
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  DREPT PROCESUAL CIVIL (1) 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A. 1.1.3. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lector univ.dr.Madalina Dinu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lector univ.dr.Madalina Dinu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. 12 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 
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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale  CP1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor  
specifice dreptului procesual civil; 
CP2. Inţelegerea şi interpretarea normelor juridice edictate de codul de 
procedură civilă și a legislației conexe; 
CP3. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific dreptului procesual 
ciil de natură a-i permite studentului redactarea actelor procesuale precum și 
dezvoltarea limbajului specific dreptului procesual civil. 



Competenţe transversale  CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul 
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
CT2. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obtinerea de cunoştinţe generale in domeniul dreptului procesual civil şi 
utilizarea conceptelor juridice în practică. 

7.2 Obiectivele specifice •  Cunoaşterea noţiunilor şi instituţiilor de bază din domeniul dreptului 
procesual civil; 

•  înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi dreptul 
procesual 

•  însuşirea regulilor de aplicare a normelor de procedură în timp, 
acțiunea civilă, participanții in procesul civil, competența instanțelor, 
incidente referitoare la competență (excepția de necompetență, 
litispendența, conexitatea, conflictul de competență), nulitatea actelor 
de procedură, decăderea, citarea și comunicarea actelor de procedură  

 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Aspecte teoretice şi practice privind principiile procesului 
civil 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

 2 ore 

2. Aspecte jurisprudenţiale privind condițiile de exercitare a 
acțiunii civile:afirmarea unui drept/formularea unei 
pretenții, interesul, calitatea procesuală, capacitatea 
procesuală. Clasificarea acțiunilor civile. 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

 2 ore 

 3.Aspecte practice privind compunerea și constituirea 
completului de judecată. Incompatibilitatea 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

 2 ore 

 4.Chestiuni practice asupra coparticipării procesuale in cadrul 
procesului civil. Incidenţa abuzului de drept procesual 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

 2 ore 

 5. Probleme practice ivite în legătură cu formele de intervenţie 
voluntară a terților în cadrul procesului civil ( intervenția 
voluntară principală, intervenția voluntară accesorie). 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

 2 ore 

6. Probleme practice ivite în legătură cu formele de intervenţie 
forţată a terților în cadrul procesului civil (cererea de chemare in 
judecată a altor persoane, cererea de chemare in garanție, 
cererea de arătare a titularului dreptului. Introducerea din oficiul 
a terților). 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

7.Aspecte practice il legătură cu reprezentarea părților in 
procesul civil. Analiză a deciziilor Curţii Constituţionale şi a 
Hotărarilor Preliminare privind dezlegarea unor chestiuni de 
drept pronunţate de ICCJ în materie. 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

8. Probleme practice referitoare la criteriul valoric în stabilirea 
competenţei materiale a instanţelor.  

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

2 ore 



controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

9.Aspecte teroretice şi practice referitoare la competența 
teritorială exclusivă și competența teritorială alternativă a 
instanțelor de judecată. 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

10. Analiza teoretică şi practică a incidentelor referitoare la 
competenţa instanţelor: excepția de necompetență, conexitatea, 
litispendența, strămutarea. Prorogarea de competență (legală, 
convențională, judecătorească) 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

11. Examen teoretic şi practic asupra regulilor privind citarea si 
comunicarea actelor de procedură. 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

12. Probleme teoretice şi practice referitoare la nulitatea actelor 
de procedură. (clasificare, invocare, disctincţia faţă de alte 
sancţiuni de drept procesual civil).  

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

13. Aspecte comune şi particulare cu privire la termenele 
procedurale (clasificare, mod de calcul). Sancţiuni privind 
nerespectarea termenelor :decăderea și repunerea in termen 
 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

14. Aspecte generale privind etapa scrisă a procesului civil 
(introducerea cererii de chemare in judecată şi constituirea 
dosarului; verificarea și regularizarea cererii de chemare in 
judecată; întâmpinarea; cererea reconvențională; răspunsul la 
intâmpinare). 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic 

2 ore 

Bibliografie 

• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• Legea nr.138/2014 privind modificarea si completarea codului de procedură civilă 

• Legea nr.310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative 

• G.Răducan, M.Dinu, Fise de procedură civilă,Editia a VI-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2019 

• G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, Ed.a 4-a, Ed.Hamangiu, 2017 

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  
vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed.a 2a,Ed.Hamangiu, Buc., 2017 

• M.Tăbârcă, Drept procesual civil (vol I-II), Ed.Universul Juridic, 2013 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 

 1. Aspecte teoretice şi practice privind principiile procesului civil Rezolvare spete   2 ore 

 2. Aspecte jurisprudenţiale privind condițiile de exercitare a 
acțiunii civile:afirmarea unui drept/formularea unei pretenții, 
interesul, calitatea procesuală, capacitatea procesuală. 
Clasificarea acțiunilor civile. 

Rezolvare spete 2 ore 

 3. Aspecte practice privind compunerea și constituirea 
completului de judecată. Incompatibilitatea 

Rezolvare spete 2 ore 

 4. Chestiuni practice asupra coparticipării procesuale in cadrul 
procesului civil. Incidenţa abuzului de drept procesual 

Rezolvare spete   2 ore 

 5. Probleme practice ivite în legătură cu formele de intervenţie 
voluntară a terților în cadrul procesului civil ( intervenția 
voluntară principală, intervenția voluntară accesorie). 

Rezolvare spete 2 ore 

6. Probleme practice ivite în legătură cu formele de intervenţie 
forţată a terților în cadrul procesului civil (cererea de chemare in 

Rezolvare spete  2 ore 
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judecată a altor persoane, cererea de chemare in garanție, 
cererea de arătare a titularului dreptului. Introducerea din oficiul 
a terților). 

7. Aspecte practice il legătură cu reprezentarea părților in 
procesul civil. Analiză a deciziilor Curţii Constituţionale şi a 
Hotărarilor Preliminare privind dezlegarea unor chestiuni de 
drept pronunţate de ICCJ în materie 

Rezolvare spete  2 ore 

8. Probleme practice referitoare la criteriul valoric în stabilirea 
competenţei materiale a instanţelor. 

Rezolvare spete 2 ore 

9 Aspecte teoretice şi practice referitoare la competența 
teritorială exclusivă și competența teritorială alternativă a 
instanțelor de judecată 

Rezolvare spete 2 ore 

10. Analiza teoretică şi practică a incidentelor referitoare la 
competenţa instanţelor: excepția de necompetență, conexitatea, 
litispendența, strămutarea. Prorogarea de competență (legală, 
convențională, judecătorească) 

Rezolvare spete  2 ore 

11. Examen teoretic şi practic asupra regulilor privind citarea si 
comunicarea actelor de procedură. 

Rezolvare spete  2 ore 

12. Probleme teoretice şi practice referitoare la nulitatea actelor 
de procedură. (clasificare, invocare, disctincţia faţă de alte 
sancţiuni de drept procesual civil). 

Rezolvare spete  2 ore 

13. Aspecte comune şi particulare cu privire la termenele 
procedurale (clasificare, mod de calcul). Sancţiuni privind 
nerespectarea termenelor :decăderea și repunerea in termen 

Rezolvare spete  2 ore 

14. Aspecte generale privind etapa scrisă a procesului civil 
(introducerea cererii de chemare in judecată şi constituirea 
dosarului; verificarea și regularizarea cererii de chemare in 
judecată; întâmpinarea; cererea reconvențională; răspunsul la 
intâmpinare).. 

Rezolvare spete 2 ore 

Bibliografie 

• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• Legea nr.138/2014 privind modificarea si completarea codului de procedură civilă 

• Legea nr.310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative 

• G.Răducan, M.Dinu, Fise de procedură civilă,Editia a VI-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2019 

• G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, Ed.a 4-a, Ed.Hamangiu, 2017 

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  
vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed.Hamangiu, Buc., 2013 

• M.Tăbârcă, Drept procesual civil (vol I-II), Ed.Universul Juridic, 2013 

•  I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I-III, Ed. Universul  
Juridic, Bucureşti, 2013 

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

 Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și bibliografia 
necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, magistratură, notariat etc). 

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

    

Examen scris Intrebări aferente materiei 
predate si rezolvarea scrisă a 
spetelor 

 70% 

10.5 Seminar/laborator 
Participare activa la seminar, 
interventii, prezentari spete si 

Întrebari, observare directa, 
evaluare speta/studiu de caz 

 20% 
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studii de caz prezentata 

Se acorda un punct din oficiu 

10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Lector univ.dr.Madalina Dinu 

Semnătura titularului de seminar 
 

Lector univ.dr.Madalina Dinu 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

 

2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei CONTRACTE CIVILE SPECIALE 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A. 1.1.4. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr.Manuela Tabaras 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr.Manuela Tabaras 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 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 40 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi …............................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe •  Lingvistice: cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație    
internațională 

         -Tehnice: operare PC 

 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 



5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 

6.Competenţe aferente accumulate 
 

Competenţe profesionale  Cunoașterea, utilizarea şi interpretarea dispozițiilor legale, practicii judiciare și a 
doctrinei juridice de specialitate în materia contractelor civile, punându-se accent 
pe aspectele practice ale aplicării acestor reglementări. 

Competenţe transversale  1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
2. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învatare pentru dezvoltare. 
 3. Aplicarea dispozițiilor legale pertinente în materia contractelor civile și a practicii 
judiciare în soluționarea litigiilor civile generate de contractele civile. 

 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor) 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea, înțelegerea și însușirea normelor juridice privind contractele civile 
și a importanței aplicării lor în raporturile judiciare civile și în viața comună în 
general. 

7.2 Obiectivele specifice  Însușirea modului de interpretare a normelor care reglementează contractile 
civile speciale. 
Aprofundarea cunoștințelor privind contractile civile, în vederea realizării unei 
activități economic-juridice de calitate, a soluționarii judiciare  a conflctelor prin 
care s-ar ocaziona încălcarea acestor norme. 

 

8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 1. Vanzarea unei moșteniri Prelegere. Curs interactiv  2 ore 

 2.Fagaduinta- eveniment temporal in momentele 
succesive in anticamera contractului propriu-zis  

 

Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

 3. Vanzarea in procedura insolventei persoanelor juridice si 
fizice 

Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

4. Contractul de mandate. Mandatul fara reprezentare 

 

Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

 5. Caracterul oneors al contractelor. Dezbateri si prezentari 
interactive  

Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

6. Contractul de donație. Efectele contractului de donatie. 
Donatiile deghizate , prin interpunere de persoană,  indirecte si 
darurile manuale 

Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

7. Contractul de locaţiune.  Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

8. Contractul de închiriere a locuinţei.  Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

9. Contractul de arendare. Contractul de antrepriză Prelegere. Curs interactiv 2 ore 



10. Cesiunea. Cesiunea de contracte – cesiune de drept 
Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

11. Contractele reale. Contractul de împrumut de folosinţă 

(comodatul)..  Contractul de împrumut de consumaţie. 
Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

12. Contractul de depozit. Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

13. Contractele aleatorii. Contractul de renta viageră. 

Contractul de întretinere. 

Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

14. Contractul de joc şi pariul. Contractul de tranzacție. Prelegere. Curs interactiv 2 ore 

Bibliografie 

• Prof.univ.dr. Dumitru Florescu, Contractele civile în noul Cod civil, ediţia a V-a, Editura Universul 

Juridic, București, 2015. 

• Noul Cod civil. Monitorul Oficial al României. 

• Flavius Baias și  alții, Codul civil-Comentarii pe articole, Editura C H Beck, București, 2012. 

• Revista Dreptul, Curierul Judiciar, Pandectele Române (2014-2018) 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 1. Vanzarea unei moșteniri. Vanzarea in procedura insolventei 
persoanelor juridice si fizice 

Dezbatere 2 ore 

2. Fagaduinta- eveniment temporal in momentele 
succesive in anticamera contractului propriu-zis  

 

Dezbatere 2 ore 

3. Contractul de locatiune, arendarea și inchirierea Dezbatere 2 ore 

4.Contractul de mandat Dezbatere 2 ore 

5. Contractele reale Dezbatere 2 ore 

6. Contractul de depozit Dezbatere 2 ore 

7. Contractele aleatorii Dezbatere 2 ore 

Bibliografie 

 

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

 Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pieței  juridice, avându-se în vedere, cu precădere, tematica și bibliografia 
necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, magistratură, etc). 

