
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2019-2020 

 
Anul de studiu II / Semestrul I 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  Ştiinţe Juridice şi Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Drept 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor 
cărora se adresează programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Drept civil. Drepturile reale 2.2. Cod disciplină DR II2 

2.3. Titularul activităţii de curs Cotea Felician Sergiu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / 
laborator 

Plesa Ioana si Ludosan Diana 

2.5. Anul de 
studiu 

II 2.6. 
Semestrul 

1 2.7. Tipul de 
evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 
disciplinei (O – 
obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 
planul de învăţământ 

150 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 150 

3.9 Total ore pe semestru 56 

3.10 Numărul de credite** 6 

* 3.8. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de 
volumul de muncă aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.9. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Drept civil. Partea generală şi Drept civil. Persoanele 

4.2. de competenţe - utilizarea adecvată a noţiunilor, teoriilor şi instituţiilor din 
ramura dreptului civil; 
- înţelegerea şi folosirea corectă a normelor juridice în 
vigoare în analiza practici judiciare şi a speţelor supuse 
discuţiilor la seminar 

 



 2 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - prezentarea liberă a cursurilor şi interacţionarea cu 
studenţii de la caz la caz 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

- sală de curs dotată cu proiector 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor 
din domeniul juridic  
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte 
instrumente juridice internaţionale 
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, 
dreptul european şi dreptul altor state 
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 
referitoare la o problemă de drept concretă 
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor 
corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lorse  

Competenţe transversale  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea instituţiilor dreptului civil care au legătură cu d 
proprietatea pentru a înţelege şi aplica în mod corect 
mecanismele juridice care permit ocrotirea celor mai importante 
valori economico-sociale. 
Prezentarea regimului juridic al celor mai importante bunuri 
care pot să facă obiectul dreptului de proprietate, terenurile şi 
construcţiile. 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea de cunoştinţe despre: dreptul de proprietate 
publică şi privată,  drepturile care fac obiectul publicităţii 
imobiliare, modurile de dobândire a drepturilor reale 
principale, legislaţia specială privind reconstituirea dreptului 
de proprietate 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

Cursul 1 
Noţiuni introductive în legătură cu patrimoniu şi 
drepturile patrimoniale 
Noţiunea de patrimoniu. Noţiunea de proprietate şi de drept 
de proprietate. Reglementarea dreptului de proprietate în 
Constituţie. Structura patrimoniului. Caracterele juridice ale 
patrimoniului. Funcţiile patrimoniului. Conţinutul 
patrimoniului 
Cursul 2 
Dreptul de proprietate 
Noţiuni generale despre proprietate şi dreptul de 
proprietate. Conţinutul dreptului de proprietate. Caractere 
juridice ale dreptului de proprietate. Formele dreptului de 
proprietate 
Cursul 3 
Dreptul de proprietate privată (I) 
Noţiuni introductive şi definiţii. Obiectul dreptului de 
proprietate privată. Subiectele dreptului de proprietate 
privată. 
Cursul 4 
Dreptul de proprietate privată (II) 
Limitele exercitării dreptului de proprietate privată. 
Stingerea dreptului de proprietate privată. 
 

Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
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Cursul 5 
Dreptul de proprietate privată (III) 
Regimul juridic al terenurilor proprietate privată 
Regimul juridic al construcţiilor proprietate privată 
Cursul 6 
Dreptul de proprietate publică (I) 
Sediul materiei. Terminologie. Caractere juridice. Definiţie. 
Subiectele dreptului de proprietate publică. Obiectul 
dreptului de proprietate publică. Cazurile de dobândire a 
dreptului de proprietate publică. Modurile de trecere a unui 
bun dintr-un domeniu în altul. Limitele exercitării dreptului 
de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate 
publică. Stingerea dreptului de proprietate publică 
Cursul 7 
Dreptul de proprietate publică (II) 
Drepturile reale constituite pe temeiul dreptului de 
proprietate publică. Dreptul de administrare. Dreptul de 
concesiune. Dreptul de folosinţă gratuită a bunurilor din 
domeniul public. Dreptul de închiriere 
Cursul 8 
Modalităţile dreptului de proprietate (I) 
Aspecte prealabile. Proprietatea rezolubilă. Proprietatea 
anulabilă. Proprietate comună. Proprietatea comună pe 
cote-părţi. 
Cursul 9 
Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate (II) 
Proprietatea comună pe cote-părţi forţată (sau perpetuă). 
Proprietatea comună în devălmăşie. Proprietatea periodică 
Cursul 10 
Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi 
reale principale 
1. Precizări prealabile. Acţiunea în revendicare. Acţiunea în 
grăniţuire. Acţiunea negatorie. Acţiunea confesorie. 
2. Apărarea dreptului de proprietate publică şi a drepturilor 
reale principale născute din dreptul de proprietate publică. 
Precizări prealabile. Acţiunea în revendicarea dreptului de 
proprietate publică. Acţiunile în apărarea drepturilor reale 
principale născute pe temeiul dreptului de proprietate 
publică 
Cursul 11 
Posesia 
Definiţie şi delimitare de alte instituţii de drept civil. 
Elemente constitutive ale posesiei. Dobândirea posesiei. 
Dovada posesiei. Pierderea posesiei. Calităţile posesiei. 
Viciile posesiei. Precaritatea şi intervertirea precarităţii. 
Efectele posesiei. Apărarea posesie prin acţiunile posesorii 
Cursul 12 
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată şi 
drepturile reale de folosinţă şi dreptul de concesiune 
constituite pe temeiul dreptului de proprietate privată al 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale 
1.Noţiuni introductive. Trăsături caracteristice. Dreptul de 
superficie. Dreptul de uzufruct. Dreptul de uz şi dreptul de 
abitaţie. Dreptul de servitute. 
2. Drepturile reale de folosinţă şi dreptul de concesiune 
constituite pe temeiul dreptului de proprietatea privată a 
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale 
Cursul 13 
Modurile de dobândire a drepturilor reale principale (I) 
Aspecte preliminare şi noţiune. Clasificarea modurilor de 
dobândire a drepturilor reale principale. Convenţia. 
Moştenirea legală şi testamentară. Accesiunea 

