoţi, strănepoţi 

- faţă de terţi; 
3. Invocarea nedemnităţii 
4. Înlăturarea nedemnității 

 
104. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii 



47 
 

 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 964, 971 
2) Fr. Deak, op. cit., pp.73-78 

    3) D. Chirică, op. cit., pp. 35-42 
    4)  Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-
a actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 
pp.140-148 
 Barem de corectură: 

1. Enumerarea principiilor 
2. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori 
legali 

- clasele de moştenitori 
- cum operează principiul;  
-două precizări: venirea concomitentă la moştenire a rudelor din două 
clase deosebite  și  situaţia soţului supravieţuitor 

3. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă 
- regula 
- excepţii: în cadrul clasei a doua și reprezentarea succesorală 

4. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la 
moştenire. 

- regula 
- excepţii: împărțirea pe tulpini în cazul venirii la moștenire a rudelor de 

același grad prin reprezentare succesorală și împărțirea pe linii în cadrul clasei a 
doua între colaterlaii privilegiați (privilegiul dublei legături) 

 
105. Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi 

 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 976-981 
2) Fr. Deak., op. cit., p. 99-109 

    3) D. Chirică, op. cit., p. 55-60  
    4) Fr.Deak, Romeo Popescu , Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 
pp.217-231 
 Barem de corectură: 

1. Noţiunea de ascendenţi privilegiaţi; precizări privind tatăl din afara căsătoriei, 
părinţii fireşti în cazul adopţiei şi adoptatorul. 
2. Împărţirea moştenirii numai între ascendenţii privilegiaţi 
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3. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi. 
4. Noţiunea de colaterali privilegiaţi 
5. Împărţirea moştenirii numai între colateralii privilegiaţi; regula generală; 
împărţirea pe linii. 
6. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor privilegiaţi. 
7. Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi între ei şi colateralii 
privilegiaţi. 

 
 

106. Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu oricare din clasele 
de moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 970-972 și art. 964 alin. (2) 

2) Fr. Deak., op. cit., pp. 117-124 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., pp. 63-65 
    4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 
pp.238-257 
 Barem de corectură: 
  1. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor 
  2. Condițiile cerute soțului supraviețuitor pentru a putea moșteni: ipoteza 
divorțului și ipoteza bigamiei sau poligamiei 

3. Câtimea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor în funcție de clasa de 
moștenitori cu care vine în concurs 

4. Ipoteza în care soţul supravieţuitor concurează cu două clase (subclase) de 
moştenitori legali. 
 

107. Dreptul la moştenire special al soţului supravieţuitor asupra mobilierului şi 
obiectelor de uz casnic 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 974 

2) Fr. Deak., op. cit., pp. 124-136 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 65-70 
    4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 

actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 
pp. 257-269 ( parțial) 
 Barem de corectură: 
  1. Sediul materiei 
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2. Mobilele şi obiectele de uz casnic 
- condiţii speciale 

- soţul supravieţuitor să nu vină în concurs cu descendenţii 
defunctului 
- soţul decedat să nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin 
liberalităţi între vii sau pentru cauză de moarte 

- noţiunea de mobile şi obiecte de uz casnic care au fost afectate 
folosinței comune a soților; bunuri care nu intră în această categorie 
- natura juridică a dreptului special 

 
108. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 973 

2) Fr. Deak., op. cit., pp. 136-140 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 70-74 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 269-274 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune 

2. Condiţii 
- la data deschiderii moştenirii locuia în casă (apartament) 
- nu are altă locuinţă proprie corespunzătoare nevoilor sale 
- casa face parte din moştenire 
- nu devine prin moştenire proprietarul exclusiv al locuinţei 

3. Caractere juridice 
- drept real principal 
- drept temporar 
- drept strict personal, inalienabil și insesizabil 
- drept conferit de lege cu titlu gratuit 

  4. Stingerea dreptului de abitație 
 

109. Noțiunea, caracterele juridice şi cuprinsul testamentului 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.034, 1.035, 1.039 

2) Fr. Deak: op. cit., pp. 155-161 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 240-243, 274-277 
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4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 21-37 

 Barem de corectură: 
1. Definiţia testamentului 
2. Caractere 

- act juridic unilateral 
- act juridic esenţialmente personal 
- act juridic solemn 
- act juridic pentru cauză de moarte 
- act juridic esenţialmente revocabil 

3. Cuprinsul testamentului 
- instituirea de legate 
- alte dispoziții sau declarații de ultimă voinţă; exemple 
- consecinţele teoriei actelor juridice de sine stătătoare, îmbrăcate în 
formă testamentară 
- interpretarea conţinutului testamentului 
 

110. Condiţii generale de formă pentru validitatea testamentului 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.036, 1.037, 1.040, 1.047, 1.049. 1.050 
2) Fr. Deak, op. cit., pp. 175-182 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., pp. 244-264 (parțial) 
4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 58-65 

Barem de corectură: 
1. Formele testamentare; ordinare; privilegiate; 
2. Enumerarea condiţiilor generale de formă 
3. Forma scrisă 
4. Forma actului separat; interzicerea testamentului reciproc. 
5. Sancţiunea nerespectării condiţiilor de formă: regula; limitări ale efectelor 
nulității absolute şi derogări 

 
111. Testamentul autentic 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.043-1.046 
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2) Fr. Deak, op. cit., pp. 193-197 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 265-268 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 80-90 

Barem de corectură: 
1. Noţiune şi reglementare 
2. Avantaje şi inconveniente 
3. Autentificarea testamentelor 
4. Forţa probantă 
5. Înregistrarea testamentului autentic 

 
112. Legatul (noţiune; clasificare; desemnarea legatarului) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 986, 989, 1.054 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 208-211 (parțial)  
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 278-282, 298-299 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 103-109 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune 
2. Clasificare (enumerare) 