 

 
10.Evaluare 
 

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

finală 

10.4 Curs 
Exactitatea răspunsului la 
problemele de drept 

 scris   



ridicate 

 lucrare finala  60% 

10.5 Seminar/laborator 
 lucrare partiala 30%   

Se acordă din oficiu 1 punct                                                                    10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

Data completării 

01.10.2019 
 

Semnătura titularului de curs 

Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraș 
 

 
     Semnătura titularului de seminar 

 
Conf.univ.dr.Manuela Tăbăraș 

 

Data avizării în 
departament 

 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

 
2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL FAMILIEI 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A. 1.2.9 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Iordana Antigona Camelia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr. Iordana Antigona Camelia 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare  E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

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 34 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 101 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Absolvent al studiilor  universitare de licenţă în domeniul Drept 

4.2 de competenţe  Competenţe specifice, dobândite în urma absolvirii programului de licenţă în 
domeniul Drept 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  - Studenţii masteranzi se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise 

- Nu va fi acceptată întârzierea studenților masteranzi la curs 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului             - 

 
6. Competenţe specifice accumulate 



 
Competenţe profesionale  - Să cunoască terminologia specifică, utilizată în Dreptul familiei; 

- Să demonstreze capacitatea de folosire adecvată a noţiunilor de Drept al 
familiei; 
- Să demonstreze capacitate de analiză şi de interpretare a unor situaţii specifice 
dreptului familiei; 
- Să înţeleagă importanţa studiilor de caz în procesul de acumulare a 
cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor 
disciplinei; 
- Să îşi însuşească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a unor situaţii 
relevante de Drept al familiei; 
- Să adopte o strategie generală de evaluare a unor situaţii de fapt, pe baza 
argumentelor pro şi contra; 
- Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a normelor juridice: norme de drept 
civil comun precum şi normele speciale ale dreptului familiei; 
- Să demonstreze abilităţi de identificare, evaluare şi construcţie/deconstrucţie a 
soluţiilor pronunţate de instanţele române în speţe de Dreptul familiei; 
- Să identifice şi să aleagă metodele optime de soluţionare a unor speţe. 

Competenţe transversale - Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii 
educaţionale prin asumarea de roluri într-o echipă de soluţionare a unor speţe 
de dreptul familiei; 
- Să asume implicarea în activităţi de cercetare, de exemplu elaborarea unor 
referate şi articole specifice disciplinei; 
- Să participe la proiecte având caracter ştiinţific şi să demonstreze capacitatea 
de a identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor: să 
analizeze jurisprudenţa în domeniu, să analizeze documentaţia notarială în 
domeniu etc. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Să aprofundeze studenţii masteranzi cu legislaţia în vigoare şi cu noile abordări 

ale jurisprudenţei din domeniul dreptului familiei. 

7.2 Obiectivele specifice - Să actualizeze şi să îmbogăţească cunoştinţele privind principalele instituţii de 
dreptul familiei şi evoluţia legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei române şi străine 
în acest domeniu; 
- Să surprindă corect specificul evoluţiei istorice a normelor juridice de dreptul 
familiei la problemele politicii europene în domeniu 
- Să înţeleagă contextul dezvoltării disciplinei, îndeosebi a celei referitoare la 
implementarea noului Cod civil şi a noului Cod de procedură civilă; 
- Să dezvolte abilităţile argumentative ale studenţilor masteranzi; 
- Să cunoască jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului 
referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de “Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, care se referă 
la probleme de dreptul familiei.  

 
8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

 

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RELAȚIILE DE FAMILIE 
Uniunea libera (concubinajul), logodna și parteneriatul civil 

Prelegere 
 

1 oră 

2. ANALIZA INSTITUȚIEI CĂSĂTORIEI 
 - Conditiile încheierii casatoriei 
   a. Conditii de fond 
   b. Conditii de forma 
- Sudiu comparat privind încheierea căsătoriei în statele UE 

Prelegere 
 

1 oră 

3. ANALIZA EFECTELOR PATRIMONIALE ALE CASATORIEI 
- Drepturile si obligațiile patrimoniale ale sotilor 
- Regimul matrimonial si alegerea acestuia. 

Prelegere 
 

2 ore 



  a. Regimul comunitatii legale. 
  b. Regimul separatiei de bunuri. 
  c. Regimul comunitatii conventionale. 
- Modificarea regimului matrimonial. 
- Sudiu comparat privind regimurile matrimoniale în statele UE 

4. ANALIZA EFECTELOR NULITĂȚII CASATORIEI 
- Cazuri de nulitate absoluta  
- Cazuri de nulitate relative 
- Regimul juridic  al nulitatii casatoriei 
- Aspecte procedurale  
- Efectele nulitatii casatoriei 

Prelegere 

 
1 oră 

5. ÎNCETAREA CASATORIEI 
- Cazuri, Analiza, Efecte 
 
DESFACEREA CASATORIEI 
- Divorţul extrajudiciar 
- Divorţul judiciar 
- Efectele juridice ale desfacerii căsătorie  

Prelegere 

 
1 oră 

6. INSTITUŢIA FILIAŢIEI  
- Stabilirea filiaţiei faţă de mamă 
- Stabilirea filiaţiei faţă de tată a copilului din căsătorie 
- Stabilirea filiaţiei faţă de tată a copilului din afara căsătoriei 
- Efectele juridice ale filiaţiei 
- Statutul copilului rezultat prin reproducerea medical asistată 

Prelegere 

 
2 ore 

  7. ADOPTIA 
- Conditiile adoptiei 
- Conditii de fond,  Impedimente la adoptie 
- Conditii de forma 
- Efectele adoptiei 
- Încetarea adoptiei 
- Analiza cazurilor de încetare a adoptiei 

Prelegere 

 
1 oră 

8. INSTITUŢIA AUTORITĂŢII PĂRINTEŞI 
- Conţinutul autorităţii părinteşti 
- Exercitarea autorităţii părinteşti 
- Decăderea din drepturile părinteşti  

Prelegere 

 
1 oră 

9. OBLIGATIA LEGALA DE ÎNTRETINERE 
- Persoanele între care exista obligatia legala de întretinere și 
ordinea în care se datoreaza întretinerea 
- Conditiile de existenta a obligatiei legale de întretinere 
- Categoriile de obligatii de întretinere 
a. Obligatia de întretinere dintre soti și dintre fostii soti 
b. Obligatia de întretinere dintre parinti si copii 
- Executarea întretinerii 
- Încetarea obligatiei de întretinere 
- Aspecte procedurale 
- Competenta, Calitatea procesuala, Proba 
- Regimul juridic al hotarârii judecatoresti 
- Executarea hotarârii judecatoresti 

Prelegere 

 
2 ore 

Bibliografie 
- Codul civil roman 
- Codul de procedură civilă 
- Dan Lupaşcu, Cristina Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, ed.a.II-a, Bucureşti, 2017  
- Emese Florian, Dreptul familiei-Căsătoria.Regimuri matrimoniale.Filiația. Editura C.H. Beck, ed.a.VI-a, Bucureşti, 2018 
- Camelia Iordan, Instituții de drept civil. Familia, vol.I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017 
- Radu Chiriță (coordonator), Dreptul la viață privată și de familie, Jurisprudență C.E.D.O., Editura Hamangiu, București, 

2013 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 
 

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 
- Uniunea libera (concubinajul),logodna și parteneriatul civil 

Studii de caz 1 oră 

2. CASATORIA Studii de caz 1 ore 



- Conditii de fond 
- Conditii de forma 
- Sudiu comparat privind încheierea căsătoriei în statele UE 

3. EFECTELE CASATORIEI 
- Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor 
- Sudiu comparat privind regimurile matrimoniale în statele UE 

Studii de caz 2 ore 

4. NULITATEA CASATORIEI 
- Cazuri de nulitate absoluta  
- Cazuri de nulitate relative 
- Efectele nulitatii casatoriei 

Studii de caz 1 oră 

5. ÎNCETAREA ȘI DESFACEREA CASATORIEI 
- Divorţul pe cale administrativă 
- Divorţul pe cale notarială  
- Divorţul pe cale judiciară 
- Efectele juridice ale desfacerii căsătorie 

Studii de caz 1 ore 

6. INSTITUŢIA FILIAŢIEI  
- Stabilirea filiaţiei faţă de mama, faţă de tată a copilului din 
căsătorie, faţă de tată a copilului din afara căsătoriei 
- Efectele juridice ale filiaţiei 
- Statutul copilului rezultat prin reproducerea medical asistată 

Studii de caz 2 ore 

7. ADOPTIA 
- Conditiile adoptiei 
- Efectele adoptiei 
- Încetarea adoptiei 

Studii de caz 1 oră 

8. INSTITUŢIA AUTORITĂŢII PĂRINTEŞTI 
- Conţinutul autorităţii părinteşti 
- Exercitarea autorităţii părinteşti 
- Decăderea din drepturile părinteşti 

Studii de caz 1 oră 

9. OBLIGATIA LEGALA DE ÎNTRETINERE 
- Categoriile de obligatii de întretinere 
- Executarea întretinerii 
- Obiectul întretinerii, cuantumul întretinerii, data la care se 
datoreaza întretinerea 
- Felul si modalitatile de executare a obligatiei de întretinere. 
- Încetarea obligatiei de întretinere 
 

Studii de caz 2 ore 

Bibliografie 
- Codul civil roman 
- Codul de procedură civilă 
- Dan Lupaşcu, Cristina Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, ed.a.II-a, Bucureşti, 2017  
- Emese Florian, Dreptul familiei-Căsătoria.Regimuri matrimoniale.Filiația. Editura C.H. Beck, ed.a.VI-a, Bucureşti, 2018 
- Camelia Iordan, Instituții de drept civil. Familia, vol.I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017 
- Radu Chiriță (coordonator), Dreptul la viață privată și de familie, Jurisprudență C.E.D.O., Editura Hamangiu, București, 

2013 
- Gabriela Cristina Frenţiu, Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudenţa C.E.D.O., Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2013 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
În vederea schițării conținuturilor şi alegerii metodelor de predare/învățare titularul disciplinei a avut discuţii cu alte cadre 
didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor 
angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.  

 
10. Evaluare 
 

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



10.4 Curs 

Maniera în care rezultatele 
rezolvarii unor  studii de caz 
sunt corect  interpretate juridic 
în contextul dat 

Evaluare continuă prin metode 
orale, practice, etc. 
 

 20% 

Modalitatea de însusire corecta 
a metodelor prezentate la curs 

Evaluare finală prin probă scrisă 60%  

10.5 Seminar/laborator 

Contribuția studentului la 
dezbaterile din cadrul cursului și 
al seminariilor. 
Rezolvarea de studii de caz, 
teme de casă, elaborarea de 
proiecte individuale sau de grup 

-  10% 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă 
- Cunoaşterea contextului în care Dreptul familiei a fost impus ca disciplină distinctă de studiu şi ca practică de analiză în domeniul 
juridic; 
-Rezolvarea unui studiu de caz. 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Conf.univ.dr.Iordana Antigona Camelia 

Semnătura titularului de seminar 
 

          Conf.univ.dr. Iordana Antigona Camelia 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  DREPT CIVIL.PARTEA GENERALA 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A. 1.1.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.Carmen Todica 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Carmen Todica 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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

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 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 122 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum Teoria generală a dreptului  

Drept civil Anul I, Anul II, Anul III 
Drept comercial 

 

4.2 de competenţe  Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic  
 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice accumulate 



 
Competenţe profesionale  C.1. Cunoasterea aprofundata a institutiilor de drept civil Actul juridic, 

prescriptia extinctiva, nulitatea actului juridic, subiectele de drept, a dezvoltarilor 
teoretice si practice 
 
C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic  
- Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul 
dreptului;  
- Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi 
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi 
internaţionale;  
- Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat;  
- Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a 
unor delimitări conceptuale;  
- Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi 
metodelor specifice dreptului;  
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un 
proiect profesional.  
C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte 
instrumente juridice internaţionale, prin următorii descriptori:  
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a 
principalelor instrumente juridice internaţionale care au relevanţă pentru 
dreptul civil;  
- Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a 
prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite;  
- Identificare prevederilor legale din ordinea juridică internaţională, aplicabile 
într-un context determinat;  
- Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele 
irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice;  
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei internaţionale în 
vigoare.  
 

