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LISTA TEMELOR LA TEZELE DE LICENŢĂ  
Disciplina: DREPT CIVIL  

 

1. Noţiuni generale privind dreptul obligaţional 

2. Elementele raportului juridic de obligaţie. 

3. Noţiunea, rolul, funcţiile şi evoluţiile contractului. 

4. Modificarea, rezilierea şi rezoluţiunea contractului.     

5. Noţiunea de răspundere civilă. 

6. Răspunderea civilă contractuală. 

7. Răspunderea civilă delictuală. 

8. Garantarea executării obligaţiilor 

9. Contractul de gaj.  

10. Prevederi generale cu privire la executarea obligaţilor. 

11. Modurile de transmitere a obligaţiilor.  

12. Noţiunea şi clasificarea mijloacelor de stingere a obligaţiilor. 

13. Modurile de executare a obligaţiilor. 

14. Clasificarea obligaţiilor. 

15. Temeiurile de apariţie a obligaţiilor. 

16. Clasificarea contractului.  

17. Încheierea contractului.  

18. Interpretarea contractului.  

19. Principiile răspunderii civile. 

20. Funcţiile răspunderii civile. 

21. Condiţiile răspunderii civile contractuale. 

22. Cazurile care exclud existenţa răspunderii civile. 

23. Fidejusiunea:  Definiţie. Reglementarea. Modalităţile.  

24. Gajul: definiţie. Reglementare.  

25. Clauza penală. Noţiunea, caracterele juridice. 

26. Arvuna. Noţiunea şi caracterele juridice. 

27. Subiectele executării obligaţiilor.  

28. Contractul de depozit bancar. 

29. Contractul contului bancar. 

30. Contractul de credit bancar. 

31. Decontări în numerar şi fără numerar.  

32. Plăţile efectuate prin ordin de plată . 

33. Plăţile efectuate prin cec. 

34. Plăţile efectuate acreditiv documentar . 

35. Cambia şi biletul la ordin. 

36. Plăţile efectuate prin incaso documentar . 

37. Plăţile efectuate prin carduri bancare . 

38. Contractul de intermediere. 

39. Contractul de asigurare. 

40. Asigurarea de bunuri. 

41. Asigurarea de persoane . 

42. Asigurarea obligatorie. 



  

43. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători. 

44. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule . 

45. Contrctul de societate civilă. 

46. Contractul de tranzacție. 

47. Contractul de franchising. 

48. Contractul de factoring. 

49. Noţiunea şi caracteristica generală a dreptului de autor. 

50. Drepturile subiective ale autorului. 

51. Contractul de autor. 

52. Protecţia dreptului de autor. 

53. Noţiunea şi caracteristica generală a dreptului de inventator. 

54. Drepturile titularului brevetului. 

55. Contractul de licenţă pentru invenţie. 

56. Protecţia drepturilor inventatorilor . 

57. Obligaţiile ce se nasc din promisiunea publică de recompensă. 

58. Obligaţiile ce se nasc din jocuri şi pariuri. 

59. Gestiunea de afaceri. 

60. Îmbogăţirea fără justă cauză. 

61. Noţiunea, felurile şi caracterele juridice ale succesiunii. 

62. Succesiunea legală. 

63. Succesiunea testamentară. 


