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DREPT CIVIL

Barem de corectare
Având în vedere sistemul de notare de la 1 la 10 (cu un punct de
pornire 1), evaluarea se va face ţinând seama de modul în care
candidatul a tratat fiecare subiect (dezvoltat, coerent, cu enunţuri corecte
sau simpla redare a aspectelor reţinute), iar punctajul va fi următorul:
1. Domiciliul - atribut de identificare a persoanei fizice in raporturile
civile - 2 pct.
- notiune. definitie, natura juridical (drept personal nepatrimonial) 0,25 pct
- importanta domiciliului in raporturile de drept civil (in domeniile
capacitatii civile, obligatiilor civile, succesiunilor etc) - 0,25 pct
- caracterele juridice ale domiciliului (caractere generale specifice
drepturilor personal nepatrimoniale; caractere specifice: stabilitate,
unicitate, obligativitate) - 0,50 pct
- felurile domiciliului in raport de modul de stabilire; stabilirea,
schimbarea si dovada domiciliului (domiciliul de drept comun; domiciliul
legal; domiciliul conventional) - 1pct
- resedinta (notiune, caractere, stabilire, schimbare, dovada) - 0,25
pct
2. Regimul juridic al nulitatii absolute a actului juridic civil - 3 pct
- notiunea de regim juridic al nulitatii (ansamblul regulilor care
guverneaza invocarea, aplicarea si mentinerea acestei sanctiuni de drept
civil sub aspectul persoanelor care pot invoca sanctiunea, perioada de
timp in care poate fi invocata si daca actul juridic nul absolut poate fi
consolidat prin confirmare) - 0,25 pct
- importanta practica a notiunii (calificarea nulitatii in raport de
natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea
actului determina regimul juridic aplicabil sanctiunii, in raport de felul

nulitatatii, desi efectele sanctiunii sunt identice indiferent de felul nulitatii)
- 0,25 pct
- enumerararea regulilor care guverneaza regimul nulitatii absolute
- 0,25 pct
- nulitatea absoluta poate fi invocate de oricine are interes, de
instanta, de procuror, de alte organe prevazute de lege - 0,75 pct
- nulitatea absoluta este imprescriptibila - 0,75 pct
- nulitatea absoluta, in principiu, nu poate fi acoperita prin
confirmare - 0,75 pct
- elemente de comparatie cu regimul juridic al nulitatii relative 0,25 pct
3. Plata lucrului nedatorat - 2 pct
- definitie; reglementare; notiuni specifice institutiei (solvens,
accipiens) - 0,25 pct
- conditiile platii nedatorate - 0,75 pct
- prestatia sa fie facuta cu titlu de plata;
- datoria in vederea careia s-a facut plata sa nu existe din
punct de vedere juridic;
- plata sa fi fost facuta din eroare.
- efectele platii nedatorate - 0,50 pct
-obligatiile accipiensului; determinarea intinderii lor in raport
de buna credinta sau reaua credinta a accipiensului;
- obligatiile solvensului.
- cine poate cere restituirea; termene de prescriptie - 0,25 pct
- cazuri in care nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate 0,25 pct.
4. Cesiunea de creanta - 2 pct
- definitie - 0,25 pct
- conditiile cesiunii de creanta (conditii de forma; conditii de
opozabilitate) - 0,50 pct
- efectele cesiunii de creanta - 1,25 pct
- intre parti - 0,50 pct
- fata de terti - 0,50 pct
- obligatia de garantie - 0,25 pct
Se va avea in vedere la corectare inclusiv exprimarea
corecta, in limbaj juridic, in scris.

