
MATERIE Licență INM

DREPT CIVIL. TEORIA 
GENERALĂ

I. Actul juridic civil 1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009 3. Prescripţia extinctivă şi decăderea

1. Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile; - dispoziţii generale: noţiune, efecte, delimitare;

2. Condiţiile actului juridic civil; 2. Actul juridic civil - domeniul prescripţiei extinctive;

3. Efectele actului juridic civil; - noţiune şi clasificare; - termenele de prescripţie extinctivă;

4. Nulitatea actului juridic civil.
- condiţiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de 

a încheia actul, consimţământul,
obiectul şi cauza);

- cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, 
întrerupere, repunere în termen);

II. Prescripţia extinctivă și decăderea. - condiţiile de formă ale actului juridic civil; - împlinirea prescripţiei extinctive;

1. Noțiunea, reglementarea și efectul prescripției extinctive; - modalităţile actului juridic civil; - decăderea (noţiune, clasificarea termenelor de 
decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

2. Domeniul prescripţiei extinctive; - efectele actului juridic civil: forţa obligatorie şi 
irevocabilitatea; relativitatea şi opozabilitatea; 

3. Termenele legale de prescripţie extinctivă; - nulitatea actului juridic civil (noţiune, clasificare, 
delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

4. Cursul prescripţiei extinctive;
5. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă; 4. Noțiunile de profesionist și de întreprindere. Capacitatea civilă a persoanei juridice

6. Decăderea

DREPT CIVIL. DREPTURI 
REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate. 1. Patrimoniul; 5. Acţiunea în revendicare;
Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, limite, 

clasificare). 

Proprietatea privată. 2. Dreptul de proprietate publică 6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate 
privată: superficia; uzufructul;

Proprietate publică;
noţiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice,

exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea 
dreptului de proprietate publică;

2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate; 3. Dreptul de proprietate privată 7. Posesia (fără uzucapiune);
noţiune, conţinut juridic, caractere juridice, limitele

exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al 
imobilelor proprietate privată; 

3. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare;
4. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate privată; 8. Accesiunea imobiliară artificială.

4. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale.

DREPT CIVIL. OBLIGAȚIILE

1. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice; 1. Faptul juridic ca izvor de obligaţii 4. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
cesiunea de creanţă; subrogaţia; preluarea datoriei; 

novaţia; 
2. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii; 2. Răspunderea civilă delictuală 5. Stingerea obligaţiilor

cauze exoneratoare de răspundere; răspunderea pentru 
fapta proprie;răspunderea pentru fapta altuia 

(răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub 
interdicţie, răspunderea comitenţilor pentru prepuşi); 
răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de 

animale şi de ruina edificiului; repararea prejudiciului în 
cazul răspunderii civile delictuale.

compensaţia; confuziunea; darea în plată; remiterea de 
datorie; imposibilitatea fortuită de executare.

3. Efectele obligaţiilor. 3. Executarea obligaţiilor 6. Fideiusiunea
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Executarea directă (în natură) plata, executarea silită, mijloace de protecție a 
drepturilor creditorilor

Executarea indirectă (prin echivalent)

DREPT CIVIL. CONTRACTE 
SPECIALE

1. Contractul de vânzare; 1. Contractul de vânzare; 4. Contractul de împrumut (folosință și consumație)

2. Contractul de locaţiune (dreptul comun); 2. Contractul de locaţiune 5. Contractul de întreținere

3. Contractul de mandat. 3. Contractul de mandat 6. Tranzacția (nu a fost și în 2021)

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

1. Devoluţiunea legală a moştenirii (mai puţin „Drepturile asupra 
moştenirii vacante”);

1. Noţiuni generale (nedemnitatea succesorală, 
principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii, 

reprezentarea succesorală);
5. Testamentul

2. Donaţia;
2. Moştenitorii legali (soţul supravieţuitor, descendenţii 

defunctului, ascendenţii privilegiaţi şi colateralii 
privilegiaţi, ascendenţii ordinari, colateralii ordinari);

6. Donația

3. Rezerva succesorală; 3. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și 
reducțiunea liberalităților excesive.

4. Dreptul de opţiune succesorală 4. Dreptul de opțiune succesorală

DREPT CIVIL. DREPTUL 
FAMILIEI ȘI REGIMURILOR 

MATRIMONIALE

I. Desfacerea căsătoriei III. Obligaţia legală de întreţinere 
- cazurile de divorţ; - dispoziţii generale privind obligaţia de întreţinere; 

- efectele divorţului cu privire la raporturile 
nepatrimoniale şi patrimoniale dintre foştii soţi, precum 

şi cele dintre aceştia şi copiii lor minori.