- în funcţie de obiectul dispoziţiei testamentare 
- în funcţie de modalităţi 

3. Desemnarea legatarului 
- să fie făcută prin testament 
- desemnarea să fie făcută personal de către testator; ipoteze speciale 
- testatorul poate alege liber modul de desemnare al legatarului 

 
113. Clasificarea legatelor după obiectul lor 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.054-1.055, 1.058-1.067 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 211-227 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp.278-288 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
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Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 109-120 
 Barem de corectură: 

1. Felurile legatelor 
2. Legatul universal 

- noţiune 
- ipoteze speciale 

3. Legatul cu titlu universal 
- noţiune; precizări 

4. Legatul cu titlu particular 
- noţiune; exemple 

 
114. Clasificarea legatelor în funcţie de modalităţi 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.006-1.008, 1.054 alin. 2, 1.060 

2) Fr. Deak., op. cit., pp. 227-231 (parțial) 
3) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 126-133 

 Barem de corectură: 
1. Felurile legatelor 

2. Legatul pur şi simplu 
3. Legatul cu termen 

- în cazul termenului suspensiv 
- în cazul termenului extinctiv 

4. Legatul sub condiţie 
- dacă condiţia este suspensivă 
- dacă condiţia este rezolutorie 

5. Legatul cu  sarcină 
- în favoarea unui terţ 
- în interesul testatorului 
- în interesul legatarului 

 
115. Revocarea voluntară a legatelor 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.051-1.053, 1.068 
2) Fr. Deak, op. cit., p. 234-249 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., p.300- 312 
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4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 143-163 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune 
2. Revocarea voluntară expresă (directă) 

- testamentul revocator 
- înscrisul autentic revocator 

3. Revocarea voluntară tacită (indirectă) 
- facerea unui testament nou; condiţii 
- înstrăinarea sau distrugerea voluntară a bunului care formează obiectul 
legatului; domeniul de aplicare; condiţii privind actul de înstrăinare; 
distrugerea voluntară a bunului. 
- distrugerea voluntară a testamentului 

4. Retractarea revocării voluntare. 
 

116. Caducitatea legatelor 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.071-1.073 

2) Fr. Deak, op. cit., p. 256-264 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., p. 323-336 (parțial) 
4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 169-179 (parțial) 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune; deosebire faţă de nulitate şi revocare. 
2. Cazuri 

- decesul legatarului 
- incapacitatea legatarului de a primi legatul 
- nedemnitatea legatarului 
- neacceptarea legatului de către legatar (renunţarea) 
- pieirea totală a bunului care formează obiectul legatului 

  3. Destinația bunurilor constituind obiectul unui legat caduc 
4. Soarta legatului grefat pe un legat (principal) devenit caduc. 

 
117. Noţiunea de rezervă succesorală şi caracterele ei 
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 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.086-1.089 
2) Fr. Deak, op. cit., pp. 301-307 

    3) D. Chirică, op. cit., pp.390 -392, 395-399 
4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 248-249 și 252-258 

 Barem de corectură: 
1. Noţiunea de rezervă succesorală; cotitatea disponibilă 
2. Caracterele juridice 

- caracter succesoral 
- caracter imperativ 
- caracter propriu (drept propriu) 
- dreptul la rezervă în natură 
- caracter individual 
- indisponibilitatea rezervei 

 
118. Calculul rezervei şi al cotităţii disponibile 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.091 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 329-339 (parțial) 

    3) D. Chirică, op. cit., pp.409-424 
4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 287-311 și 312-314 

Barem de corectură: 
1. Operaţiunile necesare pentru stabilirea masei de calcul 
2. Stabilirea activului brut al moştenirii 

- identificarea tuturor bunurilor cu valoare patrimonială ce aparţine 
defunctului la data deschiderii moştenirii 
- evaluarea bunurilor 

3. Stabilirea activului net prin scăderea pasivului succesoral din activul brut 
4. Reunirea fictivă (pentru calcul) a valorii donaţiilor făcute de cel ce lasă 
moştenirea 

- reunire fictivă 
- gratuităţi (liberalități) nesupuse reunirii 
- prezumţia de donaţie; efecte; evaluarea bunurilor 
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5. Ordinea efectuării operaţiilor şi determinarea valorii concrete a rezervei şi a 
cotităţii disponibile. 

 
119. Reducţiunea liberalităţilor excesive (noţiune; persoanele care pot invoca; 
ordinea) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.092, 1.093, 1.096 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 339-347 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 432-437, 445-450 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 315-325 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune 
2. Persoanele care pot invoca reducţiunea 

- moştenitorii rezervatari 
- moştenitorii moştenitorului rezervatar 
- persoanele care“ înfăţişează drepturile” moştenitorilor rezervatari; 
precizări privind dobânditorii cu titlu particular şi creditorii defunctului 

3. Ordinea reducţiunii 

- când se pune problema 
- reguli: 

     legatele se reduc înaintea donaţiilor 
 legatele se reduc deodată şi în mod proporţional cu excepția 
cazului în care testatorul a dispus că anumite legate vor avea 
preferințe 
 donaţiile se reduc succesiv, în ordinea inversă a datei lor, 
începând cu cea mai nouă 
 donațiile concomitente se reduc toate deodată și proporțional (în 
principiu) 

  insolvabilitatea beneficiarului donației reductibile se suportă de 
către donatarul anterior 

 

120. Căile procedurale de realizare a reducţiunii liberalităţilor excesive şi efectele 
reducţiunii 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil (art. 1.094, 1.095, 1.097-1.099) 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 347-355 (parțial) 
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    3) D. Chirică, op. cit., pp.437-445, 453-455, 424-432 
4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 326-341 

Barem de corectură: 
1. Căile procedurale 

- prin bună-învoială (cale extrajudiciară) 
- pe cale judecătorească 

 obiectul liberalităţii excesive se află în posesia beneficiarului 
 obiectul liberalităţii excesive se află în posesia moştenitorilor 
rezervatori. 

