
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020-2021 

 
Anul de studiu I / 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 Ştiinţe Administrative 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea* Administraţie Publică 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Elemente de drept civil 2.2. Cod disciplină Ap I 5 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ. dr. Ioan Lazăr 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Asist.univ. drd. Călin Buda 

2.5. Anul de studiu I 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. Număr ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul 
de învăţământ 

100 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 100 

3.9 Total ore pe semestru 42 

3.10 Numărul de credite** 4 

 
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 - 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 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv 
iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative. 
Identificarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică în mod cooperant, flexibil 
şi eficient 

Competenţe transversale Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu 
respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea principalelor instituţii ale dreptului civil în legătură cu raportul 
juridic civil, actul juridic civil, dreptul de proprietate şi obligaţiile civile. 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea de cunoştinţe de specialitate despre: raporturile juridice şi 
actele juridice civile, dreptul de proprietate publică şi privată, perfectarea 
contractului civil în general, faptul juridic civil şi răspunderea civilă în 
legătură cu acestea, executarea şi garantarea obligaţiilor civile. 

 
 
8. Conținuturi* 
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8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

Cursul 1 
Noţiuni introductive de drept civil 
Noţiuni generale. Aplicarea legii civile. Interpretarea legii civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelegere, explicitare concepte, 
exemplificare metoda discuțiilor și a 

dezbaterilor ș.a. 

 
2 ore 

 

Cursul 2  
Raportul juridic civil 
Definiţie. Caractere juridice. Elementele raportului juridic civil. 
Izvoarele raportului juridic civil. 

 
2 ore 

 

Cursul 3  
Bunurile şi actul juridic civil 
Noţiunea de bunuri. Clasificarea bunurilor. Noţiunea de act 
juridic. Clasificarea actelor juridice civile. Condiţiile actului juridic 
civil. 

 
2 ore 

 

Cursul 4  
Modalităţile actului juridic civil şi efectele actului juridic 
civil 

 
2 ore 

 

Cursul 5  
Nulitatea actului juridic civil 

2 ore 
 

Cursul 6 
Noţiuni introductive în legătură cu patrimoniu şi drepturile 
patrimoniale 
Noţiunea de patrimoniu şi de drepturi patrimoniale. Caracterele 
juridice ale patrimoniului. Funcţiile patrimoniului. Conţinutul 
patrimoniului. Clasificarea drepturilor patrimoniale. 

 
 

2 ore 
 

Cursul 7  
Dreptul de proprietate 
Noţiuni generale despre proprietate şi dreptul de proprietate. 
Caractere juridice ale dreptului de proprietate. Conţinutul 
dreptului de proprietate. Limitări ale dreptului de proprietate. 

 
2 ore 

 

Cursul 8  
Dreptul de proprietate publică 
Noţiune şi caractere juridice. Bunurile care fac obiectul dreptului 
de proprietate publică. Subiecţii dreptului de proprietate publică. 
Dobândirea dreptului de proprietate publică. Exercitarea 
dreptului de proprietate publică. Stingerea dreptului de 
proprietate publică 

 
 

2 ore 
 

Cursul 9  
Dreptul de proprietate privată 
Cadrul legal. Noţiune şi caractere juridice. Bunurile care fac 
obiectul dreptului de proprietate privată. Subiecţii dreptului de 
proprietate privată. Conţinutul dreptului de proprietate privată. 
Regimul juridic al terenurilor și construcțiilor proprietate privată. 

 
 

2 ore 
 

Cursul 10  
Modurile de dobândire ale dreptului de proprietate şi a 
celorlalte drepturi reale 
Convenţia. Tradiţiunea. Ocupaţiunea. Accesiunea. Legea. 
Hotărârea judecătorească. Uzucapiunea 

 
 

2 ore 
 

Cursul 11  
Contractul şi faptul juridic ca izvor de obligaţii civile. 
Contractul civil. Faptul juridic licit 

 
2 ore 

 

Cursul 12 
Răspunderea civilă delictuală 
Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru fapta 
altei persoane. 

