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Programul de master,,DREPT PATRIMONIAL'
1. Raportul juridic civil.
2. Noliuni generale privind termenii in dreptul civil.
3. Clasificarea termenilor in dreptul civil.
4. Calcularea termenilor in dreptul civil.
5. *'' Prescriplia extinctivi.
6. Caracteristica generald a persoanei frzice ca subiect de drept civil.
7. Necesitatea qi temeiurile declardrii absenfei fbrd veste a persoaneifizice.
8. Ordinea declardrii absenfei fdri veste a persoanei frzice.
9. Efectele declardrii absenfei fdrd veste a persoanei ftzice.
10. Necesitatea qi temeiurile declardrii morfii persoanei frzice.
11. Ordinea declardrii morfii persoanei fizice.
12. Efectele declardrii morfii persoanei frzice.
13. Efectele prezentdrii persoanei declarate moart6.

14. Tutela in dreptul civil.
15. Curatela in dreptul civil.
16. Persoana juridicd in dreptul civil.
17. Elementele constitutive ale persoanei juridice.

18. Clasificareapersoanelorjuridice.
19. Generalitdli privind infiinfareapersoanelorjuridice.
20. Modurile de infiinlare a persoanelor juridice.

21. Procedura de infiinlare a persoanelor juridice.

22. Nofiunea qi modalitdfile de incetare a persoanei juridice.

23. Lichidarea qi reorganizarea persoanei juridice.

24. Efectele incetdrii persoanei juridice.

25. Societatea in nume colectiv.
26. Societatea in comanditd.

27. Societatea cu rdspunderea limitatd.
28. Societatea pe actiuni.

29. Cooperativele.

30. intreprinderile de stat qi municipale.
31. Organzaliile comerciale gi organizaliile necomerciale.

32. Generalit6li privind identificareapersoaneijuridice.
33. Drepturilepersonalenepatrimoniale.

34. Categoriile drepturilorpersonale nepatrimoniale.

35. Enunfarea gi confinutul drepturilor personale nepatrimoniale.

36. Apdrareadrepturilorpersonalenepatrimoniale.

37. Patrimoniul. Nofiunea qi caracterele juridice.



39. Generalitdli asupra dreptului de proprietate.

40. Atributele dreptului de proprietate.

41. Caracterele juridice ale dreptului de propritate.

, 42. Formele qi tipurile dreptului de proprietate.

i;:, 43. Generalitdli privind dezmembrdmintele dreptului de proprietate.

44. Dreptul de uzufruct.
45. Dreptul de uz;i abitalie.

46. Servitufiile.
47. Dreptul de superficie.

i +S. Dreptul de proprietate comund pe cote pdrfi.

49. Dreptul de proprietate ?n devdlmdqie.

50. Condominiumul.
51. Proprietatepublicd.
52. Caracterele juridice ale proprietdtii publice.

53. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate public6.

54. 
",. 

Subiectele dreptului de proprietate public6.

55. Modurile specifice de dobindire a dreptului de proprietate public6.
, 56. Generalitili privind dreptul de proprietate privat6.

t,, 57. Subiectele dreptului de proprietate privat6.

58. Obiectul dreptului de proprietate privatd.

59. Modurile de dobindire a dreptului de proprietate.

60. Registrul imobiliar.

. 61. Procedurainregistrdriidrepturilor.
t 62. Documentele ce servesc drept temei pentru inregistrarea drepturilor.

63. Intabulareadrepturilor
64. inregistrarea provizorie a drepturilor.
65. Notareadrepturilor.

66. Clasificarea modurilor de dobindire a drepturilor reale.

67. Dobindirea dreptului de proprietate de cdtre stat.

68. Pierderea dreptului de proprietate.

69. Acfiunea in revendicare.' 70. Posesia.ir'i 71. Publicitatea dreptului de proprietate.

72. Obligafiile in dreptul civil.
73. Elementele raportului juridic de obligafie.

74. Clasificareaobliga{iilor.

| 75. Modalitdfile obligafiilor.
76. Izvoareleobligafiilor.
77. Actul juridic bilateral caizvor de obligafii.
78. Actul juridic unilateral caizvor de obligaJii.

79. Faptul juridic caiz-ror de obligafii.
80. Considerafiuni generale privind rdspundereajuridicd in dreptul civil.
81. Formele qi tipurile rdspunderii in dreptul civil.
82. Cauzele ce exclud rdspunderea civi16.

, 83. Nofiunea qi clasificarea contractelor civile.

[,rr,; 84. Condifiile de validitate ale contractului civil.
85. Capacitatea de a contracta la incheierea contractelor civile.
86. Consimfdmintul la incheierea contractului civil.
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89. Incheiereacontractului civil. Antecontractele.

90. Nulitatea contractului civil.
y. Rezilierea contractului civil.Rezolujiunea contractului civil.Revocabilitatea contractelor

92. civile.Caducitateacontractelorcivile.

93. Contractuldevinzare-cumpdrare.
94. Garantiile la incheierea contractului de vinzare-cumpdrare.Dreptul de preemliune la

95. incheierea contractului devinzate-cumpdrare.

96. Yinzarea-cumpdrareabunurilor imobile.

97. Yinzarea-cumpdrarealalicitafie.

98. Yinzarea-cumpdrea cu pact de rdscumpdrare.

99. Yinzarca-cumpdrareadrepturilorlitigioase.

100. Yinzarea-cumpdrarea de probd sau la vedere.

101. Yinzarea-cumpdrarea de bunuri pentru consum.

| 02. Y inzarea- cumpdrarea intreprinderii ca complex patrimonial.

103. Noliunea gi caracterile juridice ale contractului de schimb-

rc4. Efectele contractului de schimb.

105. Contractul de locafiune.

106. Nofiunea, modalitifile, ordinea qi Condiliile de inchiriere a spaliului locativ.

107. Contractul de arendd.

108. Contractul de leasing.

109. Contractul de antreprizd.

1 10. Contractul de servicii turistice.

1 1 1. Contractul de transport.

112. Contractul de transport de persoane.

113. Contractul de transport de bunuri.

ll4. Contractul de expedilie.

115. Contractul de imprumut qi comodat.

116. Contractul de credit.

ll7. Noliune qi categoriile reprezentdrii in dreptul civil.
I 18. Procura. Noliunea.Termenul procurii. Condiliile de validitate a procurii. Efectele eliberdrii procurii.

1 19. Contractul de mandat.

120. Contractul de comision.

l2I. Contractul de administrare fiduciard.

122. Contractul de intermediere.

I23. Contractul de reprezentare.

I24. Contractul de gaj.

125. Contractul de asigurare.

126. Contractul de cont curent.

127. Contractul de credit bancar.

128. Garanlia bancard.

129. Efectuarea pldlilor bancare.

130. Noliunea, clasificarea qi caracterele juridice ale succesiunii.

131. DeschidereamoEtenirii.

132. Subiectelemoqtenirii.
133. Obiectele mogtenirii.
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