Competenţe transversale  CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi institutiilor invatate în cadrul propriei 
strategii de muncă ; 
CT2. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea 
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare 

 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei   

Pregătirea cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile juridice de 

drept civil. Disciplina Drept civil. Teoria generală urmăreşte formarea 

unei atitudini ştiinţifice cu privire la instituţiile dreptului civil, 

însuşirea principiilor generale ale dreptului civil, a limbajului tehnic al 

dreptului civil, precum şi a expresiilor uzuale juridice.  

Obiectivele disciplinei sunt în deplină concordanță cu planul de 

învăţământ şi vizează o justă îmbinare a perspectivei general-teoretice 

asupra dreptului cu aceea de specialitate.  
 

7.2 Obiectivele specifice  identificarea și explicarea noţiunilor specifice dreptului civil;  

• descrierea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline;  

• definirea principiilor pe baza cărora funcţionează dreptul civil;  

• analizarea principiilor generale care direcţionează activitatea de 



organizare a executării, de executare şi de garantare a executării 

legii;  

• interpretarea normelor de drept în raport cu situaţiile concrete.  

• capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta 

opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect 

limbajul juridic;  

• dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi 

autoevaluare, de adaptare la noi situaţii.  
 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

  

Analiza de practica judiciară privind capacitatea civilă  a 

persoanei fizice si persoanei juridice de a încheia acte 

juridice civile. Angajarea răspunderii organelor de 

conducere ale persoanei juridice  

 

 

Cursuri interactive, realizate prin 

utilizarea unei prezentări PowerPoint şi a 

explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

 2ore 

  

  

Analiza teoretica si practica privind consimtamantul si 

vicierea acestuia la incheirea actului juridic civil 

Cursuri interactive, realizate prin 

utilizarea unei prezentări PowerPoint şi a 

explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic 

 4 ore 

  

Aspecte particulare privind conditiile de fond si de 

forma la incheierea actului juridic civil.  Analiza a 

Deciziei I.C.C.J nr 23/2017 – Hotarare care sa tina loc 

de act autentic  
 

Cursuri interactive, realizate prin 

utilizarea unei prezentări PowerPoint şi a 

explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic 

 2 ore 

  

Analiza de practica judiciara privind regimul juridic al 

sanctiunii nulitatii actului juridic civil  
 

Cursuri interactive, realizate prin 

utilizarea unei prezentări PowerPoint şi a 

explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic 

 2 ore 

Aspecte de practica judiciara  controversate privind 

efectele prescriptiei extictive , domeniul de aplicare , 

suspendarea, intreruperea si repunerea pe rol.  

 Diferente intre termenul de prescriptie extincitva si 

termenul de decadere si consecintele calificarii corecte a 

termenului pentru introducerea unei actiuni in instanta. 

Analiza asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizata 

ICCJ ( calificarea termenului prevazut de art. 35 alin 2 

din Legea nr 165/2013). Solutiile ICCJ privind  

dezlegarea unei chestiui de drept  
 

Cursuri interactive, realizate prin 

utilizarea unei prezentări PowerPoint şi a 

explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic 

4 ore 

Bibliografie: 
 

1. G. Boroi, C.A. Anghelescu – Curs de drept civil. Partea generală. Conform Noului Cod civil, Ed. 
Hamangiu, 2012 

2. E. Lupan, S.Sztranziczki, E. Veress, R.A.Pantelimon – Drept civil. Partea generală conform Noului 
Cod civil, Ed. C.H. Beck, 2012 

3. T. Bodoaşcă, S. Nour, I.A.Cionca – Drept civil. Parte generală. Conform Noului Cod civil, Ed. 
Universul Juridic, 2012 

4. E. J. Prediger – Introducere în studiul dreptului civil. Raportul juridic civil, actul juridic civil şi 
prescripţia extinctivă potrivit reglementărilor din Noul Cod civil, Ed. Hamangiu, 2011 

5. O.Ungureanu, C. Munteanu – Drept civil. Persoanele. În reglementarea Noului Cod civil, Ed. 
Hamangiu, 2013. 



6. E. Chelaru – Drept civil. Persoanele. Ediţia a 3a , Ed. C.H. Beck, 2012 
7. Noul Cod civil . Comentarii, doctrina si jurisprudenta, ed. Hamangiu 2012 
8. E. Lupan, S. Sytranyiczki – Persoanele în concepţia Noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, 2012 
9. C. T. Ungureanu – Drept civil. Partea generală. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, Ed. 

Hamangiu, 2012 

10. I.R. Urs, Carmen Todica – “Drept civil. Teoria generala”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015  

11. I.R. Urs, Carmen Ilie Todica – „Drept civil.Teoria persoanelor. l”, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2016 

12. Codul civil. 

13. Slavu, V. Drept civil  : teoria generala : subiectele de drept civil : sinteze, spete, teste tip grila, 

Bucuresti, Editura Hamangiu, 2017 

14. Theohari, D.N. Decaderea : în reglementarea noului Cod civil, Bucureşti, Ed. Hamangiu, 2018 

15. Ungureanu, C.T et al. Noul Cod civil : comentarii, doctrina si jurisprudenta, Bucuresti, Editura 

Hamangiu, 2012 

16. Baias, F.A. Et al. Noul Cod civil : comentariu pe articole, Bucuresti, C. H. Beck, 2012 

17. Bob, M.D. 5 ani de Cod civil : perspectiva notariala, Bucuresti Monitorul Oficial, 2016 

18. Carmen Todică, Particularităţi ale reglementării viciilor de consimţământ în actualul Cod civil. 

Privire comparativă cu dispozițiile Codului civil anterior. Soluții de practică juridică europeană  în 

„Pandectele Române” nr. 10/2014 , p. 29-39, 

19. Carmen Todică, Consideraţii privind acţiunea în răspundere a organelor de administrare ale 

persoanei juridice în viziunea Noului Cod Civil,  Autor Carmen Todică, în revista „Curierul 

Judiciar” nr. 5/2012, p. 271-277 

20. Carmen Todica , Regula judecăţii de afaceri, cauză de exonerare a răspunderii. Studiu de drept 

comparat), în proceedings CKS-eBook 2012(The International Conferece. Challenges of the 

Knowledge Society, may 11-12 2012, 6th edition, Universitatea Nicolae Titulescu),   p 305-315 

21. Carmen Todica Aspecte controversate privind numirea şi revocarea administratorului persoanei 

juridice),  în revista CKS-eBook 2012 (The International Conferece. Challenges of the Knowledge 

Society, may 11-12 2012, 6th edition, Universitatea Nicolae Titulescu), p 608-617 

22. Carmen Todica, Viciul de consimtamant al erorii in reglementarea Codului civil. Solutii de 

practica judiciara europeana asupra erorii de drept, în proceedings „Rolul europei  intr-o 

societatea polarizanta”. (Conferinţa internaţională de drept, studii eurpene şi relaţii 

internaţionale, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Bucureşti, 9-10 mai 2014,) 

Ed.Hamangiu 2014, Bucuresti,  p. 622-629 

 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 

1. Studiu de caz . Viciile de consimatamant Speta  2 ore 

          2.Studiu de caz . Eroarea de drept  Decizie Consiliul concurentei – dezbateri 
si analiza prblematica eroare de drept 

asupra cluzelor contractului de 
distributie exclusive  

2 ore 

3. Studiu de caz . Frauda la lege ca motiv de 
nulitate  

Comentarii si dezbateri Hotararea Curtii 
de Apel ( nepublicata) privind fauda la 

lege in contract de cesiune parti sociale  

2 ore 

4. Studiu de caz . Prescriptie Analiza decizie Curte de Apel privind 
prescriptia actiunea in restituirea 

redeventelor, ulterior anularii brevetului 
de inventie 

2 ore 

5. Studiu de caz. Analiza conditii si procedura practica 
privind punerea sub interdictie 

2 ore 

6.  Studiu de caz  Discutare dosar instanta privind 2 ore 



declararea judecatoreasca a mortii  

          7.Studiu de caz . Infiinatarea persoanei juridice  Analiza etape infiintare asociatii si 
fundatii.  

2 ore 

Bibliografie 

1. G. Boroi, C.A. Anghelescu – Curs de drept civil. Partea generală. Conform Noului Cod civil, Ed. 
Hamangiu, 2012 

2. E. Lupan, S.Sztranziczki, E. Veress, R.A.Pantelimon – Drept civil. Partea generală conform Noului 
Cod civil, Ed. C.H. Beck, 2012 

3. T. Bodoaşcă, S. Nour, I.A.Cionca – Drept civil. Parte generală. Conform Noului Cod civil, Ed. 
Universul Juridic, 2012 

4. E. J. Prediger – Introducere în studiul dreptului civil. Raportul juridic civil, actul juridic civil şi 
prescripţia extinctivă potrivit reglementărilor din Noul Cod civil, Ed. Hamangiu, 2011 

5. O.Ungureanu, C. Munteanu – Drept civil. Persoanele. În reglementarea Noului Cod civil, Ed. 
Hamangiu, 2013. 

6. E. Chelaru – Drept civil. Persoanele. Ediţia a 3a , Ed. C.H. Beck, 2012 
7. Noul Cod civil . Comentarii, doctrina si jurisprudenta, ed. Hamangiu 2012 
8. E. Lupan, S. Sytranyiczki – Persoanele în concepţia Noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, 2012 
9. C. T. Ungureanu – Drept civil. Partea generală. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, Ed. 

Hamangiu, 2012 

10. I.R. Urs, Carmen Todica – “Drept civil. Teoria generala”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015  

11. I.R. Urs, Carmen Ilie Todica – „Drept civil.Teoria persoanelor. ”, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2016 

12. Codul civil, Revista Dreptul, Curierul judiciar, Pandectele Române  

13. Slavu, V. Drept civil  : teoria generala : subiectele de drept civil : sinteze, spete, teste tip grila, 

Bucuresti, Editura Hamangiu, 2017 

14. Theohari, D.N. Decaderea : în reglementarea noului Cod civil, Bucureşti, Ed. Hamangiu, 2018 

15. Ungureanu, C.T et al. Noul Cod civil : comentarii, doctrina si jurisprudenta, Bucuresti, Editura 

Hamangiu, 2012 

16. Baias, F.A. Et al. Noul Cod civil : comentariu pe articole, Bucuresti, C. H. Beck, 2012 

17. Bob, M.D. 5 ani de Cod civil : perspectiva notariala, Bucuresti Monitorul Oficial, 2016 

 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, tematica și 

bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice (avocatură, 

magistratură, notariat etc). 

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

 Examen  70% 

Implicarea în pregătirea şi 

rezolvarea studiilor de caz si 

dezbaterilor 

  10% 

10.5 Seminar/laborator 
   10% 

Se acordă din oficiu 1 punct 

• 10.6 Standard minim de performanţă  



Prezenţa la orele de curs 50% din totalul orelor, prezenţa la orele de seminar 50% din total ore dar si 
raspunsuri la exercitiile din cadrul seminarului. 

Pentru promovare nota la evaluarea finală trebuie să fie minim 5. 