 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere cu proiector 
 
 
 

 
2 ore 

 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
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Cursul 14 
Modurile de dobândire a drepturilor drepturi reale 
principale (II) 
Prescripţia achizitivă sau uzucapiunea. Posesia de bună-
credinţă a bunurilor mobile. Posesia de bună-credinţă a 
fructelor. Ocupaţiunea. Tradiţiunea. Hotărârea 
judecătorească. 

 
Prelegere cu proiector 

 
2 ore 

Bibliografie 
1. Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a V-a, Editura C.H.Beck, 2019; 
2. Andrei Duţu, Patrimoniul şi drepturile reale principale, Editura Hamangiu, 2018; 
3. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura CH Beck, 2017; 
4. Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, ediţia a III-

a, Editura Hamangiu, 2017; 
5. Cristian Constantin Corbu, Drept civil. Drepturile reale, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, 2015; 
6. Iosif Robi Urs, ş.a., Drept civil. Teoria drepturilor reale, ediţia a II-a, Editura Hamangiu, 2015; 
7. Cristian Jora, Drept civil. Drepturile reale, Editura Universul Juridic, 2015; 
8. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu ş.a., Curs de drept civil. Drepturile reale principale, ediţia 

a II-a, Editura Hamangiu, 2013. 

8.2. Seminar-laborator   

1. Noţiuni introductive în legătură cu patrimoniu şi drepturile 
patrimoniale 
2. Noţiuni generale privitoare la dreptul de proprietate şi la 
caracterele sale juridice. 
3. Dreptul de proprietate privată. 
 
4. Limitări ale dreptului de proprietate. Exproprierea, 
rechiziţia şi confiscarea. 
5. Dreptul de proprietate publică. 
 
6. Regimul juridic al terenurilor.  
 
7. Regimul juridic al construcţiilor.  
 
8. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate. 
 
9. Apărarea dreptului de proprietate.  
 
10. Posesia. 
 
11. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.  
 
12. Modurile de dobândire ale dreptului de proprietate şi a 
celorlalte drepturi reale. 

Discuţii 
 
Discuţii 
 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 
Discuţii şi analiză pe 
speţe 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

4 ore 
 

2 ore 
 

2 ore 
 

4 ore 
 

2 ore 

Bibliografie 
1. Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a V-a, Editura C.H.Beck, 2019; 
2. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura CH Beck, 2017; 
3. Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod civil, ediţia a III-

a, Editura Hamangiu, 2017; 
4. Cristian Jora, Drept civil. Drepturile reale, Editura Universul Juridic, 2015; 
5. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu ş.a., Curs de drept civil. Drepturile reale principale, ediţia 

a II-a, Editura Hamangiu, 2013. 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la 
secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât 
și/sau în relație de aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de 
seminar/laborator, eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau 
aceiași disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Studiul drepturilor reale principale asigură studenţilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe de specialitate în 
legătură cu: 
- particularităţile juridice pe care le presupune fiecare tip de proprietate, aspect care le va permite să aplice 
legislaţia în mod corespunzător; 
- modul în care pot să fie apărate drepturile reale, oferindu-le argumentele juridice necesare pentru a 
formula acţiuni civile în instanţă şi a participa la susţinerea cererilor de probaţiune în litigiile legate de 
dreptului de proprietate în principal; 
- aplicarea legislaţiei civile în domeniul proprietăţii, atât prin prisma consilierului juridic sau funcţionarului 
public care apără dreptul de proprietate publică, cât şi prin prisma avocatului care aplică şi susţine interesele 
subiecţilor de drept în legătură cu dreptul de proprietate privată. 

 
10. 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 şi 
activitate la seminar 

Referat şi test în timpul 
semestrului 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
1. Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată 
2. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional 
3. Realizarea unui referat în legătură cu legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 
concretă 
4 Realizarea unei lucrări scrise privind modul în care pot să fie soluţionate problemele juridice pe care le 
ridică o situaţie de fapt concretă. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
25.09.2019 
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   