2. Efectele reducţiunii 
- în cazul legatelor; ineficacitatea totală sau parţială 
- în cazul donaţiilor; desfiinţarea totală sau parţială 

restituirea bunului donat în natură 
 restituirea prin echivalent 

- în cazul liberalităţii în uzufruct sau în rentă viageră 
- dreptul de opţiune al moştenitorilor rezervatari 
- condiţii speciale pentru reducţiune 

- imputarea liberalităților 
 

121. Raportul donaţiilor (noţiune, domeniu de aplicare; corelaţia cu alte instituţii; 
condiţiile obligaţiei de raport) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.146, 1.147 

2) Fr. Deak,op. cit., pp. 355-362. 
    3) D. Chirică, op. cit., pp.564-566 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 341-353 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune şi domeniu de aplicare 
2. Corelaţia cu alte instituţii 

- corelaţia dintre raport şi reducţiune 
- corelaţia dintre raport şi partaj 

3. Condiţiile obligaţiei legale de raport 
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- să existe doi sau mai mulţi moştenitori cu vocaţie legală în calitate de 
descendenţi sau de soţ supravieţuitor care vin în concurs cu descendenţii 
- moştenitorul obligat la raport să fi acceptat moştenirea 
- moştenitorul legal să aibă şi calitatea de donatar 
- donaţia făcută descendentului sau soţului supravieţuitor să nu fi fost 
scutită de raport. 

 
 

122. Raportul donaţiilor (persoanele care pot cere raportul; donaţiile supuse 
raportului, gratuităţi nesupuse raportului, modurile de efectuare) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.148-1.154 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 362-371 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp.574-586  

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 353-368 

 Barem de corectură: 
1. Persoanele care pot cere raportul 
2. Donaţiile supuse raportului 

3. Gratuităţi (liberalități) nesupuse raportului 
4. Modurile de efectuare 

- raportul prin echivalent 
 prin preluare 
 prin imputaţie 
 în  bani 

- raportul în natură 
- evaluarea bunului donat în cazul raportului prin echivalent 
- ameliorările și degradările bunului donat în cazul raportului în natură 
- căi procedurale de realizare 

 prin bună învoială 
 pe cale judecătorească 

 
123. Indiviziunea succesorală (noţiune şi caracteristici; regim juridic) 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 634 și urm., 1.143 
2) Fr. Deak, op. cit., pp. 487-493 
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               3) D. Chirică, op. cit., pp.552-553, 556-563 
4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul 
moștenirii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 165-177 
(parțial) 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune şi caracteristici 
2. Regim juridic 

- principii (reguli) care guvernează materia 
 fiecare coindivizar are un drept individual, absolut şi exclusiv 
asupra cotei-părţi  ideale ce i se cuvine având ca obiect bunurile 
din indiviziune. 
 nici unul dintre coindivizari nu este titular exclusiv asupra vreunui 
bun sau bunurilor indivize, privite în materialitatea lor. 

- consecinţe 
 libera dispoziţie asupra cotei-părţi ideale 
 regula unanimităţii; excepții 
 imprescriptibilitatea dreptului de a cere ieşirea din indiviziune 

 

124. Partajul succesoral (noţiune; persoanele care pot cere partajul; obiectul 
partajului) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 669-686, 1.143, 1.156 
    2) C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în   
    reglementarea Noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București,  
     2013, pp. 236-239 
    3) Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.  
    C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 276-280 
    4) Fr. Deak, op. cit., pp. 494-502 (parțial) 
    5) D. Chirică, op. cit., pp. 594-602 

6) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul 
moștenirii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 178-189 

 Barem de corectură: 
1. Noţiune; felurile partajului 
2. Persoanele care pot cere partajul 
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- coindivizarii 
- succesorii în drepturi ai coindivizarilor 
- creditorii personali ai coindivizarilor 
- creditorii succesiunii 

3. Capacitatea de exerciţiu necesară pentru a cere şi a participa la partaj 
4. Obiectul partajului 

- bunurile care fac obiectul partajului; regula 
- bunurile existente în patrimoniul succesoral nesupuse partajului 
- bunurile care fac obiectul partajului, deşi nu au existat în masa 
succesorală la data deschiderii moștenirii. 

 
125. Partajul succesoral prin bună învoială (condiţii; modalităţi, efectele partajului; 
obligaţia de garanţie între copărtaşi) 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 670, 674, 676, 683 
   2) C. Bîrsan, op. cit., pp. 239-241 
   3) V. Stoica, op. cit., 280-283 

4) Fr. Deak, op. cit., pp. 503-505 şi pp. 509-512 (parțial) 
     5) D. Chirică, op. cit., pp. 594-608, 611-627, 630-631 (parțial) 

6) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul 
moștenirii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 193-195 
și 211-215 

 Barem de corectură: 
1. Condiţiile partajului prin bună învoială 

- toţi coindivizarii să fie prezenţi 
- să aibă capacitate de exerciţiu deplină; excepţie 
- să fie de acord cu această cale şi cu clauzele convenţiei 

2. Modalităţi de împărţeală 
3. Efectele partajului: efectul translativ şi consecinţele acestuia. 
4. Obligaţia de garanţie între copărtaşi 

- noţiune 
- condiţii 

- efecte 
 
126. Partajul de ascendent 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.160-1.163 
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2) Fr. Deak, op. cit., pp. 517-526 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 632-647 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul 
moștenirii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 218-230 

 Barem de corectură:  
1. Noţiune, utilitate şi natură juridică 

2. Condiţii de validitate 
- condiţii de formă 
- condiţii de fond 

 de drept comun 
 speciale 

- persoane îndreptăţite 
- persoane între care se face partajul 
- obiectul împărţelii 
- modul de partajare 

3. Efecte 
- efectele partajului prin donaţie 

 înainte de deschiderea moştenirii 
 după deschiderea moştenirii 

- efectele partajului prin testament 
 situaţia în timpul vieţii ascendentului testator 
 efecte după deschiderea succesiunii 