Data completării 
 

01.10.2019 

                   Semnătura titularului de curs 
 

Conf.univ.dr.Carmen Todica 

Semnătura titularului de seminar 
 

                Conf.univ.dr. Carmen Todică 

 
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

 

2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul succesiunilor 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A. 1.2.6 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr. Dumitru Florescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr.Dumitru Florescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 
evaluare 

E2 2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 

 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 29 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 101 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe •  -Lingvistice: cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație    
   internațională 

         -Tehnice: operare PC 



 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, videoproiector 

 

6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale  Cunoașterea, utilizarea şi interpretarea dispozițiilor legle, practicii 
judiciare și a doctrinei juridice de specialitate în materia 
succesiunilor, punându-se accent pe aspectele practice notariale și 
judiciare ale acestor reglementări. 

Competenţe transversale  1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi 
responsabilă; 
3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea 
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învatare pentru propria 
dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Aplicarea dispozițiilor legale pertinente în materia succesiunilor și 
a practicii judiciare în soluționarea litigiilor civile generate de 
deschiderea moștenirii și dezbaterea succesorală. 
Cunoașterea, înțelegerea și însușirea normelor juridice privind 
dreptul succesoral și a importanței lor în cadrul procedurii 
succesorale notariale sau judiciare. 

7.2 Obiectivele specifice  Însușirea modului de interpretare a normelor care reglementează 
deschiderea, dezbaterea și soluționarea moștenirii. 
Aprofundarea cunoștințelor privind dreptul succesoral, în vederea 
realizării unei activități notariale și judiciare de calitate prin 
soluționarea legală a conflctelor prin care s-ar ocaziona încălcarea 
normelor legale pertinente. 

 

8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

I. Moștenirea. Noțiune. Felurile transmisiunii 
succesorale. Opinii în doctrina juridică. 

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

II. Coordonatele procedurii de deschidere a 

moştenirii.   

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

III. Condiţiile generale pentru a fi moștenitor legal si, 

reespectiv, legatar testamentar. 

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 



IV.  Devoluţiunea legală a moștenirii.Condiții și 
principii generale.  

Vocaţia testamentară. Capacitatea succesorală. 

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

V. Moștenitorii legali. Enumerare. Condiții Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

VI. Devoluţiunea testamentară a moștenirii. 

Testamentul. Diferite feluri de testamente. 

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

VII. Legatul testamentar. Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

VIII. Limitele dreptului de a dispune prin act juridic 
de moștenire. 

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

IX. Modificările aduse de noul Cod Civil in privinta 

rezervei succesorale. 

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

X . Transmisiunea moştenirii. Sezina. Procedura 

succesorală notarială. Certificatul de moștenitor. 

Petiţia de ereditate. 

Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

XI. Indiviziunea succesorala şi partajul succesoral. Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

XII. Partajul de ascendent. Prelegere. Curs interactiv 1 oră 

Bibliografie 

• Dan Chirică, Tratat de drept civil.Succesiunile și liberalitățile, ed.a 2-a, Editura Hamangiu, 2017; 

• Liviu Stănciulescu, Moștenirea. Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, 2017; 

• Prof.univ.dr. Dumitru Florescu, Dreptul succesoral în noul Cod civil, ediţia a VI-a, Editura Universul 

Juridic, București, 2016. 

• Noul Cod civil. Monitorul Oficial al României. 

• Flavius Baias și  alții, Codul civil-Comentarii pe articole, Editura C H Beck, București, 2012. 

• Francisc Deak si Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. I, II, III, Universul Juridic 2014. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Moștenirea. Noțiune. Felurile transmisiunii 
succesorale. Opinii în doctrina juridică. 

Dezbatere 1 oră 

2. Coordonatele procedurii de deschidere a 
moştenirii.   

Dezbatere 1 oră 

3. Condiţiile generale pentru a fi moștenitor legal si, 
reespectiv, legatar testamentar. 

Dezbatere 1 oră 

4. Devoluţiunea legală a moștenirii.Condiții și 
principii generale.  

Vocaţia testamentară. Capacitatea succesorală. 

Dezbatere 1 oră 

5. Moștenitorii legali. Enumerare. Condiții Dezbatere 1 oră 



6. Devoluţiunea testamentară a moștenirii. 
Testamentul. Diferite feluri de testamente. 

Dezbatere 1 oră 

7. Legatul testamentar. Dezbatere 1 oră 

8. Limitele dreptului de a dispune prin act juridic de 
moștenire. 

Dezbatere 1 oră 

9. Modificările aduse de noul Cod Civil in privinta 
rezervei succesorale. Moştenirea vacantă. 

Dezbatere 1 oră 

10. Transmisiunea moştenirii. Sezina. Procedura 
succesorală notarială. Certificatul de moștenitor. 
Petiţia de ereditate. 

Dezbatere 1 oră 

11. Indiviziunea succesorala şi partajul succesoral. Dezbatere 1 oră 

12. Partajul de ascendent. Dezbatere 1 oră 

Bibliografie 

• Dan Chirică, Tratat de drept civil.Succesiunile și liberalitățile, ed.a 2-a, Editura Hamangiu, 2017; 

• Liviu Stănciulescu, Moștenirea.Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, 2017; 

• Prof.univ.dr. Dumitru Florescu, Dreptul succesoral în noul Cod civil, ediţia a VI-a, Editura Universul 

Juridic, București, 2016. 

• Noul Cod civil. Monitorul Oficial al României. 

• Flavius Baias și  alții, Codul civil-Comentarii pe articole, Editura C H Beck, București, 2012. 

• Francisc Deak si Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. I, II, III, Universul Juridic 2014. 

• Revista Dreptul 

 

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

 Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pieței  juridice, avându-se în vedere, cu precădere, 
tematica și bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile juridice 
(avocatură, magistratură, etc). 

 
10.Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 

Exactitatea răspunsului la 
problemele de drept 
ridicate 

Examen scris  70% 

    

10.5 Seminar/laborator 
   20% 

Se acordă din oficiu 1 punct        10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de seminar 

Prof.univ.dr.Dumitru Florescu 



01.10.2019 
 

Prof.univ.dr.Dumitru Florescu 
 

Data avizării în 
departament 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT  PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL 

CIVIL APROFUNDAT 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  Practica de specialitate 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A.1.1.11 

2.2 Titularul activităţilor de curs  - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr. Felicia Maxim 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 

C1 2.7 Regimul 

disciplinei 

DO 

 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

6 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 6 

3.4 Total ore din planul 

de învăţământ 

84 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator  84 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat - 

Examinări  

Alte activităţi .................................................. 4 

3.7 Total ore studiu individual 16 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

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  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, videoproiector 

 

6.Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe profesionale CP1. Asimilarea și formarea deprinderii și obișnuinței de a 

folosi în practică termenii, procedurile și tehnicile însușite în 

pregătirea teoretică universitară. 

CP2. Manifestarea unei atitudini responsabile față de 

pregătirea continuă, dar și față de aplicarea corectă a legilor 

atât în litera cât și în spiritul lor. 

CP3. Formarea aptitudinii de a corela permanent legislația și 

jurisprudența interne cu legislația și jurisprudența din alte 

țări, precum și cu tratatele și convențiile internaționale. 

Competenţe transversale CT1.Dobândirea capacității de a susține public un discurs 

coerent și argumentat  

CT2. Formarea deprinderilor de lucru cu persoane care se 

adresează sau care fac obiectul activității autorităților juridice  

CT3. Dobândirea  abilităților pentru redactarea: cererii de 

chemare în judecată, a rechizitoriului, a plângerii prealabile, a 

denunțului, a hotărârilor judecătorești etc. 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Înțelegerea  corelațiilor dintre normele procesuale și normele 

de drept substanțiale, dintre teorie și practică. 

 

7.2 Obiectivele specifice Formarea deprinderii de interpretare și apreciere a ideilor 

juridice 

Conștientizarea principalelor competențe specifice ale  

fiecărui domeniu din activitatea  juridică (instanțe, parchete, 

cabinete de avocatură, notariate, executor judecătoresc etc.) 

Însușirea deontologiei profesionale  a juristului 

 

 

 

8.Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 



8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Studierea legislației specifice locului de 

desfășurare a practicii. Sinteza legislatiei studiate 

Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

10 ore 

 2.Studierea actelor juridice specifice locului de 

desfășurare a practicii 

                                Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

10 ore 

3.Cercetarea aspectelor juridice avute în vedere 

la redactarea actelor juridice 

Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

       10 ore 

 4.Participarea la activitățile specifice locului de 

desfășurare a practicii  

Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

9 ore 

5.Redactarea de acte juridice specifice locului de 

desfășurare a practicii 

Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

9 ore 

 6.Studierea în arhivă a unor dosare deja 

finalizate pentru a conștientiza piesele necesare 

care se întocmesc până la soluționarea unor cauze 

Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

9 ore 

7.Studierea unor hotărari judecătorești din 

mapele de hotărâri privind conținutul și 

modalitatea de redactare a acestora 

                      Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

9 ore 

8.Implicarea concretă cu aprobarea 

conducătorului instituției în care se efectuează 

practică, în sprijinirea soluționării problematicii 

curente a compartimentului instituției. 

 

Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

9 ore 

9.Stabilirea contactului cu publicul și 

soluționarea concretă a cererilor, plângerilor, 

petițiilor 

 

Dezbatere 

Analiza 

Explicatii 

9 ore 

 

Bibliografie: 

Ghidul de practică 

Se consultă literatura de specialitate, se parcurge legislația și se analizează practica de 

specialitate în funcție de locul de desfășurare a practicii și de îndrumările tutorelui de practică 

 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 - Conținutul acestei discipline este conectat permanent la noile tendințe din practica și 

jurisprudență 



 

10.Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 
   

   

10.5 Seminar/laborator 

▪ să dovedească 

cunoaşterea 

problemelor juridice 

dezbătute la locul de 

desfășurare a practicii 

▪capacitatea de  

identificarea  a 

problemelor  juridice  

▪ expunerea coerentă a 

punctului de vedere 

exprimat 

▪ succesiune logică şi 

coerenţă în expunere 

▪ corectitudinea 

punctului de vedere 

exprimat - 

Colocviu 
Stagiul de practică se finalizează 

cu activitatea de verificare  a 
Caietului de practică realizată 

de către cadrul didactic  
îndrumătorul de practică. 

Se acordă calificativ 

90% 

Se acordă din oficiu 1 punct 10% 

10.6 Standard minim de performanţă: 

Cerinţe minime pentru nota 5,00 (cinci)- Prezentarea aspectelor juridice și a legislației relevante 

specifice locului de desfășurare a practicii. 

           Data completării 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 

 

- 

Semnătura titularului de seminar 

 

Conf.univ.dr.Felicia Maxim 

 

Data avizării în 

departament 

01.10.2019 

 

Semnătura  directorului departamentului 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL 

CIVIL APROFUNDAT 

 

2.Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei  DREPT PROCESUAL CIVIL (2) 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A. 1.2.8 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr.Gabriela Raducan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Prof.univ.dr.Gabriela Raducan 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 

evaluare 

E2 2.7 Regimul 

disciplinei 

DO 

 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

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

3.4 Total ore din planul 

de învăţământ 

48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

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 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale  CP1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor 
specifice dreptului procesual civil; 
CP2. Inţelegerea şi interpretarea normelor juridice edictate de codul de 
procedură civilă și a legislației conexe; 
CP3. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific dreptului procesual 
ciil de natură a-i permite studentului redactarea actelor procesuale precum și 
dezvoltarea limbajului specific dreptului procesual civil. 

Competenţe transversale  CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul 
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Imprimarea unor cunoştinţe generale și particulare in domeniul dreptului 
procesual civil şi utilizarea conceptelor juridice în practica juridică.   

