SUBIECTELE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ LA DREPT CIVIL
DESTINATĂ ABSOLVENȚILOR ANULUI DE STUDII 2018/2019
1. Bunurile – obiecte ale raportului juridic civil.

2. Apărarea onoarei , demnității și reputației profesionale.
3. Condițiile de valabilitate a actului juridic civil.
4. Nulitatea actului juridic civil.
5. Suspendarea termenului de prescriție extinctivă.
6. Întreruperea termenului de prescripție extinctivă.
7. Începutul curgerii termenului de prescripție extinctivă.
8. Capacitatea de folosință și de exercițiu a persoanei fizice.
9. Atributele de identificare ale persoanei fizice.
10. Noțiunea și elementele constitutive ale persoanei juridice.
11. Efectele juridice ale posesiunii ca stare de fapt.
12. Noțiunea, caracterle și atributele dreptului de proprietate.
13. Accesiunea - mod de dobîndire a dreptului de prorpietate.
14. Uzucapiunea – mod de dobîndire a dreptului de prorpietate.
15. Încetarea dreptului de proprietate.
16. Proprietatea comună pe cote-părți.
17. Proprieatea comună în devălmășie.
18. Acțiunea în revendecare – mijloc de apărare a dreptului de prorpietate.
19. Dreptul de uzufruct.
20. Dreptul de servitute.
21. Dreptul de superficie.
22. Noțiunea și clasificarea contractului.
23. Încheierea contractului.
24. Rezoluțiunea, modificarea și revocarea contractului.
25. Răspunderea civilă contractuală.
26. Răspunderea civilă delictuală.
27. Fidejusiunea.
28. Gajul și ipoteca.
29. Clauza penală.
30. Stingerea obligațiilor prin executare.
31. Acceptarea şi renunţarea la succesiune.
32. Condiţiile esențiale ale contractului de antrepriză.
33 Importanța juridică a datei şi locului deschiderii succesiunii.
34. Delimitarea răspunderii civile delictuale de răspunderea civilă contractuală.
35. Noţiunea şi trăsăturile izvorului de pericol sporit. Posesorul izvorului de pericol
sporit.

36. Particularităţile contractului de vînzare-cumpărare pentru consum în raport cu
alte varietăţi.
37. Condiţiile speciale necesare pentru angajarea răspunderii pentru prejudiciul
cauzat de minori şi persoane în privința cărora s-a instituit măsură de ocrotire
judiciară.
38. Conţinutul contractului de franchising.
39. Tipurile contractului de autor (licenţă exclusivă şi neexclusivă).
40. Noţiunea contractului de societate civilă. Delimitarea de alte contracte.
41. Regimul juridic al riscului şi cazului asigurate. Interesul asigurat.
42. Suma asigurată şi despăgubirea de asigurare.
43. Regimul juridic al depozitului bancar pe termen şi la vedere.
44. Delimitarea creditului bancar și împrumutului ordinar.
45. Condiţiile de revocare, rezoluţiune şi nulitate a contractului de donaţie.
46. Condiţiile de valabilitate a contractului de leasing.
47. Regimul juridic aplicabil contractului de împrumut cu şi fără dobândă.
48. Drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar.
49. Regimul juridic al rentei în favoarea unui terţ.
50. Regimul juridic al cesiunii locaţiunii şi sublocațiunii.

