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FIŞA DISCIPLINEI 
2017-2018 

Denumirea disciplinei Drept civil. Succesiuni şi liberalităţi 
Codul 
disciplinei 

D.D.3.6.7 

Anul de studiu  III Semestrul*  6 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 5 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 72 Total ore pe semestru 128 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Romeo-Radu Popescu, Prof.univ. dr. Răzvan Dincă, Lect. dr. Doru Trăilă 

* Dacă 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_săptămâni 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 a dreptului civil. Persoanele 

Drept civil. Drepturi reale 

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 

Drept civil. Contracte 

 

 
 

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 de pe manual, suport de curs 10  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 

10  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) = 72 
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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) 

 înţelegerea corelaţiei dintre diversele părţi ale dreptului civil 
 însuşirea noţiunilor de bază din cadrul materiei succesiunilor 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  înţelegerea şi însuşirea mecanismului contractului de donaţie şi a deschiderii şi devoluţiunii 
moştenirii 
 explicarea poziţiei şi rolului fiecărui contractant, respectiv a fiecărui participant la dezbaterea 
succesorală 

 interpretarea normelor de competenţă şi a textelor care reglementează sancţiunile pentru 
nerespectarea regulilor de procedură 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 analiza contractului de donaţie 
 descoperirea mecanismului de transmisiune succesorală 
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

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 succesoral  
 dezvoltarea abilităţilor de a acţiona de pe poziţia fiecărei părţi din proces, a notarului public, a 
avocatului, consilierului juridic, judecătorului în soluţionarea cauzelor de drept succesoral 
 respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor diferiţilor participanţi la procesul civil 
 promovarea regulilor de deontologie profesională a partenerilor la înfăptuirea actului de justiţie 

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 

 
 

Tabla de materii 

Succesiuni şi liberalităţi 

I. Reguli generale privitoare la moştenire. 

I.1. Noţiuni generale. Precizări terminologice. Felurile moştenirii.  

I.2. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii. 

I.3. Deschiderea moştenirii. Noţiuni introductive. Data şi locul deschiderii moştenirii. 

I.4. Condiţiile generale ale dreptului la moştenire. Enumerarea condiţiilor. Capacitatea 

succesorală. Nedemnitatea succesorală. Vocaţia la moştenire. 

II. Moştenirea legală. 
I.1. Reguli generale ale devoluţiunii legale a moştenirii. Condiţiile dreptului de moştenire 

legală. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste 

principii. 

I.2. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali. Dreptul de 

moştenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al 

defunctului. Drepturile asupra moştenirii vacante. 

III. Reguli comune privind liberalităţile 

IV. Contractul de donaţie. Noţiunea şi condiţiile de validitate ale contractului de donaţie. 

Donaţiile simulate, indirecte şi darurile manuale. Efectele între părţi ale contractului de donaţie. 

Opozabilitatea efectelor faţă de terţi. Cauzele legale de revocare a donaţiilor. 

V. Testamentul  

V.1. Noţiunea de testament. Condiţii de validitate. Diferite feluri de testamente. Condiţii 

speciale de formă.  

V.2. Regimul juridic al principalelor dispoziţii testamentare. Legatul. Exheredarea 

(dezmoştenirea). Execuţiunea testamentară. 

VI Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii. Oprirea actelor asupra unei moşteniri 

nedeschise. Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală.  
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VII. Substituţiile fideicomisare şi liberalităţile reziduale. 

VIII. Transmisiunea moştenirii. 

VIII.1. Dreptul de opţiune succesorală. Probleme generale privind dreptul de opţiune 

succesorală. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală.  

VIII.2. Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii. Obiectul transmisiunii. Transmiterea 

activului succesoral. Transmiterea pasivului succesoral. Separaţia de patrimonii.  

VIII.3. Transmisiunea posesiunii moştenirii. Dobândirea de drept a posesiunii moştenirii de 

către moştenitorii legali sezinari. Dobândirea posesiunii moştenirii de către moştenitorii 

nesezinari. 

VIII.4. Petiţia de ereditate. 

IX. Indiviziunea şi împărţeala moştenirii. 

IX.1. Indiviziunea succesorală. Noţiune şi caracteristici.  

IX.2. Partajul moştenirii. Noţiunea şi condiţiile de fond ale partajului. Obiectul partajului. 

Formele partajului. Efectele partajului. Obligaţia de garanţie între copărtaşi. Desfiinţarea 

partajului. Drepturile creditorilor. 

IX.3. Partajul de ascendent. Noţiune. Condiţii de validitate. Efecte. 

Bibliografia 
 
Noul Cod civil şi Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil; 

- Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. I, II şi III, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013, respectiv 2014; 

- Noul Cod civil. Comentariu pe articole, coordonatori Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. 

Constantinovici, I. Macovei, Editura C.H.BECK, Bucureşti, 2014; 

- Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol.II, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2012; 

- D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Ed. C. H. Beck, 

Bucureşti, 2014. 

- J. Kocsis, P. Vasilescu, Drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016. 

- Fr. Deak, „Tratat de drept succesoral”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002 şi 

ediţiile următoare; 

- R. Popescu, „Dreptul de moştenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice 

de bunurile moştenirii”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004; 

- M. Oprescu, Contractul de donație, Ed. Hamangiu, 2010; 

- C. Nica, Donaţia şi moştenirea, vol. I şi II, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011; 

- L. C. Stoica, Ineficacitatea actului juridic, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- V. Terzea, Noul Cod civil adnotat cu doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- M.D. Bob, Probleme de moşteniri în vechiul şi în noul Cod civil, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2012; 

-I. Genoiu, Dreptul la moştenire în Noul Cod civil, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012; 

- Veronica Stoica, Laurenţiu Dragu, Moştenirea legală în Noul Cod civil, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- Daniela Negrilă, Moştenirea în Noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 

- Daniela Negrilă, Testamentul în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 

- M.D. Bocşan, Practică testamentară - jurisprudenţa română 1865-2002, ediţia a II-a, 

Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003. 

 
Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Codul civil de la 1864, noul Cod civil şi celelalte acte normative din materia 

succesiunilor şi liberalităţilor. 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

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

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  5% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 5% 

 
- 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.}.  
 Lucrare scrisă compusă din 3 părţi: 1) subiect teoretic, de regulă comparaţie sau corelaţie între instituţii (10%); 
2) test grilă, cu 6-8 întrebări ce conţin 3 sau 4 variante (toate sau două ori una corectă sau niciuna corectă - 
30%); 3) întrebări punctuale, pe probleme de speţă sau detaliu (60%). 

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 
 lucrarea să nu conţină erori grave 
 activitate minimă în timpul semestrului 

 

 răspuns corect la cele 3 subiecte 
 activitate susţinută în timpul semestrului 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 
bibliografia indicată 

 
 
 

Data completării: 30 septembrie 2017    Semnătura titularului:  