- persoanele între care există obligaţia legală de 
întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează;

II. Filiaţia - condiţiile obligaţiei legale de întreţinere;
- dispoziţii generale privind stabilirea filiaţiei; - stabilirea şi executarea obligaţiei legale de întreţinere.

- prezumţia de paternitate; IV. Autoritatea părintească 
- recunoaşterea copilului; - dispoziţii generale privind autoritatea părintească;
- acţiuni privind filiaţia. - drepturile şi îndatoririle părinteşti;

- exercitarea autorităţii părinteşti; 
- decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti.

DREPT PENAL. PARTEA 
GENERALĂ

TEMA I: Instituţia infracţiunii 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 5. Minoritatea
1. Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii; 1.1 Principii generale 5.1 Regimul răspunderii penale a minorului 

2. Formele infracţiunii; 1.2 Aplicarea legii penale în timp 5.2 Regimul măsurilor educative neprivative de libertate 
3. Participaţia penală; 2. Infracţiunea 5.3 Regimul măsurilor educative privative de libertate 

4. Unitatea de infracţiuni; 2.1 Dispoziţii generale 5.4 Dispoziții comune
5. Pluralitatea de infracţiuni; 2.2 Cauzele justificative 6. Răspunderea penală a persoanei juridice
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6. Cauzele justificative: legitima apărare, starea de necesitate. 2.3 Cauzele de neimputabilitate 6.1 Dispoziții generale
TEMA II: Instituţia pedepsei 2.4 Tentativa 6.2 Dispoziții comune

1. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare, 
circumstanţele atenuante, circumstanţele agravante, concursul între 

cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei;
2.5 Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni                               7. Cauzele care înlătură răspunderea penală 

2. Renunţarea la aplicarea pedepsei; amânarea aplicării pedepsei; 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea 

condiţionată.
2.6 Autorul şi participanţii

TEMA III: Minoritatea făptuitorului în legea penală 3. Pedepsele 8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea 
pedepsei

1. Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul 
penal român; 3.1 Categoriile pedepselor

2. Măsurile educative neprivative de libertate; 3.2 Pedepsele principale  9. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
3. Măsurile educative privative de libertate. 3.3 Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare 

TEMA IV: Măsurile de siguranţă 3.4 Calculul duratei pedepselor 10. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală 
(art.172-187)

1. Noţiunea, scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de 
siguranţă în dreptul penal român;

3.5 Individualizarea pedepselor: - dispoziţii generale - 
circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante - 
renunţarea la aplicarea pedepsei - amânarea aplicării 

pedepsei - suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere - liberarea condiţionată

2. Măsuri de siguranţă în special: obligarea la tratament medical, 
internarea medicală, interzicerea unei funcţii sau a exercitării unei 

profesii, confiscarea specială, confiscarea extinsă.
4. Măsurile de siguranţă 

TEMA V: Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor 
condamnării. 4.1 Dispoziții generale 

1. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea, prescripţia 
executării pedepsei; 4.2 Regimul măsurilor de siguranță

2. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare.

DREPT PENAL. PARTEA 
SPECIALĂ

TEMA I. Infracțiuni contra persoanei I. Infracțiuni contra persoanei 
1. Infracţiuni contra vieţii. Omorul (art. 188), Omorul calificat (art. 
189), Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191), Uciderea din 

culpă (art. 192).
1.1 Infracţiuni contra vieţii - art.188-192 

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii. Lovirea sau 
alte violenţe (art. 193), Vătămarea corporală (art. 194), Lovirile sau 

vătămările cauzatoare de moarte (art. 195), Vătămarea corporală din 
culpă (art. 196).

1.2 Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii – 
art.193-198 

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie. Violenţa în 
familie (art. 199), Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de 

către mamă (art. 200).

1.3 Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie – 
art.199-200 

4. Agresiuni asupra fătului. Întreruperea cursului sarcinii (art. 201). 1.4 Infracţiuni contra libertăţii persoanei – art.205-208 
5. Infracţiuni contra libertăţii persoanei. Lipsirea de libertate în mod 

ilegal (art. 205), Ameninţarea (art. 206), Şantajul (art. 207)
1.5 Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale – art.

218-223 
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. Violul (art. 218), 

Agresiunea sexuală (art. 219), Actul sexual cu un minor (art. 220)
1.6 Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii 

private – art.224-225
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7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private.
Violarea de domiciliu (art. 224), Violarea sediului profesional (art. 

225).

II. Infracţiuni contra patrimoniului

TEMA II: Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul. Furtul (art. 228), Furtul calificat (art. 229), 

Furtul în scop de folosinţă (art. 230), Plângerea 
prealabilă şi împăcarea (art. 231), Sancţionarea 

tentativei (art. 232). 

1. Furtul. Furtul (art. 228), Furtul calificat (art. 229), Furtul în scop de 
folosinţă (art. 230), Plângerea prealabilă şi împăcarea (art. 231), 

Sancţionarea tentativei (art. 232). 

