
 

Conţinutul cursului:  

Dreptul civil în sistemul dreptului. Izvoarele dreptului civil. Raportul juridic civil. Structura  raportului 

juridic civil. Actul juridic civil. Condiţiile de valabilitate a actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil. 

Exercitarea şi apărarea drepturilor subiective civile. Reprezentarea şi procura. Termenele în dreptul civil. 

Termenele de prescripţie. Persoana fizică. Capacitatea juridică a persoanei fizice. Identificarea şi starea 

civilă a persoanei fizice. Declararea judecătorească a dispariţiei  fără veste şi a decesului persoanei fizice. 

Persoana juridică. Noţiunea şi elementele persoanei juridice. Clasificarea persoanei juridice. Identificarea 

persoanei juridice. Înfiinţarea şi funcţionarea persoanei juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanei 

juridice. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

să explice conceptele, metodele şi principiile dreptului civil, să identifice structura raportului juridic civil, 

să caracterizeze  formele de constituire a persoanelor juridice, să argumenteze temeiurile de invocare a 

nulităţilor actului juridic civil, să utilizeze limbajul juridic la încheierea contractelor civile, să recomande 

soluţii pentru persoana care a încheiat actul juridic fără respectarea condiţiilor de valabilitate a actului juridic 

civil, să argumenteze  aplicarea dispoziţiilor legale privind suspendarea şi întreruperea termenului de 

prescripţie extinctivă. 
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