4. Ineficacitatea partajului de ascendent 
- cauze de drept comun 

- cauze speciale 
 
127. Transmiterea activului moştenirii 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 953-955, 1.059, 1.114 

2) Fr. Deak, op.cit. ediția 2002, pp. 451-452 și 454-456 
    3). D. Chirică, op.cit., pp.503-521 (parțial) 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul 
moștenirii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 115-117 
și 121-122 
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 Barem de corectură: 
1. Precizări privind obiectul transmisiunii 
2. Cuprinsul activului succesoral 
3. Transmisiunea activului succesoral 

- universală sau cu titlu universal 
- cu titlu particular 

 
128. Transmiterea pasivului moştenirii 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.066, 1.114, 1.155, 1.159 

2) Fr. Deak, op. cit., pp. 451, 452-454 și 456-464 (parțial) 
    3) D. Chirică, op. cit., pp. 522-527 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol III, Transmisiunea și partajul 
moștenirii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 115, 117-
121 și 122-132 (parțial) 

 Barem de corectură: 
1. Precizări privind obiectul transmisiunii 
2. Cuprinsul pasivului succesoral 

- datorii succesorale 

- sarcini succesorale 
3. Transmisiunea pasivului succesoral 

- universală şi cu titlu universal 
- diviziunea de drept, proporţional cu părţile ereditare; excepţii 
- contribuţia moştenitorilor la datoriile plătite, acţiuni în regres 
- limitele răspunderii 

- cu titlu particular; regula; excepţii şi limite 
 
129.  Reprezentarea succesorală (noțiune, utilitate, domeniu de aplicare, condiții si 
modul de operare) 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 965-967 

2). Fr. Deak, op.cit. ediția 2002, pp.78-90 (parțial) 
    3). D. Chirică, op.cit., pp. 42-50 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 148-185 
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 Barem de corectură: 
1. Noţiune şi utilitate 
2. Domeniu de aplicare 
3. Condiţii 

- cel reprezentat să fie lipsit de capacitatea de a moșteni sau să fie 
nedemn față de defunct 

- locul celui reprezentat să fie un loc util 
- reprezentantul să îndeplinească toate condiţiile generale pentru a culege 
moştenirea lăsată de defunct; enumerarea condiţiilor 

4. Modul în care operează 
- în toate cazurile 
- la infinit 
- de drept şi imperativ 

 
130.  Efectele reprezentării succesorale 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 968-969 

2). Fr. Deak, op.cit. ediția 2002, pp. 90-96 
    3). D. Chirică, op.cit., pp. 50-53 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol I, Moștenirea legală, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 185-195 

 Barem de corectură: 
1. Efectul general 

 - plasarea reprezentantului in locul reprezentatului 
   - împărțirea moștenirii pe tulpini (efectul principal si efectele  
   secundare) 

- reprezentarea operează de plin drept  
  2. Efectul particular 
 
131.  Incapacităţi de a dispune prin testament 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 988, 992 

2) Fr. Deak, op.cit. ediția 2002, pp. 162-166 (parțial) 
    3) D. Chirică, op.cit., pp.119-130 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
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Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 39-42 
 
 Barem de corectură: 

1. Cazuri 
- minorii; 
- cel pus sub interdicţie judecătorească; excepții 

2. Momentul în raport cu care se apreciază capacitatea de a dispune 
3. Sancţiunea incapacităţii 

 
132.  Incapacităţi de a primi prin testament 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 990-992 

2). Fr. Deak, op.cit. ediția 2002, pp. 166-169 (parțial) 
    3). D. Chirică, op.cit., pp. 130-138  

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 42-49 

 
 Barem de corectura: 

1. Cazuri 

- medicii şi farmaciştii; preoţii 
- notarii publici și alți agenți instrumentatori 
- alte persoane incapabile 
- cetăţenii străini şi apatrizii 

2. Momentul în raport cu care se apreciază incapacitatea de a primi 
  3. Sancțiunea incapacității 
 
133.  Oprirea actelor juridice asupra unei moşteniri viitoare 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 956 

2) Fr. Deak., op.cit., pp. 289-292 
    3) D. Chirică, op.cit., pp. 378, 381-389 

4) Fr. Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral ed. a III-a 
actualizată şi completată, vol II, Moștenirea testamentară, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 208-218 

 
 Barem de corectură: 
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1. Noţiune 
2. Condiţii 

 actul să fie privitor la o moştenire  
 moştenirea să nu fie deschisă 
 actul să nu fie permis în mod expres de lege 

  3. Excepții 
4. Sancţiunea aplicabilă 

 
134. Testamentele privilegiate şi cele asupra sumelor sau valorilor depuse la 
instituții specializate 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil (art. 1.047-1.049) şi Legea nr. 71/2011 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 

                      2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, p. 382-385 
Barem de corectură: 

1. Testamentele privilegiate 
  - condiții de validitate 
  - efecte 
  - caducitate 
2. Testamentele sumelor și valorilor depozitate 

  - condiții de formă 
  - efecte  
  - înregistrarea testamentului 

 
135. Acceptarea moştenirii 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil (art. 1.106-1.119) şi Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 

                      2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, pp. 376-378 
3) Fr. Deak; op. cit. pp. 411-423 (parțial) 

 4) D. Chirică, op. cit., pp.480- 490 
Barem de corectură: 

 1. Libertatea acceptării moștenirii 
2. Persoanele care pot accepta moștenirea 
3. Felurile acceptării 

- actele de acceptare expresă sau tacită;  
- acceptarea voluntară sau forțată; 
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 4. Declarația de neacceptare provizorie 
 5. Reducerea termenului de opțiune succesorală 
 6. Efectele acceptării 
  - efecte generale 
  - efecte speciale în cazul acceptării forțate 

