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FISA DISCIPLINEI 
2017-2018 

Denumirea disciplinei DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE 
Codul 
disciplinei 

D.D.2.3.1 

Anul de studiu II Semestrul* 3 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DG - generală, DS - de specialitate, DE - economică/managerială, DU - umanistă 
DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 6 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 64 Total ore pe semestru 120 

Titularul disciplinei  Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Prof. univ. dr. Flavius A. Baias, Asist. univ. dr. Bogdan Visinoiu 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT  

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

--- 

Recomandate 

 

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ (ANUL I, SEM. I) 

DREPT CIVIL. PERSOANELE (ANUL I, SEM. II) 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu după manual, suport de curs 6  9. Pregătire examinare finală 22 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

6  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 4  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 64 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

 Noţiunea de patrimoniu şi funcţiile sale  

  Raportul dintre drepturile reale şi drepturile de creanţă 

  Evoluţia dreptului de proprietate 

 Noţiunea, caracterele şi modalităţile dreptului de proprietate 

 Dezmembrămintele dreptului de proprietate 

 Dobândirea şi apărarea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor sale 

 Publicitatea drepturilor reale imobiliare  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Regimul juridic actual al proprietăţii şi al celorlalte drepturi reale, aşa cum este reglementat 
de Constituţie şi alte acte normative 

  Explicarea procesului de evoluţie în reglementarea şi aplicarea acestui regim juridic, 
îndeosebi după Decembrie 1989  

   Interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenţei în materie  

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

  Corelarea regimului juridic general al proprietăţii cu diverse prevederi speciale 

 Dezvoltarea abilităţii de a aplica în practică elementele teoretice dobândite   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 

de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 

activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 

ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

  Înţelegerea importanţei dreptului de proprietate, ca premisă a libertăţii umane şi a 
dezvoltării sociale, economice şi culturale. 

 Dezvoltarea unei axiologii a proprietăţii, bazată pe premisele de mai sus, înţelegerea şi 
promovarea ideii că proprietatea este un drept fundamental al omului. 

 Dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea teoretică şi practică în domeniu, 
cunoaşterea evoluţiei legislative în materie – condiţii indispensabile pentru o abordare 
corectă, ca practician al dreptului, a situaţiilor concrete care implică instituţia proprietăţii.   

 
 

Programa analitică 

 
Cursul I 
 A. Patrimoniul  

1. Definiţie  
2. Caracterele juridice ale patrimoniului 
3. Funcţiile patrimoniului 

 B. Clasificarea drepturilor patrimoniale. Clasificarea drepturilor reale 
1. Clasificarea drepturilor patrimoniale în drepturi reale şi drepturi de creanţă 
2. Clasificarea drepturilor reale 

 
Cursul II 
 Posesia 
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1. Noţiune 
2. Dobândirea şi pierderea posesiei 
3. Calităţile şi viciile posesiei 
4. Precaritatea 
5. Efectele posesiei 
 

Cursul III 
Dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate privată 
1. Noţiunea de proprietate şi dreptul de proprietate 
2. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate 
3. Caracterele dreptului de proprietate 
4. Subiectele dreptului de proprietate privată 

 
Cursul IV  

 
Dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate privată (continuare) 
5. Limitele dreptului de proprietate privată (Regimul juridic al proprietăţii private) 
6. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

 
Cursul V  
Dreptul de proprietate publică 
 1. Consideraţii generale 

2. Criterii pentru delimitarea de dreptul de proprietate privată. Obiectul dreptului de 
proprietate publică 

 3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică 
4. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de 
concesiune, dreptul de folosinţă) 
5. Concluzii privind natura juridică a dreptului de proprietate publică 

 
Cursul VI  
Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate 

1. Consideraţii generale 
2. Proprietatea rezolubilă 
3. Proprietatea anulabilă 
4. Proprietatea comună pe cote-părţi 
5. Proprietatea comună în devălmăşie 
6. Proprietatea partajată în timp 
7. Comparaţie între diferitele forme de proprietate comună 
 

Cursul VII  
 Dezmembrămintele dreptului de proprietate 
 1. Consideraţii generale 

2. Dreptul de uzufruct 
3.  Dreptul de uz şi abitaţie 

Cursul VIII  
Dezmembrămintele dreptului de proprietate (continuare) 
4. Dreptul de servitute 
5. Dreptul de superficie 