7.2 Obiectivele specifice  • înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi dreptul procesual 

• însuşirea regulilor de aplicare a normelor de procedură în timp, în spaţiu atât la 

judecata in primă instanță, in căile de atac, precum și in materia procedurilor 

speciale;vor fi analizate: judecata in primă instanță cu etapele ce guvernează 

această fază a procesului civil (etapa scrisă, etapa cercetării procesului,etapa 

dezbaterilor, etapa deliberării și pronunțării hotărârii, căile de atac ordinare: 

apelul, căile de atac extraordinare: recursul, contestația in anulare, revizuirea, 

procesurile speciale: procedura necontencioasă, măsurile asigurătorii, procedura 

divorțului, procedura partajului judiciar, procedura ordonantei de plata, a 

cererilor de valoare redusă, ordonanța presedințială). 

analiza şi calificarea normelor de procedură 

• corelarea normelor generale cu normele speciale 

• corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

înţelegerea importanţei Dreptului procesual civil pentru asigurarea respectării 

drepturilor subiective civile 

•implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi a necesităţii 

promovării şi respectării legalităţii în procesul civil 

• 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 

•cunoaşterea reglementărilor legale din Codul de procedură civilă şi alte legi 

speciale  

•deprinderea înţelegerii conţinutului conceptelor juridice şi conştientizarea 



obligativităţii respectării legii cu privire la care nimeni nu poate invoca 

necunoaşterea ei 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

 I. Aspecte practice esențiale în materia: citării şi comunicării 
actelor de procedură, a nulității actelor de procedură, a 
termenelor și a sancțiunilor ce intervin în cazul nerespectării 
acestora, în etapa cercetării procesului civil şi a dezbaterilor. 
Probleme speciale privind verificarea și regularizarea cererii de 
chemare în judecată, repartizarea dosarelor. Incidente 
procesuale. 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

 2 ore 

  

II. Aspecte practice esențiale  în etapa cercetării procesului civil şi 

a dezbaterilor II: Probleme speciale privind etapa cercetării 

procesului civil şi a dezbaterilor- regularizarea cererilor 

(continuare); cererea adițională, întâmpinarea și cererea 

reconvențională. 

 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

 2 ore 

III. Examen teoretic și practic în materia excepțiilor procesuale. 

Distincții față de excepțiile substanțiale și alte apărări de fond I. 

 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

 2 ore 

 IV. Examen teoretic și practic în materia excepțiilor procesuale. 
Distincții față de excepțiile substanțiale și alte apărări de fond 
Clasificări, concursul dintre excepții. Distincții între invocarea 
excepțiilor în fașa primei instanțe și invocarea în căile de atac. 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

 2 ore 

V. Chestiuni practice privind materia probelor in procesul civil- 
Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea şi 
aprecierea probelor.Proba prin înscrisuri.Proba cu martori. 
Prezumțiile. Cercetarea la fața locului. Mărturisirea. Expertiza. 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

VI. Rezolvarea practică a incidentelor (care sting/întrerup cursul 

judecății) ce pot apărea in cursul procesului: Suspendarea 

procesului. Perimarea cererii. 

 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

VII. Aspecte practice și teoretice privind actele procesuale de 

dispoziţie ale părţilor:  renunțarea la judecată, renunțarea la 

drept, achiesarea, tranzacția judiciară. 

 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

VIII. Chestiuni practice privind etapa deliberării şi pronunţării 

hotărârii, hotărârea judecătorească și efectele acesteia 

(autoritatea de lucru judecat), termenul de grație, cheltuielile 

de judecată, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea, 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 



completarea hotărârii 

 

IX. Examen practic și teoretic privind căile de atac, considerații 
generale și reguli comune privind căile de atac. Apelul. Recursul 
 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

X. Examen practic și teoretic privind căile de atac de retractare: 
contestația in anulare și revizuirea. 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

XI. Aplicabilitatea procedurii necontencioase judiciare. Aspecte 
practice privind procedurile speciale: Măsurile asigurătorii. 
Procedura necontencioasă. Procedura divorțului. : Ordonanța 
de plată. Ordonanța președințială. Cererile de valoare redusă. 
Partajul judiciar. 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

XII. Aspecte practice privind incidentele la executarea silită: 
contestația la executare, suspendarea executării silite, 
întoarcerea executării silite. 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
punerea in discuție a unor aspecte 

controversate semnalate in practica 
instanțelor de judecată şi a explicaţiilor 

oferite cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

Bibliografie: 

• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• G.Răducan, Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale. Ed.Hamangiu 2017 

• G.Răducan, M.Dinu, Fise de procedură civilă, Editia a 6-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2019 

• G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, Editia a 4-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2017 

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  
vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed.Hamangiu, Buc., 2016 
 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 

 I. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Etapa cercetării 
procesului civil şi a dezbaterilor . Verificarea și regularizarea 
cererii. 

Prezentare și rezolvare spete  2 ore 

 II. Regularizarea cererii.Cererea adițională, întâmpinarea, 
cererea reconvențioanală  

Prezentare și rezolvare spete  2 ore 

III. Excepțiile procesuale și alte mijloace de apărare în procesul 

civil I.  

Prezentare și rezolvare spete 
Studiu dosar 

 2 ore 

 IV. Excepțiile procesuale și alte mijloace de apărare în procesul 
civil II.  

Prezentare și rezolvare spete  2 ore 

V. Probele in procesul civil. Proba cu înscrisuri. Proba cu 

martori.Prezumțiile.Cercetarea la fața locului. Mărturisirea. 

Expertiza 

Prezentare și rezolvare spete 
Studiu dosar 

2 ore 

VI. Incidente ce pot apărea in cursul procesului. Suspendarea 

procesului. Perimarea cererii 

Prezentare și rezolvare spete 2 ore 

VII. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor. Renunțarea la 

judecată, renunțarea la drept, achiesarea, tranzacția judiciară. 

Prezentare și rezolvare spete 
Studiu dosar 

2 ore 

VIII. Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii.Hotărârea Prezentare și rezolvare spete.Studiu dosar 2 ore 



judecătorească (noțiune și clasificare). Termenul de grație. 
Cheltuielile de judecată. Efetele hotărârii judecătorești. 
Executarea provizorie. Indreptarea, lămurirea, completarea. 
 

IX. Căile de atac. Considerații generale. Reguli comune privind 
căile de atac. Apelul. Recursul 

Prezentare și rezolvare spete 2 ore 

X. Contestația in anulare. Revizuirea.  Prezentare și rezolvare spete 
Studiu dosar 

2 ore 

XI. Proceduri speciale. Măsurile asigurătorii. Procedura 
necontencioasă. 

Prezentare și rezolvare spete.Studiu dosar 2 ore 

XII. Incidentele la executarea silită: contestația la executare, 
suspendarea executării silite, întoarcerea executării silite. 

Prezentare și rezolvare spete 
Studiu dosar 

2 ore 

Bibliografie: 

• Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

• G.Răducan, Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale. Ed.Hamangiu 2017 

• G.Răducan, M.Dinu, Fise de procedură civilă, Editia a 6-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2019 

• G.Boroi, M.Stancu, Drept procesual civil, Editia a 4-a, Ed.Hamangiu, Buc., 2017 

• V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat,  
vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

• G.Boroi, (coord.), Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ed.Hamangiu, Buc., 2016 
 

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

 Conţinutul disciplinei este in conformitate cu cerințele pietei juridice, avându-se in vedere, cu precădere, 
 tematica și bibliografia necesară pregătirii in vederea promovării examenelor de intrare in profesiile 
 juridice (avocatură, magistratură, executori judecătorești etc). 

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

Examen scris Intrebări aferente materiei 
predate si rezolvarea scrisă a 
spetelor 

 75% 

   

10.5 Seminar/laborator 

Prezența la minim 50% din 
cursuri și seminarii +Participare 
activa la seminar, interventii, 
prezentari spete si studii de caz 

Întrebari, observare directa, 
evaluare speta/studiu de caz 
prezentata 

  15% 

Se acordă un punct din oficiu 

10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Prof.univ.dr.Gabriela Raducan 

Semnătura titularului de seminar 
 

Prof.univ.dr.Gabriela Raducan 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDATE 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  DREPTURILE  REALE 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A.1.1.2 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ.dr.Ioan Adam 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ.dr.Ioan Adam 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. 7 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 
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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 



Competenţe profesionale - CP1. Cunoașterea aprofundată a dezvoltărilor teoretice, metodologice și 
practice specifice Drepturilor reale principale; 

- CP2.Utilizarea adecvată a limbajului juridic specific; 
- CP3. Aplicarea și interpretarea avansată a terminologiei și materiei 

specifice Drepturilor reale principale; 
- CP4.Abordarea noilor instituții reglementate de Codul civil în materia 

Drepturilor reale principale, din perspectivă teoretică și practică; 
- CP5.Elaborarea de proiecte profesionale utilizând un spectru variat de 

metode cantitative și calitative. 

Competenţe transversale CT1.Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil; 
CT2. Aplicarea principiilor, normelor şi institutiilor invatate în cadrul 
propriei strategii de muncă; 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea 
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Pregătirea de profesionişti de înaltă competenţă doctrinară şi practică, 
în măsură să promoveze şi să aplice cu maximă rigurozitate normele de 
drept civil. De asemenea, din scop nu pot lipsi soluţii şi propuneri de lege 
ferenda în vederea armonizării legislaţiei interne cu cea existentă, în 
materie civilă, în ţările Uniunii Europene. 

7.2 Obiectivele specifice ▪  Pregătirea de specialişti cu studii universitare superioare aprofundate în 
domeniul  aplicării normelor de drept civil; 

▪ Cunoaşterea şi aplicarea normelor civile naţionale şi internaţionale; 
▪ Furnizarea unei baze de date pentru utilizarea raţionamentului juridic la 

soluţionarea cauzelor civile; 
▪ Pregătirea şi validarea competenţelor pentru exigenţe specifice de 

integrare, adaptare, motivare, validare a cunoştinţelor şi aptitudinilor pe 
traseul profesional în consens cu nevoile beneficiarilor: Institutul 
Național al Magistraturii, Institutul Național pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Avocaților, Uniunea Națională a Notarilor Publici, 
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; 

▪ Formarea de competenţe suple şi dinamice care să asigure, în mod 
responsabil, cele mai variate şi complexe  prestaţii în domeniile 
profesiilor de magistraţi, avocaţi, notari, executori judecătorești, 
consilieri juridici; 

▪ Eliberarea de diplome de absolvent al cursurilor de master, care să 
recomande  competenţe în  măsură să permită recunoaşterea 
preferenţială în sistemul reglementat al profesiilor juridice. 

8.Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Universalități de fapt și universalități de drept. Delimitări 
conceptuale introductive. Teoria patrimoniului și a 
drepturilor patrimoniale 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Teoria generală a dreptului de proprietate privată. 
Conținut juridic, limitele dreptului de proprietate privată 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Dreptul de proprietate privată pur și simplu și dreptul de 
proprietate afectat de modalități. Proprietatea 
rezolubilă, proprietatea anulabilă, coproprietatea 
obișnuită, coproprietatea forțată, devălmășia 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Dobândirea dreptului de proprietate privată. Dobândirea 
prin act juridic civil și dobândirea ca efect al posesiei 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Dobândirea dreptului de proprietate privată. Dobândirea 
prin accesiune, dobândirea prin uzucapiune 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. Prelegere - Curs interactiv, explicatii  4 ore 



Dreptul de uzufruct și dreptul de superficie oferite de profesor masteranzilor 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. 
Dreptul de uz, dreptul de abitație și dreptul de servitute 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 4 ore 

Apărarea dreptului de proprietate și a 
dezmembrămintelor dreptului de proprietate. Acțiunea 
în revendicare, acțiunea confesorie, acțiunea negatorie, 
acțiunea în grănițuire 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 4 ore 

Dobândirea, conservarea și exercitarea dreptului de 
proprietate publică.  

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Posesia și detenția precară. Diferențe de regim juridic, 
stări de fapt și stări de drept, efecte juridice. 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Publicitatea imobiliară. Efectele înscrierii în cartea 
funciară, acțiunile de carte funciară. 