 
136. Renunțarea la moştenire 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil (art. 1.112, 1.113 alin. 1, 1.120-1.124) şi Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 

                      2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, pp. 376-378 
3) Fr. Deak; op. cit., pp. 430-439 (parțial) 

 4) D. Chirică, op. cit., pp. 490-495 
Barem de corectură: 
          1. Noțiune 

2. Condiții de fond și de formă 
3. Prezumția de renunțare 
4. Efectele renunțării 

 5. Revocarea renunțării 
    6. Retractarea renunțării 

 
137. Procedura constatării stării materiale şi validării testamentului olograf 

Bibliografie: 1). Noul Cod civil (art. 1.041-1.042) şi Legea nr. 71/2011 pentru punerea 
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 

                      2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, pp. 376-378 
Barem de corectură: 

1. Definiție și condiții de validitate 
2.Vizarea spre neschimbare 
3. Deschiderea și validarea testamentului 
4. Predarea testamentului 

 
138. Substituțiile fideicomisare 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 993-1.000 

2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, pp. 355-360 
Barem de corectură: 

1. Noțiune, reglementare și caractere juridice 
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2. Drepturile și obligațiile instituitului 
3. Drepturile substituitului 
4. Ineficacitatea substituției 
 

139. Liberalitățile reziduale 
 Bibliografie: 1) Noul Cod civil – art. 1.000-1.005 

2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, pp. 361-362 
Barem de corectură: 

1. Noțiune, reglementare și caractere juridice 
2. Drepturile și obligațiile instituitului 
3. Drepturile substituitului 

 
C. DREPT PROCESUAL CIVIL 

 
140. Controlul judecătoresc asupra activităţii notariale 

Bibliografie: 1) Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură 
civilă, Editura Naţional, Bucureşti 1997, vol. II,  p. 670 şi 689 
2) Ioan Leş, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a 
activităţii notariale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, ediţia 1997, pp. 
268-269 şi 296-297 sau Proceduri civile speciale, Editura All Beck, 
ediţia a II-a, Bucureşti, ediţia 2003, pp. 450-452 sau loan Leş, 
Elemente de drept notarial. Ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2014, pp. 151-153 
3) Ioan Popa, Curs de drept notarial, Ed. Universul Juridic, 
București, 2010, pp. 247-248 

4) Legea nr. 36/1995, republicată – art. 143, 144, 156 și 157 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare  

 Barem de corectură: 
1. Mijloacele procesuale prevăzute de lege 
2. Acţiunea în anulare 

- competenţa materială şi teritorială 
- regulile după care are loc judecata 
- soarta actului până la anulare 
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- efectele anulării 
3. Plângerea 

- situaţii în care se poate respinge îndeplinirea actului notarial 
- caracterul facultativ al încheierii de respingere 
- instanţa competentă să rezolve plângerea 
- termenul de exercitare 
- reguli privind judecata plângerii 
- obligativitatea hotărârii judecătoreşti  

 
141.  Citarea părților si comunicarea actelor de procedura 

Bibliografie: 1) Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, voi. I, ed. revăzută, 
completată şi actualizată conform Noului Cod de procedură civilă, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2013, op. cit., vol. I, pp. 771-778, 
781-782 

 2) V. M. Ciobanu, op. cit., vol. II,  pp. 89-92, 95-100 (parțial) 
3) loan Leş, Tratat de drept procesual civil. Voi. I - Principii si 
instituţii generale. Judecata in fata primei instanţe, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 448-474  
4) Noul Cod de procedură civilă – art. 153 și urm. 

5) Legea nr. 36/1995, republicată – art. 144 și 145  
6) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

 Barem de corectură: 
1. Precizari prealabile  
2. Citația  

- părțile citației 
- funcțiile citației 
- mențiunile esențiale  
- mențiunile neesențiale  
- lipsa mențiunilor  
- dovada/procesul-verbal de înmânare  

3. Termenul in care trebuie înmânată 
4. Procedura de înmânare  
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142. Modul de citare a părților in unele situații speciale  
Bibliografie: 1) I. Deleanu, op. cit., vol. I, pp. 778-780, 782-784 
 2) V. M. Ciobanu, op. cit. vol. II, pp. 92-95 (parțial) 

3). loan Leş, Tratat de drept procesual civil. op.cit, pp. 460-464, 
468-472 

 Barem de corectură: 
1. Citarea statului  
2. Citarea persoanelor juridice  
3. Citarea persoanelor care participa in proces prin reprezentant  
4. Citarea persoanelor care se afla in străinătate  
5. Citarea persoanelor care nu au domiciliu cunoscut  
6. Alte situații 

 
143. Darea si luarea termenului in cunoștință 

Bibliografie: 1) I. Deleanu, op. cit., vol. I, pp. 928-929 
 2) V. M. Ciobanu, op. cit., vol. II, pp. 89-90 (parțial) 

3) loan Leş, Tratat de drept procesual civil. op.cit, pp. 472-474. 
 Barem de corectură: 

1. Precizari  

2. Darea termenului în cunoștință  
3. Luarea termenului in cunostinta  

 
144. Nulitatea actelor de procedură 

Bibliografie:1) I. Deleanu, op. cit. vol. I, pp. 784-806 
   2) V. M. Ciobanu, op. cit., vol. I, pp. 465-479 (parțial) 

   3) Noul Cod de procedură civilă – art. 174 și urm. 
 Barem de corectură: 
  1. Noțiune 
  2. Rol 
  3. Cazurile și condițiile nulității 
  4. Clasificarea nulităților 
  5. Mijloacele de invocare a nulității 
  6. Efectele nulității 
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145. Termenele de procedură 

Bibliografie: 1) V. M. Ciobanu, op. cit. vol. I, pp. 458-464. 
2) I. Leş, Tratat de drept procesual civil, op.cit, pp.475 -484 
3) I. Deleanu, op. cit., vol. I, pp. 806-819 
4) Noul Cod de procedură civilă – art. 180 și urm. 