 
Cursul IX 
 Modurile de dobândire a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale  

1.Precizări prealabile 
2. Ocupaţiunea 
3. Tradiţiunea 
4. Hotărârea judecătorească 
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5. Convenţia 
6. Dobândirea bunurilor mobile prin posesia de bună credinţă 
 

Cursul X 
Modurile de dobândire a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale 
(continuare) 
7. Accesiunea 
8. Uzucapiunea 

 
Cursul XI 
               Publicitatea imobiliară 

1. Consideraţii generale 
2. Sistemul de publicitate imobiliară bazat pe registrele de  transcripţiuni-inscripţiuni 
3. Sistemul de publicitate imobiliară bazat pe cărţile funciare 
4. Sistemul de publicitate imobiliară reglementat de Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 

 
Cursul XII 
 Publicitatea imobiliară 
              5. Structura cărții funciare. 
              6. Înscrierile de carte funciară. 
              7. Acțiunile de carte funciară.  
 
Cursul XIII 
 Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale 

1. Consideraţii generale 
2. Acţiunea în revendicare a bunurilor imobile neînscrise în cartea funciară 
3. Acţiunea în revendicare a bunurilor imobile înscrise în cartea funciară 

 
Cursul XIV 

Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale (continuare) 
4. Acţiunea în revendicare a bunurilor mobile 
5. Acţiunea în revendicare privitoare la bunurile din domeniul public 
6. Efectele acţiunii în revendicare 
7. Apărarea celorlalte drepturi reale 
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Bibliografia Obligatorie: 
 

1. Codul civil (Legea nr. 287/2009, M. Of. nr. 55 din 5.07.2011); 
2. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 

civil, M. Of. nr. 409 din 10.06.2011; 
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru 

reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011; 

4. Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii 
nr. 287/2009 privind Codul civil, M.Of. nr. 255 din 17.4.2012; 

5. Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 
6. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan; 
7. Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare și Ordinul Directorului 

A.N.C.P.I. nr.700/2014;  
8. V. Stoica, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 

2013;  
9. C. Bîrsan, „Drept civil. Drepturile reale principale (în reglementarea noului Cod 

civil)”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013; 
10. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), 

„Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, ed. a II-a, Ed. C. H. Beck, București, 
2014. 

 
 
Facultativă: 
 

1. G. Luţescu, „Teoria generală a drepturilor reale”, Ed. de stat, Bucureşti, 
1947; 

2. I. Sferdian, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2013; 

3. Colectiv, „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină, jurisprudență”, Ed. 
Hamangiu, București, 2012; 

4. M. Nicolae, „Tratat de publicitatea imobiliară”, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011; 

5. Fr. Terré, Ph. Simler, „Droit civil. Les biens”, 6e édition, Dalloz, 2002. 
 
 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
------ 

 
 
 

 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

60 % 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  20 % 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc - 

http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nr4f6mryg5ptembqhe&conversationId=55444
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nr4f6mryg5ptembqhe&conversationId=55444
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=mnxwix3dnf3gs3a&conversationId=55444
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nvxv6mrqgeyv6nrzgy&conversationId=55444
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nr4f6mryg5ptembqhe&conversationId=55465
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nr4f6mryg5ptembqhe&conversationId=55465
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=mnxwix3dnf3gs3a&conversationId=55465
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nvxv6mrqgezf6mrvgu&conversationId=55465
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- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
Examen: Lucrare scrisă, alcătuită din 40 de intrebări tip grilă, fiecare cu trei variante de răspuns din care un 
singur răspuns este corect. 
 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
- să dovedească însuşirea minimă a materiei; 

- răspuns corect la minimum 20 de întrebări tip 
grilă; 

- activitate minimă în timpul semestrului. 

 
- răspuns corect la minimum 35 de întrebări 

tip grilă; 

- activitate susţinută în timpul semestrului; 

- minimum nota 9 în lucrarea de semestru; 

- cunoaşterea, în afara elementelor predate la 
orele de curs şi a celor din bibliografia 
obligatorie, şi a unor elemente din 
bibliografia facultativă. 

 

 
 

Data completării:      Semnătura titularilor: 
 
2 octombrie 2017 
 
      Prof. univ. dr. Valeriu Stoica 
 

 
Prof. univ. dr. Flavius A. Baias 

 
 
      Asist. univ. dr. Bogdan Visinoiu  
 