 
2 ore 

 

Cursul 13 
Executarea obligaţiilor civile 
Executarea voluntară a obligaţiilor civile. Executarea silită a 
obligațiilor civile 

 
2 ore 

 

Cursul 14 
Garanţiile executării obligaţiilor civile 
Noţiuni introductive. Garanţiile generale ale executării obligațiilor 
civile. Garanțiile speciale ale executării obligaţiilor civile. Dreptul 
de retenție 

 
2 ore 

 

Bibliografie 
1. Gabriel Boroi, Fişe de drept civil, ediţia a 4-a, Editura Hamangiu, 2019; 
2. Alexandru Bleoancă, Teoria generală a dreptului, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, 2018; 
3. Andrei Duţu, Fundamentele dreptului civil, Editura Universul Juridic, 2018; 
4. Sevastian Cercel ş.a., Fişe de drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, 2018; 
5. Sache Neculescu, Instituţii de drept civil, Editura Universul Juridic, 2016; 
6. Ionel Reghini ş.a., Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, 2013; 
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7. Simona Maya Teodoroiu, Elemente de drept civil, Editura C.H. Beck, 2012. 

8.2 Seminar-laborator   

S1. Aplicarea şi interpretarea legii civile. 
S.2 Elementele raportului juridic civil. 
S3. Condiţiile actului juridic civil. 
S.4 Modalităţile şi efectele actului juridic civil. 
S.5 Nulitatea actului juridic civil. 
S.6 Caracterele juridice şi funcţiile patrimoniului. Clasificarea 
drepturilor patrimoniale. 
S.7 Conţinutul dreptului de proprietate şi limitări acestuia. 
S.8 Bunurile care fac obiectul dreptului de proprietate publică şi 
exercitarea dreptului de proprietate publică. 
S.9 Bunurile care fac obiectul dreptului de proprietate privată şi 
regimul juridic al terenurilor şi construcţiilor proprietate privată. 
S.10 Convenţia, accesiunea şi uzucapiunea, moduri de 
dobândire a dreptului de proprietate. 
S.11 Încheierea şi efectele contractului civil în general. 
S.12 Răspunderea civilă delictuală. 
S.13 Executarea voluntară şi silită a obligaţiilor civile. 
S.14 Garantarea obligaţiilor civile. Recapitularea materiei 
predate 

Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 
 
Dezbatere 
Dezbatere 
 
Dezbatere 
 
 
Dezbatere 
 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 
Dezbatere 

2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 

 
2 ore 
2 ore 

 
2 ore 

 
 

2 ore 
 

2 ore 
2 ore 
2 ore 
2 ore 

Bibliografie 
1. Gabriel Boroi, Fişe de drept civil, ediţia a 4-a, Editura Hamangiu, 2019; 
2. Alexandru Bleoancă, Teoria generală a dreptului, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, 2018; 
3. Simona Maya Teodoroiu, Elemente de drept civil, Editura C.H. Beck, 2012. 

 
2. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studiul disciplinei asigură studenţilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe juridice în legătură cu principalele instituţii de 
drept civil, proprietatea publică şi privată şi regimul obligaţiilor. 

 
3. 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. 
2. Cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene şi a mecanismelor de adoptare. 
3. Deprinderea abilităţilor necesare pentru a redacta şi susţine acţiuni pe suportul legislativ oferit de UE. 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
15.10.2020 
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
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Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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 
 

Referate, eseuri, proiecte etc 

Evaluare pe baza participării 

la seminar și a evaluării pe 

parcurs 

20% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Pentru promovarea examenului este necesar să fie rezolvate corect cel puţin 3 întrebări.  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

15.10.2020    

 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală  

10.4 Curs Examen Examen oral 80%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 

Referate, eseuri, proiecte etc. 

Evaluare pe baza participării 

la seminar și a evaluării pe 

parcurs 

20% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Pentru promovarea examenului este necesar să fie rezolvate corect cel puţin 3 întrebări  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

15.10.2020    

 

 


