
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020/2021 
 

Anul de studiu III / Semestrul II 
 

 
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 Drept  

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Drept / avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 261103 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept civil. Succesiuni 2.2. Cod disciplină DR III 8 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. Miruna Tudorascu 

2.4. Titularul activităţii de seminar Asist. Univ. Drd Tiberiu Teglas 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul II 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 învăţămînt 

56  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 37 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe 
- 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. (5/1 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 
metodologiilor din domeniul juridic 
C2. (5/2 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C5. (5/1 credite) Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 
referitoare la o problemă de drept concretă 
C6. (5/1 credite) Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea 
lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 
 

Competenţe transversale - 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a abordărilor fundamentale vizând 
conceptele, strategiile şi tehnicile specifice domeniului dreptului civil in materia 
succesiunilor. Cuprinderea într-o structură unitară şi coerentă a principalelor teoretizări 
şi a reperelor valorice recunoscute din domeniul succesiunilor şi din domeniile conexe. 
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 Studiul dreptul succesoral se axează pe cunoasterea, înţelegerea si explicarea 
regulilor privind mostenirea (legală si testamentară). Această abordare se realizează 
din perspectiva Codului civil. 
 

7. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Reguli generale privind mostenirea Prelegere, discuţii 2 ore 

Condiţii generale ale dreptului de mostenire Prelegere, discuţii 2 ore 

Principiile generale ale devoluţiunii legale Prelegere, discuţii 2 ore 

Clasele de mostenitori legali Prelegere, discuţii 2 ore 

Drepturile succesorale ale soţului supravietuitor Prelegere, discuţii 2 ore 

Testamentul Prelegere, discuţii 2 ore 

Principalele dispoziţii testamentare Prelegere, discuţii 2 ore 

Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii Prelegere, discuţii 2 ore 

Dreptul de opţiune succesorală Prelegere, discuţii 2 ore 

Transmiterea patrimoniului succesoral Prelegere, discuţii 2 ore 

Indiviziunea si împărţirea mostenirii Prelegere, discuţii 2 ore 

Procedura succesorală notarială. Petiţia de ereditate. Prelegere, discuţii 2 ore 

Recapitulare  Prelegere, discuţii 2 ore 

Spete  Prelegere, discuţii 2 ore 

Bibliografie 
1. Miruna Tudorascu. Adam Dragoi, Dreptul asupra mostenirii. Explicatii teoretice si aspecte practice, Ed. ProUniversitaria, 
Bucuresti, 2016 
2. Miruna Tudorascu. Adam Dragoi, Dreptul asupra mostenirii. Explicatii teoretice si aspecte practice, Editie revizuita, Ed. 
ProUniversitaria, Bucuresti, 2019 
3. Gabriel Boroi , Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012. 
4. Codul civil. 
5. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I (Moştenirea legală), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;  
6. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentarii pe articole, Editura C. H. 
Beck, Bucureşti, 2012;  
7. I. Genoiu, Dreptul la moştenire în Noul Cod civil, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012. 

8.2 Seminar   

I. Reguli generale privind mostenirea Teorie, spete 2 ore 

II. Condiţii generale ale dreptului de mostenire Teorie, spete 2 ore 

III. Principiile generale ale devoluţiunii legale Teorie, spete 2 ore 

IV. Clasele de mostenitori legali Teorie, spete 2 ore 

V. Drepturile succesorale ale soţului supravietuitor Teorie, spete 2 ore 

VI. Testamentul Teorie, spete 2 ore 

VII. Principalele dispoziţii testamentare Teorie, spete 2 ore 

VIII.Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii Teorie, spete 2 ore 

IX. Dreptul de opţiune succesorală Teorie, spete 2 ore 

X. Transmiterea patrimoniului succesoral Teorie, spete 2 ore 

XI. Indiviziunea si împărţirea mostenirii Teorie, spete 2 ore 

XII. Procedura succesorală notarială. Petiţia de ereditate. Teorie, spete 2 ore 

Recapitulare  Teorie, spete 2 ore 

Spete  Teorie, spete 2 ore 

Bibliografie 
1. Miruna Tudorascu. Adam Dragoi, Dreptul asupra mostenirii. Explicatii teoretice si aspecte practice, Ed. ProUniversitaria, 
Bucuresti, 2016 
2. Miruna Tudorascu. Adam Dragoi, Dreptul asupra mostenirii. Explicatii teoretice si aspecte practice, Editie revizuita, Ed. 
ProUniversitaria, Bucuresti, 2019 
3. Gabriel Boroi , Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012. 
4. Codul civil. 
5. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral. Vol. I (Moştenirea legală), Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;  
6. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentarii pe articole, Editura C. H. 
Beck, Bucureşti, 2012;  
7. I. Genoiu, Dreptul la moştenire în Noul Cod civil, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012. 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Studiul acestei stiinte creeaza oportunitatile de insusire a notiunilor teoretice care stau la desfasurarea activitatii  
 
profesionale. 



10. Evaluare 

10.1 Standard minim de performanţă:  

Tip activitate  Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Rigoarea stiintifica a lucrarii Examen oral 60% 

   

Seminar/laborator Activitatea de seminar/ 
prezentarea unui referat de 
specialitate 

Fisa de evaluare seminar 40 % 

   
 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

Curs - Examen oral 

• Insuşirea, cunoaşterea, 
prezentarea şi explicarea corectă 
a conceptelor şi noţiunilor 
specifice domeniului de activitate 

- oral: test oral, intrebari 
cheie 

60 % (50 % 
calitatea evaluarii 
+ 10% oficiu) 
 

Seminar/laborator - Verificare pe parcurs (Vp) 

• minim 3 surse bibliografice, 
capacitate de prezentare orală, 
abilitatea de a formula şi de a 
răspunde la întrebări 

• participare activă la minimum 8 
seminarii pentru fiecare student;  

• Elaborarea, tehnoredactarea şi 
comunicarea de materiale 
documentare şi personale 
(referate) folosind limbajul specific 
domeniului de predare); testare pe 
parcurs – teste grila 

- aplicaţii; referat; 
portofoliu, proiect, teste  
Notare curenta 
 

40 % 

10.2 Standard minim de performanţă: nota minima 5 

•  Punctajul la examen trebuie să reprezinte o notă de promovare (minimum 5), indiferent de nota obţinută la 
evaluarea de la lucrarile practice (cunoaşterea, prezentarea şi explicarea corectă a conceptelor şi noţiunilor 
specifice domeniului de activitate);  

• Punctajul final (media), prin însumarea rezultatului la evaluarea orala şi evaluarea de la lucrarile practice, să 
reprezinte o notă de promovare (minimum 5). 

 
Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă data; Utilizarea adecvată a teoriilor, 
principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional, Elaborarea unei lucrări de specialitate, cu respectarea 
obiectivelor, a termenelor şi a normelor legale. 
 
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate  

 
Data completării   Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 
                     ……………..………………                    …………………………………. 
 
Data avizării în departament        Semnătura director de departament 
                                          .…………………………………... 
 