Prelegere - Curs interactiv, explicatii 
oferite de profesor masteranzilor 

 2 ore 

Bibliografie: 
G. BOROI, ș.a. – Fișe de drept civil: partea generală, persoane, drepturi reale principale, obligații, contracte, succesiuni, 
familie, Ed.Hamangiu, București, 2017; 
C.BÎRSAN – Drept civil, drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, Ed.Hamangiu, București, 2017; 

1. I.R. Urs, P.E. Ispas, „Drept civil. Drepturile reale”, ediția a -II –a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015; 
2. I.R. Urs, P. E. Ispas – “Drept civil. Drepturile reale”, Ed. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2012; 
3. F.A. Baias(coordonator). Noul Cod civil comentat, ed. CH Beck, București, 2012; 
4. M. Uliescu – „Noul Cod civil. Comentarii. Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011; 
5. M. Uliescu, A. Gherghe, ”Drept civil. Drepturile reale principale”, ed. Universul Juridic, București, 2011; 
6. G. Boroi (coordonator), ”Drept civil. Drepturile reale principale”, ed. Hamangiu, București, 2011; 
7. C. Bîrsan, ”Drept civil. Drepturile reale principale”, ed. Hamangiu, București, 2008; 
8. O. Ungureanu, C. Munteanu, ”Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale”, ed. Hamangiu, București, 2008; 
9. L.Pop, L.M. Harosa – Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2006,  
10. V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004; 
11. I.P. Filipescu, A.I. Filipescu - Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 2000,  
12. I.R. Urs, S. Angheni - Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală` a obligaţiilor civile, vol.II, Editura Oscar Print, 

Bucureşti, 1998, 
 B. Legislaţie  

1. Codul civil; Constituţia României; Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de ahiziţie publică, a contractelor  de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii;O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publicǎ;Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 
martie 1945 – 22 decembrie 1989;Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;Legea nr. 
7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare , modificată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Universalități de fapt și universalități de drept. Delimitări 
conceptuale introductive. Teoria patrimoniului și a 
drepturilor patrimoniale. Aplicații practice 

Seminar interactiv 2 ore 

Teoria generală a dreptului de proprietate privată. 
Conținut juridic, limitele dreptului de proprietate privată, 
posibilitatea intervenirii unor limitări în exercitarea 
atribuțiilor dreptului de proprietate privată 

Seminar interactiv 2 ore 

Dreptul de proprietate privată pur și simplu și dreptul de 
proprietate afectat de modalități. Proprietatea 
rezolubilă, proprietatea anulabilă, coproprietatea 
obișnuită, coproprietatea forțată, devălmășia. Regim 
juridic aplicabil, încetarea coproprietății prin partaj 

Seminar interactiv 2 ore 

Dobândirea dreptului de proprietate privată. Dobândirea 
prin act juridic civil și dobândirea ca efect al posesiei de 
bună-credință în materie mobiliară 

Seminar interactiv 2 ore 



Dobândirea dreptului de proprietate privată. Dobândirea 
prin accesiune, dobândirea prin uzucapiune. Regim 
juridic aplicabil, accesiunea mobiliară și imobiliară, 
uzucapiunea mobiliară și imobiliară 

Seminar interactiv 2 ore 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. 
Dreptul de uzufruct și dreptul de superficie. 
Aplicabilitate, moduri de constituire, conținut juridic. 

Seminar interactiv 4 ore 

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. 
Dreptul de uz, dreptul de abitație și dreptul de servitute. 
Aplicabilitate, moduri de constituire, conținut juridic. 

Seminar interactiv 4 ore 

Apărarea dreptului de proprietate și a 
dezmembrămintelor dreptului de proprietate. Acțiunea 
în revendicare, acțiunea confesorie, acțiunea negatorie, 
acțiunea în grănițuire 

Seminar interactiv 4 ore 

Dobândirea, conservarea și exercitarea dreptului de 
proprietate publică.  

Seminar interactiv 2 ore 

Posesia și detenția precară. Diferențe de regim juridic, 
stări de fapt și stări de drept, efecte juridice. 

Seminar interactiv 2 ore 

Publicitatea imobiliară. Efectele înscrierii în cartea 
funciară, acțiunile de carte funciară. 

Seminar interactiv 2 ore 

Bibliografie 
13. I.R. Urs, P.E. Ispas, „Drept civil. Drepturile reale”, ediția a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015. 
14. I.R. Urs, P. E. Ispas – “Drept civil. Drepturile reale”, Ed. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2012; 
15. F.A. Baias(coordonator). Noul Cod civil comentat, ed. CH Beck, București, 2012; 
16. M. Uliescu – „Noul Cod civil. Comentarii. Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011; 
17. M. Uliescu, A. Gherghe, ”Drept civil. Drepturile reale principale”, ed. Universul Juridic, București, 2011; 
18. G. Boroi (coordonator), ”Drept civil. Drepturile reale principale”, ed. Hamangiu, București, 2011; 
19. C. Bîrsan, ”Drept civil. Drepturile reale principale”, ed. Hamangiu, București, 2008; 
20. O. Ungureanu, C. Munteanu, ”Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale”, ed. Hamangiu, București, 2008; 
21. L.Pop, L.M. Harosa – Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2006,  
22. V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004; 
23. I.P. Filipescu, A.I. Filipescu - Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 2000,  
24. I.R. Urs, S. Angheni - Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală` a obligaţiilor civile, vol.II, Editura Oscar Print, 

Bucureşti, 1998, 
        B. Legislaţie  

2. Codul civil  
3. Constituţia României  
4. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
5. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de ahiziţie publică, a contractelor  de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii, 
6. O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicǎ, 
7. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 

1989 , 
8. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare , modificată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei 

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

 Conținutul disciplinei este adaptat atât sub aspect teoretic cât și sub aspect practic la cerințele impuse de examenele 
de primire în profesiile juridice, dar și cerințelor practici instanțelor de judecată în materie civilă. 

 
10.Evaluare 



 

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

10.4 Curs 

Alegerea unei teme și 
întocmirea unui referat care 
ulterior este susținut în fața 
profesorului 

Examen oral 70% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la seminar Intrebări, interpretare a 
textelor legale, oferirea de 
posibile soluții practice 

20% 

Se acordă din oficiu 1 punct                                                          10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Prof.univ.dr. Ioan Adam 

Semnătura titularului de seminar 
Prof.univ.dr. Ioan Adam 

Data avizării în departament 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  OBLIGATIILE CIVILE 

       Codul disciplinei D.1.2.7. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr.Smaranda Angheni 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. univ.dr.Petruta- Elena Ispas 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

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 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
 



 
 
6.Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale CP1.Cunoașterea aprofundată a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice 

specifice Teoriei generale a obligațiilor; 
CP2.Utilizarea adecvată a limbajului juridic specific; 
CP3.Aplicarea și interpretarea avansată a terminologiei și materiei specifice 
Teoriei generale a obligațiilor civile; 
CP4.Abordarea noilor instituții reglementate de Codul civil în materia Teoriei 
generale a obligațiilor, din perspectivă teoretică și practică, 
CP5.Elaborarea de proiecte profesionale utilizând cunoștințele teoretice și 
practice dobândite în conexiune cu legislația aplicabilă 

Competenţe transversale CT1.Realizarea sarcinilor profesionale in mod eficient si responsabil; 
CT2.Aplicarea principiilor, normelor şi institutiilor invatate în cadrul 
propriei strategii de muncă; 
CT3.Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea 
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Pregătirea de profesioniști de înaltă competenţă doctrinară şi practică, în măsură 

să promoveze şi să aplice cu maximă rigurozitate normele de drept civil. De 
asemenea, din scop nu pot lipsi soluţii şi propuneri de lege ferenda în vederea 
armonizării legislaţiei interne cu cea existentă, în materie civilă, în ţările Uniunii 
Europene. 

7.2 Obiectivele specifice -  Pregătirea de specialişti cu studii universitare superioare aprofundate în 
domeniul  aplicării normelor de drept civil; 

- Cunoaşterea şi aplicarea normelor civile naţionale şi internaţionale; 
- Furnizarea unei baze de date pentru utilizarea raţionamentului juridic la 

soluţionarea cauzelor civile; 
- Pregătirea şi validarea competenţelor pentru exigenţe specifice de integrare, 

adaptare, motivare, validare a cunoştinţelor şi aptitudinilor pe traseul 
profesional în consens cu nevoile beneficiarilor: Institutul Național al 
Magistraturii, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, 
Uniunea Națională a Notarilor Publici, Uniunea Națională a Executorilor 
Judecătorești; 

- Formarea de competenţe suple şi dinamice care să asigure, în mod responsabil, 
cele mai variate şi complexe  prestaţii în domeniile profesiilor de magistraţi, 
avocaţi, notari, executori judecătorești, consilieri juridici; 

- Eliberarea de diplomă de absolvent al cursurilor de master, care să recomande  
competenţe în  măsură să permită recunoaşterea preferenţială în sistemul 
reglementat al profesiilor juridice. 

8.Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Obligațiile civile din perspectiva codului civil român, a 

legislației europene  și celei internaționale 

Prelegere - Curs interactiv   3 ore 

2. Contractul – principalul izvor de obligații civile. Identificarea 

problemelor de drept privind negocierile prealabile; forța 

judiciară a actelor prealabile încheierii contractului;  

Prelegere - Curs interactiv  3 ore  

3. Conținutul contractului – Clauzele contractului: clauzele 
uzuale, clauzele neuzuale clauzele standard etc; 

Prelegere - Curs interactiv  3 ore  

4. Aspecte teoretice și practice privind condițiile de validitate a 

contractului 

Prelegere - Curs interactiv   3 ore 

5. Răspunderea civilă contractuală Prelegere - Curs interactiv  3 ore 

6. Răspunderea contractuală pentru fapta altei persoanei 
Prelegere - Curs interactiv  3 ore 

7. Răspunderea civilă delictuală 
Prelegere - Curs interactiv  4 ore 



8. Novația și delegația Prelegere - Curs interactiv  2 ore 

Bibliografie 
         A.Almășan, Drept civil. Dinamica obligațiilor, Editura Hamangiu, 2018;   

I. Adam, Tratat de drept civil. Obligațiile, Vol. I. Contractul Ed. C.H. Beck, 2017; 
I. Adam, Codul civil. Cartea a V-a, Despre obligații. Comentarii și explicații, Ed. C. H. Beck, 2016; 
S.Angheni, Drept comercial-Tratat, Editura C.H. Beck, București, 2019 
S.Angheni(coord. M.Uliescu), despre obligații, Noul Cod Civil, studii și comentarii, vol. III, Universul Juridic, București, 2014; 
I.R. Urs, P.E. Ispas – “Drept civil. Obligaţiile civile”, Ed. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2012; 
L. Pop ș.a., Tratat elementar de drept civil: obligațiile, ed. Universul Juridic, București, 2012; 
P. Vasilescu, ”Drept civil. Obligații- în reglementarea noului Cod civil”, ed. Hamangiu, București, 2012; 
G. Boroi, L. Stănciulescu, ”Instituții de drept civil”, ed. Hamangiu, București, 2012; 
F. A. Baias(coordonator) ”Noul Cod civil comentat”, ed. CH Beck, București, 2012.  
I. Turcu, ”Noul Cod civil. Comentarii și explicații”, ed. CH Beck, București, 2011; 
C. STĂTESCU ș.a. – Drept civil: teoria generală a obligațiilor, ed. Hamangiu, București, 2008; 
Dumitru C. Florescu – Drept civil.  Teoria  generală  a  obligaţiilor, tratat, vol. I, Editura Titu Maiorescu, 2002; 
D.P. Filipescu,  A.I. Filipescu  –  Drept  civil.  Teoria  generală   a  obligaţiilor, Editura Actami, 2000; 
M. Gaiţă  –  „Drept civil. Obligaţii”,  Institutul  European,  1999; 
D. Dogaru, P. Drăghici – Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, 1999;     
Iosif R. Urs,  S. Angheni  –  Drept civil. Drepturi  reale.  Teoria generală a obligaţiilor civile, vol. II,  Editura Oscar Print, 1998; 
C. Stătescu, C. Bîrsan, ”Teoria generală a obligațiilor”, ed. Hamangiu, București, 2008; 
Gérard Légier – Droit civil. Les obligations, 16e édition, Dalloz, 1998;  
P. M.  Cosmovici   –   Drept  civil.  Drepturi  reale .  Obligaţii. Legislație, Editura All, 1994. 
Legislație -Codul civil. Legea nr. 287/2009 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Faptele juridice licite. Aspecte teoretice și practice  
Seminar interactiv  3 ore  

Transmiterea obligațiilor. Cesiunea de creanță, cesiunea 

contractului etc. 