 Barem de corectură: 
1. Noțiune  
2. Rol  
3. Clasificare  
4. Durata  
5. Calcularea termenelor   

 
D.  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII NOTARIALE 

 
I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR 

PUBLICI DIN ROMÂNIA. 
 

146. Biroul notarului public. 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., vol. II, pp. 639-640 și 643-644(partial)  

2) loan Leş, Elemente de drept notarial. Ediţia 3, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2014, pp. 13-16 şi pp. 27-29  
3) I. Popa, A. Moise, Drept notarial. Organizarea activitatii. Statutul 
notarului. Proceduri notariale, Editura Universul Juridic, București, 
2013, pp. 58-71  

4) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 19-20 si art.38 si urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare  

Barem de corectură: 
1. Biroul – element structural de bază; cine funcţionează în cadrul biroului 
2. Stabilirea numărului notarilor publici şi al birourilor 
3. Înregistrarea biroului notarial 
4. Organizarea sediilor secundare 
5. Arhiva şi registratura; evidenţa financiar-contabilă 
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147. Camera Notarilor Publici 
 Bibliografie:   1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 648-652(partial) 

2) I. Leş, op. cit., pp. 16-20 
3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 92-96 (partial) 
4) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 46 şi urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 

Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare  

Barem de corectură: 
1. Condiţiile de funcţionare şi organele de conducere 
2. Adunarea generală a notarilor publici 

- condiţiile de întrunire şi constituire legală 
- principalele atribuţii 

3. Colegiul director 
- din cine este format 
- condiţii de întrunire şi constituire legală 
- atribuţii (art. 49 din lege) 

4. Atribuţiile preşedintelui Colegiului director (art. 48 din lege) 
 

148. Uniunea Naţională a Notarilor Publici 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 652-657 (parțial) 
    2) I. Leş, op. cit., pp. 20-27 

3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 97-106 
4) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 52 şi urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare  

 Barem de corectură: 
1. Caracterizare şi atribuţii 
2. Membrii: drepturi şi îndatoriri 
3. Organele de conducere 

 Congresul notarilor publici 
- constituire, întrunire, adoptarea hotărârilor 
- atribuţii 

 Consiliul Uniunii 
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- din cine este format; mod de lucru 
- principalele atribuţii 

 Biroul executiv 
- din cine este compus: mod de lucru 
- principalele atribuţii 

 Atribuţiile preşedintelui Uniunii 
 

II. NOTARUL PUBLIC: STATUTUL JURIDIC; NUMIRE; COMPETENŢĂ; 
DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI; SUSPENDARE ŞI ÎNCETARE 

 
149. Numirea ca notar public  
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit. pp. 642-643 şi 645 (parțial) 

2) I. Leş, op. cit., pp. 41-45, 48-52 

3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 72-75 
4) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 22 şi urm., art. 68 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

 Barem de corectură: 
1. Condiţii de numire 
2. Incompatibilităţi 
3. Numirea: cine o face; acte necesare 
4. Depunerea jurământului 
 

150. Competenţa notarului public 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 636-637 (parțial) 

2) I. Leş, op. cit., pp. 33-38 
3) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 12-16  
4) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

 Barem de corectură: 

1. Atribuţiile notarului public 
2. Competenţa generala: 

 - regula 
- excepţii 
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3. Competenţa teritorială 
4. Rezolvarea conflictelor de competenţă 

 
151. Drepturile şi îndatoririle notarilor publici. Reguli deontologice 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 660-663 (parțial) 
    2) I. Leş, op. cit., pp. 52- 56 

3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 120-128 

4) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 63 și urm.  
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

Barem de corectură: 
1. Drepturile notarilor publici (art. 63-67 din lege) 
2. Îndatoririle notarilor publici (art. 69-72) 

- obligaţia de a păstra secretul profesional 
- interdicţia de a-şi face reclamă 
- obligaţia de a nu lipsi din localitate 
- obligaţia de a respecta normele şi principiile eticii şi ale deontologiei 

3. Reguli de deontologie profesională. 
 

152. Încetarea şi suspendarea calităţii de notar public 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 646-648 (parțial) 
    2) I. Leş, op. cit., pp,45 -48 

3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 77- 81  
4) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 40 şi urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare  

Barem de corectură: 
1. Încetarea calităţii 

- cazuri (art. 40 din lege) 
- depunerea şi soluţionarea cererii 

- delegarea unui notar public 
2. Suspendarea 

- cazuri (art. 41 din lege) 
- solicitarea şi dispunerea suspendării 



73 
 

153. Răspunderea civilă a notarilor publici 
Bibliografie:1) V. M. Ciobanu, op. cit., pp. 662-664 (parțial) 

   2) I. Leş, op.cit., pp.56 -60 
3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 128-132 
4) Legea nr. 36/1995, republicată –art. 72 
5) NCC – art. 1.258, 1.357 și urm., 1.381 și urm. 
6) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 
Barem de corectură: 

1. Considerații generale 
2. Răspunderea civilă 

- condiţiile stabilite de art. 72 din lege 
- asigurarea de răspundere profesională 

 
154.  Răspunderea disciplinara a notarilor publici 

Bibliografie:1) V. M. Ciobanu, op. cit., pp. 662-664 (parțial) 
   2) I. Leş, op. cit., pp. 61-74 
   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 132-137 (parțial) 
   4) Legea nr. 36/1995, republicată – art. 73 și urm. 