2. Tâlhăria și pirateria. Tâlhăria (art. 233), Tâlhăria 
calificată (art. 234), Tâlhăria sau pirateria urmată de 

moartea victimei (art. 236), Sancționarea tentativei (art. 
237). 

2. Tâlhăria și pirateria. Tâlhăria (art. 233), Tâlhăria calificată (art. 
234), Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei (art. 236), 

Sancționarea tentativei (art. 237). 

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii. Abuzul de încredere (art. 238), Gestiunea 

frauduloasă (art. 242), Însuşirea bunului găsit sau ajuns 
din eroare la făptuitor (art. 243), Înșelăciunea (art. 244), 

Sancţionarea tentativei (art. 248). 
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. 
Abuzul de încredere (art. 238), Gestiunea frauduloasă (art. 242), 

Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art. 243), 
Înșelăciunea (art. 244), Sancţionarea tentativei (art. 248). 

4. Distrugerea şi tulburarea de posesie. Distrugerea 
(art. 253), Distrugerea calificată (art. 254), Distrugerea 

din culpă (art. 255), Tulburarea de posesie (art. 256).

4. Distrugerea şi tulburarea de posesie. Distrugerea (art. 253), 
Distrugerea calificată (art. 254), Distrugerea din culpă (art. 255), 

Tulburarea de posesie (art. 256).

III. Infracţiuni contra autorităţii

Tema III. Infracţiuni contra autorităţii Ultrajul (art. 257) 

Ultrajul (art. 257); Uzurparea de calități oficiale (art. 258)
Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 259);  IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 

Ruperea de sigilii (art. 260), Nedenunţarea (art. 266); 
Sustragerea de sub sechestru (art. 261). Omisiunea sesizării (art. 267);

Tema IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  Inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268), 
Nedenunţarea (art. 266); Favorizarea făptuitorului (art. 269), 

Omisiunea sesizării (art. 267); Tăinuirea (art. 270), 

 Inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268), Mărturia mincinoasă (art. 273), 

Favorizarea făptuitorului (art. 269), Ultrajul judiciar (art. 279), 
Tăinuirea (art. 270), Cercetarea abuzivă (art. 280), 

Mărturia mincinoasă (art. 273), Abateri judiciare (art. 283), 

Ultrajul judiciar (art. 279), Evadarea (art. 285), 
Cercetarea abuzivă (art. 280), Înlesnirea evadării (art. 286), 

Supunerea la rele tratamente (art. 281), Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 287).
Evadarea (art. 285), V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

Înlesnirea evadării (art. 286), 
 1. Infracţiuni de corupţie. Luarea de mită (art. 289), 

Darea de mită (art. 290), Traficul de influenţă (art. 291), 
Cumpărarea de influenţă (art. 292). 
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Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 287).

2. Infracţiuni de serviciu. Delapidarea (art. 295), 
Purtarea abuzivă (art. 296), Abuzul în serviciu (art. 297), 
Neglijenţa în serviciu (art. 298), Infracțiuni de corupție 

și de serviciu comise de alte persoane (art. 308), Faptele 
care au produs consecințe deosebit de grave (art. 309)

Tema V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu VI. Infracţiuni de fals 

 1. Infracţiuni de corupţie. Luarea de mită (art. 289), Darea de mită 
(art. 290), Traficul de influenţă (art. 291), Cumpărarea de influenţă 

(art. 292). 

Falsuri în înscrisuri. Falsul material în înscrisuri 
oficiale (art. 320), Falsul intelectual (art. 321), Falsul în 
înscrisuri sub semnătură privată (art. 322), Uzul de fals 
(art. 323), Falsul în declaraţii (art. 326), Falsul privind 

identitatea (327)
2. Infracţiuni de serviciu. Delapidarea (art. 295), Purtarea abuzivă 
(art. 296), Abuzul în serviciu (art. 297), Neglijenţa în serviciu (art. 

298).
VII. Infracțiuni contra siguranței publice 

Tema VI. Infracţiuni de fals 

Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Punerea în circulație sau conducerea unui 
vehicul neînmatriculat (art. 334), Conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 335), Conducerea unui 

vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art. 336), Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre 
biologice (art. 337), Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia (art. 338)

Falsuri în înscrisuri. Falsul material în înscrisuri oficiale (art. 320), 
Falsul intelectual (art. 321), Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 
(art. 322), Uzul de fals (art. 323), Falsul în declaraţii (art. 326), Falsul 

privind identitatea (327)

VIII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii 
privind convieţuirea socială 

Tema VII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind 
convieţuirea socială 

 Infracţiuni contra familiei. Incestul (art. 377), 
Abandonul de familie (art. 378), Nerespectarea 

măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 379)
Infracţiuni contra familiei. Incestul (art. 377), Abandonul de familie 

(art. 378).


