
HEXAGONUL FACULTĂȚILOR DE DREPT 2023 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE: DREPT CIVIL 

PRESELECȚIE 

 

În data de 7 decembrie 2022 va fi organizată etapa scrisă a preselecției pentru alcătuirea 

echipei care va reprezenta Facultatea de Drept din Cluj-Napoca la Hexagonul Facultăților de 

Drept, ediția 2023. Ulterior acestei date, va fi organizată etapa orală a preselecției, la o dată ce va 

fi stabilită și comunicată imediat după parcurgerea etapei scrise. 

Mai jos se găsesc datele legate de desfășurarea testului pentru preselecție. Orice 

informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail: dumitru.balea@law.ubbcluj.ro  

 

data: Miercuri, 7 decembrie 2022 

ora: 18:00 

Locul: Amf. Traian Pop, Facultatea de Drept 

 

(I) Tematică 

A. Partea generală 

Tematică 

1. Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, 

nulitate; 

2. Prescripția extinctivă. 

B. Drepturile reale 

Tematică 

1. Dreptul de proprietate privată: noțiune, prerogative, caractere juridice, modalități; 

2. Apărarea dreptului de proprietate privată prin acțiunea în revendicare; 

3. Posesia: noțiune și fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de fapt, 

coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (nașterea prezumției de proprietate, 

dobândirea proprietății fructelor), acțiunile posesorii, precaritatea; 

4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. 

C. Teoria generală a obligațiilor 

Tematică 

1. Contractul ca izvor de obligații; 

a) clasificare, încheiere; 

b) efecte față de părți; 
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c) efecte față de terți (inclusiv simulația, stipulația pentru altul, promisiunea faptei altuia, 

acțiunile directe); 

d) rezoluțiunea, rezilierea, excepția de neexecutare, reducerea prestațiilor, 

imposibilitatea de executare; 

2. Răspunderea civilă delictuală; 

3. Răspunderea civilă contractuală. 

D. Contracte speciale 

Tematica 

1. Contractul de vânzare; 

2. Contractul de donație. 

(II) Bibliografie. 

Pentru pregătire pot fi utilizate ca resurse bibliografice oricare dintre manualele/ 

tratatele indicate pentru pregătirea examenelor la materiile respective. 

Participanții la preselecție vor putea să utilizeze în timpul examenului toate sursele 

bibliografice pe care le consideră necesare. 

 

 

Cluj-Napoca, 09.11.2022 

Dumitru Balea 
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