Seminar interactiv  3 ore  

Modalități de stingere a obligațiilor, altele decât plata  
Seminar interactiv  3 ore  

Executarea voluntară a obligațiilor. Plata  
Seminar interactiv  2 ore  

Executarea silită a obligațiilor – titlul executoriu 
Seminar interactiv  2 ore  

Garanțiile personale ale obligațiilor: fideiusiunea și  garanțiile 

autonome (scrisoarea de garanție, scrisoarea de confort ) 

Seminar interactiv  2 ore  

Garanțiile reale fără deposedare: privilegiile, ipotecile 

(imobiliare și mobiliare) garanțiile reale cu deplasare – Gajul, 

dreptul de retenție – garanțiile reale cu deposedare 

Seminar interactiv  3 ore 

Compensația și darea în plată. Aspecte teoretice și practice 
Seminar interactiv  2 ore 

Efectele specifice contractelor sinalagmatice 
Seminar interactiv  4 ore 

Bibliografie 
          A.Almășan, Drept civil. Dinamica obligațiilor, Editura Hamangiu, 2018;  

I. Adam, Tratat de drept civil. Obligațiile, Vol. I. Contractul Ed. C.H. Beck, 2017; 
I. Adam, Codul civil. Cartea a V-a, Despre obligații. Comentarii și explicații, Ed. C. H. Beck, 2016; 
S.Angheni, Drept comercial-Tratat, Editura C.H. Beck, București, 2019 
S.Angheni (coord. M.Uliescu), despre obligații, Noul Cod Civil, studii și comentarii, vol. III, Universul Juridic, București, 2014; 
I.R. Urs, P.E. Ispas – “Drept civil. Obligaţiile civile”, Ed. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2012; 
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, ”Teoria generală a obligațiilor”, ed. Universul Juridic, București, 2012; 
P. Vasilescu, ”Drept civil. Obligații- în reglementarea noului Cod civil”, ed. Hamangiu, București, 2012; 
G. Boroi, L. Stănciulescu, ”Instituții de drept civil”, ed. Hamangiu, București, 2012; 
F. A. Baias(coordonator) ”Noul Cod civil comentat”, ed. CH Beck, București, 2012.  
I. Turcu, ”Noul Cod civil. Comentarii și explicații”, ed. CH Beck, București, 2011; 
Dumitru C. Florescu – Drept civil.  Teoria  generală  a  obligaţiilor, tratat, vol. I, Editura Titu Maiorescu, 2002; 
D.P. Filipescu,  A.I. Filipescu  –  Drept  civil.  Teoria  generală   a  obligaţiilor, Editura Actami, 2000; 



M. Gaiţă  –  „Drept civil. Obligaţii”,  Institutul  European,  1999; 
D. Dogaru, P. Drăghici – Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, 1999;     
Iosif R. Urs,  S. Angheni  –  Drept civil. Drepturi  reale.  Teoria generală a obligaţiilor civile, vol. II,  Editura Oscar Print, 1998; 
C. Stătescu, C. Bîrsan, ”Teoria generală a obligațiilor”, ed. Hamangiu, București, 2008; 
Gérard Légier – Droit civil. Les obligations, 16e édition, Dalloz, 1998;   
P. M.  Cosmovici   –   Drept  civil.  Drepturi  reale.  Obligaţii.  Legislație, Editura All, 1994. 
Articole de specialitate 
Legislație  
Codul civil. Legea nr. 287/2009 
Articole de specialitate: 
S. Angheni,Considerații generale privind contractul-principal izvor de obligații în raporturile dintre comercianți,Conferința 
Internațional Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, Universitatea Titu Maiorescu din București, 
București, 16-18 noiembrie, 2017; 

         S.Angheni, Les sources du droit dans le nouveau Code civil roumain-Les sources du droit dans les pays europeens et    
         francophones, Mare&Martin Collection Droit& Sicence politique, 2016; 

S. Angheni, Etude sur le mecanisme de fonctionnement de la clause penale et particulierement sur son application dans le cas de 
la resolution ou de la resiliation du contract, Analele Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, 2016, Anul XV, Ed. Hamangiu, 2016; 
S.Angheni, Mecanismul funcționării clauzei penale cu specială privire asupra aplicării acesteia în cazul rezoluțiunii sau rezilierii 
contractului, Revista Dreptul, nr. 3/2014; 
S.Angheni, Aspecte definitorii privind clauza penală potrivit dispozițiilor noului Cod civil, In honorem Corneliu Bârsan, Revista 
Dreptul, 2013. 

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

 Conținutul disciplinei este adaptat atât sub aspect teoretic cât și sub aspect practic la cerințele impuse de examenele 
de primire în profesiile juridice, dar și cerințelor practici instanțelor de judecată în materie civilă. 

 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

Participare activa Examen scris 70% 
 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la seminar Intrebări, interpretare a 
textelor legale, oferirea de 

posibile soluții practice 

20% 
 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă 

 
 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Prof.univ.dr.Smaranda Angheni 

Semnătura titularului de seminar 
Conf. univ.dr.Petruta Elena Ispas 

 

Data avizării în departament 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Etica si integritate academica 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A 1.2.10 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Dr.Serban Mihail Adrian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 29 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

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

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

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  - Sala de seminar, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului   

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale  
CP1.   Înțelegerea și asimilarea normelor și principiilor referitoare la etica 
profesională și integritata academiă în domeniul juridic, precum și în domeniul  
cercetării științifice, drepturile de autor și evitarea plagiatului. 
CP2. Înțelegerea conținutului noțiunii de etică și integritate academică cu 
privire specială în domeniul profesiilor juridice. 



CP3.  Acumularea de cunoștințe referitoare la redactarea textelor științifice 
specifice diverselor genuri academice  în concordanță cu principiile eticii 
cercetării și cu regulile și bunele practici constituite.   
CP4. Cunoașterea și asimilarea regulilor de scriere academică specifice 

diverselor categorii de  documente academice (referat științific, articol 

publicație științifică, proiect de cercetare, lucrare de licență, dizertație și 

doctorat, prezentare multimedia), precum și a  documentelor suport 

(curriculum vitae, scrisoare de intenție). 

Competenţe transversale  
CT1.   Operarea și transpunerea prevederilor din codurile etice și profesionale 
din domeniile profesiilor juridice 
CT2. Dezvoltarea competențelor de realizare a unei cercetări și de redactare a 
produselor academice la standarde ridicate de calitate 
CT2.  Utilizarea corectă și legală  a surselor de documentare în conceperea 
produsului academic. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Asimilarea de către  studenți /masteranzi a regulilor și  bunelor 
practici ce privesc principiile eticii și integrității academice în materie 
juridică. 

 

7.2 Obiectivele specifice • Transpunerea în conduite specifice a cerințelor eticii și integrității 
academice. Dezvoltarea abilităţilor  de redactare de texte academice 
specifice  activităților profesionale juridice. 

 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv: prezentarea importanței  cursului, 
precum și a tematicii esențiale ce urmează a fi abordată 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

2. Valori etice fundamentale. Noțiunile de etică și 
integritate academică. Privire specială în domeniul 
juridic.  

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

3. Legislație internă și internațională privind etica și 
integritarea academică în domeniul juridic, precum și  
protecția dreptului de autor  

 

Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

4. Integritatea academică.Integritatea în sistemul de 
învățământ și cercetarea științifică. 

Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

5. Etica universitară.Codurile de etică universitare 
Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

6. Identificarea Plagiatului în lucrările cu caracter 
științific.Plagiatul și combaterea sa  

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

7. Integritatea in sistemul de invatamânt și cercetarea 
științifică.Buna conduită în cercetarea științifică 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

8. Programe utilizate în vederea stabilirii gradului de 
similitudine în lucrarile științifice 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

9. Aspecte de drept comparat privind integritatea 
academică 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

10. Tipuri de produse academice. Referatul științific și 
Proiectul de cercetare (lucrarea de cercetare) 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

11. Tipuri de produse academice. Lucrarea de licență, 
dizertație și doctorat 

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

12. Reguli specifice de tehnoredactare pentru  produsele Prelegere 1 ora 



academice aduse la cunoștință publică (articole, cărți 
etc.)  

Dezbatere 

13. Prezentarea rezultatelor cercetării 
Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

14. Curs aplicații practice (redactare cod conduită, referat 
științific, plan cercetare, bibliografie academică, 
scrisoare intenție  etc.) 

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 
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5. http://fnrs.be/docs/Charte_europeene_du_chercheur.pdf 

6. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf 

7. http://cnatdcu.ro/ 

8. https://edu.ro/sistem-national-cercetare 

9. https://dexonline.ro 

10. http://aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_-_Proceduri/2017/Codul_de_Etica_aprobat_in_28_septembrie_2017.pdf 

11. https://integritate.eu 

12. http://alpaconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf 

13. http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-

%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83 

14. http://larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301 

15. http://osim.ro 

16. http://orda.ro 

17. http://asro.ro/ 

18. https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf 

http://integritate.ifep.ro/jurisprudenra.html
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf
http://wipo.int/portal/en/
http://inserm.fr/sites/default/files/2017-08/Inserm_Rapport_Corvol_CharteNationaleIntegriteScientifique_2016.pdf
http://allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf
http://allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf
http://fnrs.be/docs/Charte_europeene_du_chercheur.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf
http://cnatdcu.ro/
https://edu.ro/sistem-national-cercetare
https://dexonline.ro/
http://aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_-_Proceduri/2017/Codul_de_Etica_aprobat_in_28_septembrie_2017.pdf
https://integritate.eu/
http://alpaconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf
http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
http://larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301
http://osim.ro/
http://orda.ro/
http://asro.ro/
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf


19. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0411%2801%29,  

20. http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2017/12/Ghid_identificare_plagiat_final_site.pdf 

21. https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Orig

inality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri 

22. http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-

pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733 

23. https://scammyessay.com 

24. http://tezedoctorat.ro/sites/default/files/Raport%20verificare%20antiplagiat.pdf 

25. https://ec.europa.eu, 

26. http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf 

27. http://sistemantiplagiat.ro.  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie:  

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

   Conținutul disciplinei  este în acord cu așteptările  mediului academic, precum și ale societății în ansamblu privind pregătirea 

specialiștilor din mediul juridic în în sensul asimilării valorilor eticii și integrității academice, precum și pentru elaborarea de 

produse academice substanțiale și în acord cu exigențele respectării imperativelor legale și etice ale cercetării științifice. 

 

 
10.Evaluare 
 

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

 

10.4 Curs 
   

           Examen Evaluare orală 90% 

10.5 Seminar/laborator 
 - - 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Cerinţe minime pentru nota 5,00 (cinci) 

- Cunoașterea metodelor de utilizare a surselor în produsele academice și de evitare a plagiatului.  

-  Cunoașterea diferitelor sisteme de citare și utilizarea adecvată a acestora. 

-  Structurarea și  redactarea conform standardelor consacrate a unei lucrări de cercetare. 

 

         Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Dr.Serban Mihail Adrian 
 

Semnătura titularului de seminar 
 
- 

         Data avizării în          
          departament 

01.10.2019 

 
 

Semnătura  directorului departamentului 
Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0411%2801%29
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2017/12/Ghid_identificare_plagiat_final_site.pdf
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Originality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Originality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri
http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733
http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733
https://scammyessay.com/
http://tezedoctorat.ro/sites/default/files/Raport%20verificare%20antiplagiat.pdf
https://ec.europa.eu/
http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf
http://sistemantiplagiat.ro/


FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPT CIVIL SI DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT 

2.Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  DREPTUL PRORIETATII INTELECTUALE 

       Codul disciplinei D.C.P.C.A.1.2.5. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ.dr.Violeta Slavu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr.Violeta Slavu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

36 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

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

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

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Drept  civil. Parte generală. Contracte ; 

Drept procesual civil. 

