FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
Universitatea „1 Decembrie 1918”
1.2. Facultatea
de Drept și Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul
de Ştiinţe Juridice și Administrative
1.4. Domeniul de studii
Științe Administrative
1.5. Ciclul de studii
Licenţă
1.6. Programul de studii
Administrație Publică
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Drept civil. Contracte și succesiuni 2.2. Cod disciplină
AP II 1
2.3. Titularul activităţii de curs
Doțiu Dan
2.4. Titularul activităţii de seminar
Doțiu Dan
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul
I
2.7. Tipul de
E 2.8. Regimul disciplinei
O
evaluare
(O – obligatorie, Op –
(E/C/VP) E
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
2
săptămână
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
28
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
2
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
40
Tutoriat
Examinări
12
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore din planul de învăţământ
56
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate

Videoproiector
Sală dotată cu tablă

Competenţe profesionale

C5 (5/3) Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi
deontologiei profesionale
C6 (5/2) Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în
mod cooperant, flexibil şi eficient
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a abordărilor fundamentale
disciplinei
vizând conceptele, strategiile şi tehnicile specifice domeniului.

Cuprinderea într-o structură unitară şi coerentă a principalelor teoretizări şi a
reperelor valorice recunoscute din domeniul dreptului civil şi din domeniile
conexe.

Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţelor juridice la nivel
european, în scopul asigurării, pentru aceştia, a unor noi perspective de angajare
pe piaţa muncii internă şi internaţională.
Accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti,
prin metode inovative de tip clinică juridică, simulări, stagii de practică de tip
internship, workshopuri cu specialişti din justiţie şi administraţie.
7.2 Obiectivele specifice

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice
disciplinei)
 Cunoaşterea principalelor instituţii aparţinând domeniului drept civil, contracte
special si succesiuni
 Însuşirea noţiunilor de bază din cadrul disciplinei enuntate anterior.
 Utilizarea limbajului juridic aferent disciplinei.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 Explicarea şi interpretarea noţiunilor referitoare la drept civil, contracte special
si succesiuni
 Interpretarea normelor juridice cuprinse în Codul civil si legi speciale aplicabile
acestui domeniu
 Rezolvarea de speţe şi alte probleme practice
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

analiza şi calificarea normelor de juridice specifice.

corelarea normelor generale cu normele speciale

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)

Asumarea unui rol activ în analiza legislaţiei din domeniul specific
Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a
jurisprudenţei în domeniul specific.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare
1. CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE.
Prelegere,
Noţiunea. Caracterele juridice. Pactul de optiune. Promisiunea de vanzare-cumpărare. discuţii
Dreptul de preempţiune. Conditii de validitate. Efectele contractului de vanzarecumpărare. Varietati de vanzare.
2. CONTRACTUL DE SCHIMB
Prelegere,
Noţiune. Caractere juridice. Reguli aplicabile.
discuţii
3.
CONTRACTUL DE INCHIRIERE
Prelegere,
Notiune. Caractere juridice. Delimitare fata de vanzare. Conditii de validitate. Efecte discuţii
juridice. Subcontractarea.
4. CONTRACTUL DE DONAŢIE
Prelegere,
Noţiune. Caractere juridice. Condiţiile de fond ale contractului de donaţie. Condiţiile discuţii
de formă ale donaţiei. Tipuri de dontie. Efectele contractului de donaţie. Obligaţiile
donatorului. Efectele donaţiei faţă de terţi.

Obser
vaţii

5. CONTRACTUL DE SOCIETATE
Noţiune. Reglementare. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efectele
contractului.
6. CONTRACTUL DE ARENDARE
Reglementare. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efectele
contractului. Obligaţiile părţilor. Încetarea contractului.
7. CONTRACTUL DE MANDAT
I. MANDATUL CU REPREZENTARE
II.MANDATUL FĂRĂ REPREZENTARE.( Contractul de interpunere)
8.Reguli generale privind mostenirea
9.Condiţii generale ale dreptului de mostenire
10.Principiile generale ale devoluţiunii legale
11.Clasele de mostenitori legali
12.Drepturile succesorale ale soţului supravietuitor
13.Testamentul
14.Principalele dispoziţii testamentare

Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii

8.2 Bibliografie

1. Fl. Motiu – Contractele speciale in Noul Cod Civil, Ed. Wolters Kluwer, 2010
2. Noul Cod Civil.
3. Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu – Institutii de drept civil, ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012
4. A. Dragoi, M. Tudorascu – Dreptul asupra mostenirii. Explicatii teoretice si aspect practice, Ed.
ProUniversitaria, Bucuresti, 2016.
5. Culegere de spete juridice.
8.2 Seminar
Metode
utilizate
1. CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE.
Teorie,
Noţiunea. Caracterele juridice. Pactul de optiune. Promisiunea de vanzare-cumpărare.
spete
Dreptul de preempţiune. Conditii de validitate. Efectele contractului de vanzarecumpărare. Varietati de vanzare.
2. CONTRACTUL DE SCHIMB
Teorie,
Noţiune. Caractere juridice. Reguli aplicabile.
spete
3.
CONTRACTUL DE INCHIRIERE
Teorie,
Notiune. Caractere juridice. Delimitare fata de vanzare. Conditii de validitate. Efecte
spete
juridice. Subcontractarea.
4. CONTRACTUL DE DONAŢIE
Teorie,
Noţiune. Caractere juridice. Condiţiile de fond ale contractului de donaţie. Condiţiile
spete
de formă ale donaţiei. Tipuri de dontie Efectele contractului de donaţie. Obligaţiile
donatorului. Efectele donaţiei faţă de terţi.
5. CONTRACTUL DE SOCIETATE
Teorie,
Noţiune. Reglementare. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efectele contractului.
spete
6. CONTRACTUL DE ARENDARE
Teorie,
Reglementare.Noţiune. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efectele
spete
contractului. Obligaţiile părţilor. Încetarea contractului.
7. CONTRACTUL DE MANDAT
Teorie,
I. MANDATUL CU REPREZENTARE
spete

Observaţ
ii

II.MANDATUL FĂRĂ REPREZENTARE.( Contractul de interpunere)
8.Reguli generale privind mostenirea
9.Condiţii generale ale dreptului de mostenire
10.Principiile generale ale devoluţiunii legale
11.Clasele de mostenitori legali
12.Drepturile succesorale ale soţului supravietuitor
13.Testamentul
14.Principalele dispoziţii testamentare

Teorie,
spete
Teorie,
spete
Teorie,
spete
Teorie,
spete
Teorie,
spete
Teorie,
spete
Teorie,
spete

Bibliografie
1. Fl. Motiu – Contractele speciale in Noul Cod Civil, Ed. Wolters Kluwer, 2010
2. Noul Cod Civil.
3. Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu – Institutii de drept civil, ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012
4. A. Dragoi, M. Tudorascu – Dreptul asupra mostenirii. Explicatii teoretice si aspect practice, Ed. ProUniversitaria,
Bucuresti, 2016.
5. Culegere de spete juridice.

7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme a șteptărilor reprezentan ților comunită ții
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul juridic și administrativ.
8. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs
Evaluare finală
Examen oral
80%
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar
- activitate seminar
20%
(referat întocmit și
prezentat )
10.6 Standard minim de performanţă:
C1 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată
C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional
C5 Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o
problemă de drept concretă
C6 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie
de fapt concretă.
Data completării
………………...
Data avizării în catedră
……………………….

Semnătura titularului de curs
…………………..………….

Semnătura titularului de seminar
…..……………………………..
Semnătura director de departament
……...…………………………….

