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-  Înțelegerea sistematică a materiei și a 
logicii dispozițiilor legale privind fiecare 
contract în parte. Practică judiciară. 
Simulări ale unor spețe școală – 1 ora 
-  Raportul dintre teoria generala a 
contractului şi dreptul contractelor 
speciale; domeniu contractelor speciale 
civile şi clasificarea lor 
I. Contractele ce au ca obiect bunuri  
1. Contractele translative de proprietate: 
Contractul de vânzare; Noţiune, caractere, 
identificare 1 ora 
-  Contractul de vânzare: condiţii de fond şi 
condiţii de formă. Efectele contractului de 
vânzare: transferul proprietăţii şi al 
riscului, opozabilitatea.- 2 ore 

14.10.17 
(4 ore)         

3           

4      

- Contractul de vânzare: efecte: Obligaţiile 
de garanţie; obligaţiile accesorii; obligaţiile 
cumpărătorului- Contractul de schimb 
Contracte translative de folosinţă. 
Contractul de locaţiune: Dispoziţii 
generale. Formarea și efectele contractului 
de locațiune – 2 ore 
- Contractul de arendare 
Contractul de închiriere a locuinţei – 2 ore 

28.10.17 
(4 ore)       28.10.17 - Evaluare temă de casă 

5           

6           



     
 
 
  
 
 E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs 
 
                                      Titular disciplina, Asistent, 

Lect. univ. dr.  Dumitru VĂDUVA                    Lect. univ. dr.  Amelia SINGH     
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  Contracte ce au ca obiect servicii: 
1. Contracte de servicii materiale.  
Contractul de antrepriză. Contractul de 
antrepriză în construcţii. 
2.Contracte de servicii intelectuale  
Contractul de mandat. Mandatul cu 
reprezentare.- Mandatul fără reprezentare – 
2 ore 
- Contracte de restituire:                             
Contractul de împrumut: Dispoziţii 
generale.  
Împrumut de folosinţă. 
Împrumutul de consumaţie. Dispoziţii 
comune.  

18.11.17 
(4 ore)       18.11.17 - Evaluare temă de casă 
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Contractul de depozit. Reguli comune privind 
contractul de depozit. 
Depozitul necesar; 
Depozitul hotelier. Sechestrul conventional 
IV. Contractele aleatorii. Contractul de rentă 
viageră; contractul de întreţinere. Jocul şi pariul. 
V. Contractele ce au ca obiect stingerea 
litigiilor. Tranzacţia 

20.01.18 
(2 ore) 

  

    20.01.18 - Evaluare scrisă  
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