5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

 Barem de corectură: 
1. Considerații generale  
2. Răspunderea disciplinară 

- abaterile disciplinare 
- exercitarea acţiunii disciplinare 
- organul competent; reguli de judecată 
- sancţiunile disciplinare 
- căi de atac 

 
 

III. NOTARUL STAGIAR: DOBÂNDIREA CALITĂȚII, DREPTURILE ȘI 
ÎNDATORIRILE NOTARULUI STAGIAR, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII 

 
155. Notarul stagiar. 
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 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 645-646 (parțial) 
    2) I. Leş, op. cit., pp. 41-43  

3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 85-92  
4) Legea nr. 36/1995, republicată –  art. 22 lit. a)-g), art. 23 şi 
urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare  

Barem de corectură: 
1. Condiţii necesare 
2. Examen sau concursul de admitere 
3. Pregătirea teoretică în cadrul INR 
4. Pregătirea practică în cadrul unui birou notarial 
5. Examenul de definitivat 
6. Drepturile și îndatoririle notarilor stagiari 
7. Suspendarea și încetarea calității de notar stagiar 

 
IV. EVIDENŢELE ACTIVITĂŢII NOTARIALE 

 
156. Evidenţele activităţii notariale 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 640-642, 674-675 
    2) I. Leş, op. cit., pp.27-28   

3) Legea nr. 36/1995, republicată (art. 159-160)  
4) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

 Barem de corectură: 
1. Registrele prevăzute de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat 
prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

şi înregistrările (înscrierile) care se fac în ele 
2. Reguli privind utilizarea registrelor 
3. Mapele cu actele întocmite 

 
157. Evidenţele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România  

Bibliografie:  1) Legea nr. 36/1995, republicată (art. 162) 
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2) Normele metodologice privind registrele unice ţinute de Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România 
3) Norme metodologice privind registrul notarial de evidenţă a 
cererilor de divorţ ţinut de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
România 
4) Instrucţiunile privind îndeplinirea procedurii divortului de catre 
notarii publici, aprobate prin Hotărârea nr. 15/26 ianuarie 2011 a 
Biroului Executiv al Consiliului U.N.N.P.R. 

 Barem de corectură: 
1. Registrele prevăzute de art. 162 din Legea notarilor publici și a activității 
notariale nr. 36/1995, republicată, şi înregistrările (înscrierile) şi verificările ce se 
fac în ele. 
2. Reguli privind utilizarea registrelor. 
3. Mapele cu acte întocmite. 

 
E. PROCEDURILE NOTARIALE 

 
158.  Reguli comune tuturor actelor notariale 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 665-671 (parțial) 

2) I. Leş, op. cit., pp. 75-83 
3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 143-165 și 169-174 (parțial) 
4) Legea nr. 36/1995, republicată – art. 77 şi urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

 Barem de corectură: 
1. Constatarea identităţii, domiciliului şi capacităţii părţilor 
2. Redactarea înscrisurilor şi îndeplinirea actelor notariale. 
3. Încheierea de îndeplinire a actului notarial 
4. Încheierea de respingere a cererii de îndeplinire actului notarial 
5. Îndreptarea sau completarea actului notarial. 

 
159.  Procedura autentificării actelor notariale 
 Bibliografie: 1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 671-673 (parțial) 
    2) I. Leş, op. cit., pp. 83-93 (parțial) 
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3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 210-218 (parțial) 
4) Legea nr. 36/1995, republicată – art. 89 și urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

 Barem de corectură: 
1. Menţiunile notarului public pe cererea de autentificare 
2. Verificările făcute de notar 
3. Luarea consimţământului 
4. Semnarea înscrisului 
5. Încheierea de autentificare 
6. Numărul de exemplare redactate 

 
160.   Convenţiile matrimoniale (noțiune, obiect, efecte) 

Bibliografie: M. Avram, respectiv Drept civil. Familia. Ediţia a 2-a revizuită şi 
adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016, pp. 183-192 şi pp. 198-207.  
Barem de corectură: 

  1. Noțiune și delimitare 
   - definiție 

   - regim juridic 
   - natura juridică 

- delimitarea convenției matrimoniale față de alte instituții juridice 
(căsătorie, logodnă, curtaj) 

  2. Condiții de validitate 
  3. Condiții de opozabilitate (publicitatea convenției matrimoniale) 
  4. Efectele convenției matrimoniale 
 

161. Procedura succesorală notarială 
Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 673-682 (parțial) 

   2) I. Leş, op. cit., pp.99-111  
3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 236-270 (parțial) 
4) Legea nr. 36/1995, republicată – art. 101 și urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 
Barem de corectură: 
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1. Deschiderea procedurii succesorale. Competenţa notarului public. 
2. Măsuri de inventariere şi conservare a bunurilor succesorale. 
3. Desfăşurarea procedurii (operaţiunile pentru stabilirea numărului şi calităţii 
moştenitorilor, întinderea drepturilor acestora şi a masei succesorale). 
4. Suspendarea procedurii succesorale 
5. Încheierea procedurii succesorale. Soluții. 

 
162. Certificatul de moștenitor 

Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 673-682 (parțial) 
   2) I. Leş, op. cit., pp. 111-116 
   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 271-306 (parțial) 

4) Legea nr. 36/1995, republicată – art. 114 și urm. 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 
Barem de corectură: 

1. Noțiune 
2. Natura juridică 
3. Anularea certificatului de moștenitor 
4. Eliberarea unui nou certificat 

5. Îndreptarea erorilor materiale 
6. Delimitarea certificatului de moștenitor de certificatul de calitate de moștenitor 

 
 
163. Lichidarea pasivului succesoral 

Bibliografie:  1) Legea nr. 36/1995, republicată (art. 119 și urm.) 
2) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările 
ulterioare 

 Barem de corectură: 
  1. Noțiune 
  2. Conținutul procedurii 
  3. Competență 
  4. Deschiderea procedurii. Certificatul succesoral de lichidare 
  5. Operațiunile de lichidare 
  6. Închiderea lichiderii. Efectele lichidării 
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164. Legalizarea semnăturilor si a sigiliilor 

Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 682-688 
   2) I. Leş, op. cit., pp.135-137 
   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 330-334 
                             4) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 146) 

5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

Barem de corectură: 
1. Noțiune 
2. Sediul materiei 
3. Competența 
4. Procedura 
5. Încheierea  
6. Înregistrarea si arhivarea 

 
165. Darea de dată certă înscrisurilor 

Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 682-688 
   2) I. Leş, op. cit., pp. 137-138 

   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 334-338 
4) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 147) 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 
Barem de corectură: 

1. Noțiune 
2. Sediul materiei 
3. Competenta 
4. Procedura  
5. Încheierea  
6. Înregistrarea si arhivarea 

 
166. Certificarea unor fapte 

Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 682-688(partial) 
   2) I. Leş, op. cit., pp. 138-140 
   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 338-348 



79 
 

4) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 148) 
5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 
Barem de corectură: 

1. Noțiune 
2. Sediul materiei 
3. Competenta  
4. Procedura  
5. Încheierea  
6. Înregistrarea si arhivarea  

 
167. Legalizarea copiilor după înscrisuri 

Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 682-688 (partial) 
   2) I. Leş, op. cit., pp. 141-142 
   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 348-358  
                             4) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 150) 

5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

Barem de corectură: 

1. Noțiune 
2. Sediul materiei 
3. Competenta  
4. Procedura  
5. Încheierea  
6. Înregistrarea si arhivarea 

 
168. Efectuarea si legalizarea traducerilor 

Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 682-688(partial) 
   2) I. Leş, op. cit., pp. 143-145 
   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 358-362  
   4) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 151) 

5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

Barem de corectură: 
1. Noțiune 



80 
 

2. Sediul materiei 
3. Competenta  
4. Procedura  
5. Încheierea 
6. Înregistrarea si arhivarea 
 

169.  Procedura supralegalizării şi apostilării 
Bibliografie:  

1) Elena Marinică, Un nou ghid pentru aplicarea apostilei, în Buletinul notarilor 
publici nr. 3/2011, pp. 24-29; 

2) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 137)  
3) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 
Barem de corectură: 
         1. Supralegalizarea  
         2. Apostilarea  

 
170. Primirea in depozit a unor înscrisuri, documente si valori sau altor bunuri 

Bibliografie:1) V.M. Ciobanu, op. cit., pp. 682-688 (parțial) 

   2) I. Leş, op. cit., pp. 145-146 
   3) I. Popa, A. Moise op. cit., pp. 234-240 (parțial) 
            4) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 152) 

5) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

Barem de corectură: 
1. Noțiune 
2. Sediul materiei 
3. Competenta 
4. Procedura  
5. Încheierea  
6. Înregistrarea si arhivarea 

 
171. Procedura divortului pe cale notariala 

Bibliografie: 1) Noul Cod civil (art. 375-378) 
 2) UNNPR, Codul civil al României, Îndrumar notarial, Ed. Monitorul 
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Oficial, București, 2011, pp. 135-138 
3) Legea nr. 36/1995, republicată (art. 15 și art. 136) 
4) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

5) Instrucțiunile privind îndeplinirea procedurii divortului de catre notarii 
publici, aprobate prin Hotărârea nr.15/26 ianuarie 2011 a Biroului Executiv 
al Consiliului U.N.N.P.R. 
6). Normele metodologice privind organizarea si funcționarea Registrului 
National de Evidenta a Cererilor de Divorț (RNECD) 

Barem de corectură: 
1. Noțiune 
2. Sediul materiei 
3. Competența 
4. Cererea de divorț  

- conținut si formalități  
- interzicerea reprezentării soților in procedura notariala a divortului 

5. Procedura  
6. Soluții  
7. Certificatul de divorț 

8. Comunicarea certificatului de divorț 
9. Înregistrarea si arhivarea 

 
172. Încheierea privind verificările efectuate in evidențele succesorale ale Camerei 

Notarilor Publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania 
 Bibliografie:1) NCPC (art. 193 alin. 3) 

2) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 

  
Barem de corectură: 

1. Sediul materiei 
2. Competenta 
3. Termen  

4. Procedura  
5. Conținutul încheierii  
6. Soluții 
7. Înregistrarea si arhivarea 
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173. Reconstituirea actelor originale 

Bibliografie:1) Legea nr. 36/1995 republicată (art. 155) 
2) Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 2333/C/24.07.2013, cu modificările ulterioare 
 Barem de corectură: 
  1. Noțiune 
  2. Sediul materiei 
  3. Competență 
  4. Procedura notarială 
  5. Procedura judiciară 
  6. Soluții. Efecte 

 
NOTE: 1. Alături de lucrările indicate la bibliografie, la toate disciplinele, 

pot fi folosite şi orice alte lucrări dacă în ele se regăseşte 
analizată problematica indicată în baremul de corectură. În cazul 
lucrărilor fundamentale indicate în bibliografie cu mențiunea 
„parțială”, această mențiune a fost făcută pentru a atrage atenția 
că lucrările respective au devenit în parte neactuale, astfel încât 

în studierea acestora se va ține seama de corelarea lor cu 
dispozițiile legale în vigoare, în special cu cele cuprinse în Noul 
Cod civil, Noul Cod de procedură civilă și Legea nr. 36/1995, 
republicată 
2. La fiecare temă există obligaţia consultării actelor normative 
aferente. Pentru ușurința consultării, o parte din aceste surse 
legislative, în principal cele uzuale în domeniul activității 
notariale ori cele noi au fost indicate și în bibliografie. 
3. Actele normative noi și forma aflată în vigoare a acestora, 
apărute de la data publicării lucrărilor indicate în bibliografie şi 
până la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
anunțului de organizare a examenului și respectiv, a concursului 
de notar public, dacă interesează tematica, se includ automat în 
bibliografie. 
4. Problematica indicată în baremul de corectură trebuie 
dezvoltată potrivit bibliografiei pentru a obţine punctajul maxim. 
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5. La proba teoretică, candidaţii vor avea în vedere numai 
bibliografia de la partea teoretică.  
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