4.2 de competenţe  - 

5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

6.Competenţe specifice accumulate 
Competenţe profesionale  C1. Utilizarea adecvată a limbajului  juridic specific dreptului proprietăţii 

intelectuale în cadrul dezbaterilor de la orele de seminar, cu tema dată. 
C2. Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale în 
soluționarea spețelor:  
- Identificarea normelor juridice din sistemul românesc şi european de drept şi a 
principalelor instrumente juridice internaţionale care au relevanţă pentru 
dreptul proprietăţii intelectuale;  
- Identificarea prevederilor legale aplicabile într-o speţă:  posibilitatea de a 
distinge între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în 
rezolvarea unor situaţii determinate;   
-  Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor 
însuşite, precum şi cunoaşterea mecanismului de aplicare a normelor dreptului 
proprietăţii intelectuale.  
C3. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 
referitoare la o problemă de drept concretă prin discuții libere/dezbateri C.4 
realizarea unui studio de caz pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa 



referitoare la o problemă de drept concretă. 
C5. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor 
corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor prin realizarea unui 
studiu privind  rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie de fapt 
concretă: rezolvarea unor speţe concrete de dreptul proprietăţii intelectuale 

Competenţe transversale Abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare orală și scrisă, respectarea și 
dezvoltarea valoriilor și eticii profesionale, utilizare IT, rezolvarea de problem și 
luarea deciziilor, recunoașterea și respectful diversității, autonomia învățării, 
initiative și spirit combative, deschidere către învățare pe tot parcursul vieții. 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenților masteranzi cu reglementările naționale, europene și 

international în domeniul proprietății intelectuale. 

7.2 Obiectivele specifice •  Cunoaşterea principalelor noţiuni şi concepte ale dreptului proprietăţii 
intelectuale. 

▪ Cunoaşterea adecvată a specificului dreptului proprietăţii intelectuale 
ca ramură de drept privat;delimitarea sa de ramurile de drept public, 

▪ Înţelegerea rolului dreptului proprietăţii intelectuale  în raport cu 
ordinea internă , comunitară  şi internaţională contemporană 

▪ Analiza, evaluarea problemelor principale şi speciale ale dreptului 
proprietăţii intelectuale 

▪ Explicarea surselor, metodelor, principiilor, normelor şi instituţiilor 
dreptului proprietăţii intelectuale, 

▪ Explicarea noţiunilor, conceptelor de bază ale dreptului proprietăţii 
intelectualel, în perspectiva formării unui limbaj juridic riguros şi 
corect.  

▪ Cunoaşterea şi evaluarea principalelor obiecte ale protecţiei pe 
tărâmul dreptului proprietăţii intelectuale 

▪ Dezvoltarea capacităţii de a argument, 
▪ Formarea unei gândiri clare cu privire la semnificaţia principalelor 

instituţii ale dreptul proprietăţii intelectuale  în cadrul general al 
societăţii civile. 

▪ Deprinderea abilităţilor de argumentare 
▪ Dobândirea deprinderii de a gândi logic pentru a da soluţii corecte, în 

temeiul legii, 
▪ Dobândirea şi sedimentarea conceptelor din domeniul proprietăţii 

intelectuale. 
▪ Încurajarea studențiilor masteranzi spre profesia de consilier de 

proprietate industrială 

8.Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

I. Consideraţii introductive privind dreptul proprietății 
intelectuale. 
II. Invenția 
2.1.  Particularități privind invențiile de serviciu  
2.2..Particularități privind licența obligatorie    
2.3.. Contractul de cesiune / contractul de licenţă – analiză 
comparativă                                                               
2.4.Analiza mijloacelor de apărare a drepturilor privind invenţile  
- revocarea și contestația; 
- acțiunea în anulare; 
- contrafacerea;.                                                                     
- proba faptelor incriminate.                                                              
- soluţionarea cererilor.                                                                          
 2.5. Brevetul european/ Brevetul unic european 

Discuții libere, cu încurajarea studenților de a 
adresa întrebări, de a oferi opinii și a 
comunica atât cu colegii cât și cu profesorul. 
Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice 
dobândite, prin rezolvarea întrebărilor de tip 
grilă și a spețelor. 
 

2 ore 

III.Marca  
3.1. Marca colectivă versus marca de certificarei.    
3.2. Marca comunitară                                                                      
3.4.Analiza mijloacelor de apărare a drepturile privind marca 
- observația, opoziția, contestația 
- acțiunea în anulare 
- contrafacerea  

Discuții libere, cu încurajarea studenților de a 
adresa întrebări, de a oferi opinii și a 
comunica atât cu colegii cât și cu profesorul. 
Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice 
dobândite, prin rezolvarea întrebărilor de tip 
grilă și a spețelor. 
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 

2 ore 



prezentate de studenții masteranzi 

IV.Desene si modele: 
4.1.Particularităţi privind desenele şi modelele comunitare 
4.2.Analiza mijloacelor de apărarea a drepturilor privind 
desenele şi modelele. 
- opoziția și contestația 
- acțiunea în anulare 
- contrafacerea 

Discuții libere, cu încurajarea studenților de a 
adresa întrebări, de a oferi opinii și a c 
omunica atât cu colegii cât și cu profesorul. 
Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice 
dobândite, prin rezolvarea întrebărilor de tip 
grilă și a spețelor.  
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 
prezentate de studenții masteranzi 

2 ore 

V. Apărarea drepturilor de proprietate industrială comunitară. Discuții libere, cu încurajarea studenților de a 
adresa întrebări, de a oferi opinii și a 
comunica atât cu colegii cât și cu profesorul. 
Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice 
dobândite, prin rezolvarea întrebărilor de tip 
grilă și a spețelor. 

 2 ore 

VI. Dreptul de autor  

6.1. Opera comună şi opera colectivă.                                                         
6.2.Formele răspunderii în materia drepturilor de autor.i                               
6.3. Analiza mijloacelor de apărarea drepturilor de autor .  
- acțiuni civile, contravenționale, penale  
 

Discuții libere, cu încurajarea studenților de a 
adresa întrebări, de a oferi opinii și a 
comunica atât cu colegii cât și cu profesorul. 
Aplicarea practică a cunoștințelor teoretice 
dobândite, prin rezolvarea întrebărilor de tip 
grilă și a spețelor. 

 2 ore 

VI. Proceduri extrajudiciare pentru apărarea drepturilor de 

proprietate intelectuală. 

Discuții libere, cu încurajarea studenților de a 
adresa întrebări, de a oferi opinii și a 
comunica atât cu colegii cât și cu profesorul. 

 2 ore 

Bibliografie: A. Tratate, cursuri, monografii 

1. Irina Albușel, Cristiana Budileanu, Proprietate intelectuală. Drepturi de autor. Mărci. Brevete – vol.I, Jurisprudența C.J.U.E. 
în procedura trimiterilor preliminarii, ed. Hamangiu, 2016 

2. Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, vol.I Drepturile de autor, drepturile conexe şi drepturile sui generis, 
Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2016; 

3. Violeta Slavu, Dreptul proprietăţii intelectuale – sinteze, întrebări de verificare a cunoştinţelor, teste tip grilă, 
Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2017 

4. Adrian Circa, Protecția drepturilor intelectuale. Actualități și perspective, Ed.Universul Juridic, 2013 
5. Mihaela Daciana Bolos, Marca și indicațiile geografice în sistemul relațiilor internaționale, Ed.Universul Juridic, 2013 
6. Sonia Florea, Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Dobândirea, apărarea și stingerea 

drepturilor de propeietate intelectuală, ed.Universul Juridic, 2013 
7. Ligia Cătuna Drept civil.Proprietate intelectuală, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2013; 
8. Violeta Slavu, Protecția dreptului de autor, Ed.Renessance, 2011 
9. Ioan Macovei Tratat de drept al proprietăţii intelectuale, Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2010 
10. Dumitraşcu Mihaela Augustina Legislaţie comunitară privind proprietate intelectuală, Ed.CH Beck, 2008 

B. Legislaţie 

• Legea nr.64/1991 privin brevetul de invenţie modificată şi republicată în M.Of.nr.613  din 19 august 2014;  

• HG nr.547 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în  M.Of. 
nr 456/18 iunie 2008; 

• Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în M.Of.al României, Partea I nr.471/2014; 

• Convenţia de la Stockholm din 14 iulie 1967 privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Industriale; 

• Tratatul de la Washington de cooperare în domeniul brevetelor din 1970; intrat în vigoare la 24 ianuarie 1978; 

• Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 şi Actul de revizuire a 
acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 prin care România a aderat prin Legea nr.611/2002 - 
M.Of.nr.844/13.11.2002 

• Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883  
revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911,  
la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, si la Stockholm la 14 iulie 1967 si modificata la 2 octombrie 1979; 

• Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare 
a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet; 

• Regulamentul (UE) nr.1260/2012 al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare a cooperării consolidate în 
domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet în ceea ce priveşte dispoziţiile aplicabile în materie de traducere şi 
semnat cu prilejul reuniunii Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles (18-19 februarie 2013) de 26 de state,  

• Acordul privind Curtea unică în material brevetelor europene cu protecţie unitară (UPC). 

• Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în M.Of.nr.337/08.05.2014; 

http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/conv_mu.htm
http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/act_mu.htm
http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/act_mu.htm


• Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind 
mărcile şi indicaţiile geografice - publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010 

• Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22.10.2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre 
cu privire la mărci 

• Regulamentul (CE) nr.207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară 

• Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor republicată în temeiul art.IV din Legea nr.280/2007 publicată 
în M.Of. nr.242/04.04.2014; 

• H.G. nr.211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi 
modelelor, publicată în M.Of. nr.181/10.03.2008; 

• Regulamentul (CE) nr.6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, 
JOCE.L 3 din 5 ianuarie 2002, p.1-24, ediţie specială în limba română: capitol 13, vol.33, p.70-93; 

• Regulamentul (CE) nr.2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentul 
(CE) nr.6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, JOCE L  341 din 
17 decembrie 2002, p.28-53, ediţie specială în limba română: capitol 13, vol.39, p.14-39; 

• Directiva 98/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor 
şi modelelor industriale, JOCE L  289 din 28 decembrie 1998, p.28-35, ediţie specială în limba română: capitol 13, vol.24, 
p.106-111; 

• Decizia 1891/2006 Consiliului din 18 decembrie 2006 de aprobare a aderării Comunităţii Europene la Actul de la Geneva al 
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 
iulie 1999, JOUE L 386 din 29 decembrie 2006, p.28-43. 

• Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

• Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, adoptată la 9 septembrie 1886 şi intrată în vigoare la 
5 decembrie 1887 

 

• www.orda.ro 

• www.osim.ro 

• www.europa.eu 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Brevetul unic european/brevetul european Dezbatere, discuţii interactive 2 ore 

2.Mijloace administrative de apărare a drepturilor privind 
invenţiile 

Studii de caz. Dezbatere, discuţii interactive 
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 
prezentate de studenții masteranzi 

1 oră 

3.Contrafacerea în materie de invenţii Studii de caz. Dezbatere, discuţii interactive 
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 
prezentate de studenții masteranzi 

4 ore 

4.Mijloacele administrative de apărare a mărcilor Studii de caz. Dezbatere, discuţii interactive 
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 
prezentate de studenții masteranzi 

1 oră 

5. Contrafacerea în materie de mărci Studii de caz. Dezbatere, discuţii interactive 
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 
prezentate de studenții masteranzi 

2 ore 

6.Apărarea drepturilor privind desenele şi modelele Studii de caz. Dezbatere, discuţii interactive 
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 
prezentate de studenții masteranzi 

4 ore 

7.Mijloace de apărare a drepturilor de autor Studii de caz. Dezbatere, discuţii interactive 
Dezbateri pe marginea studiilor de caz 
prezentate de studenții masteranzi 

10 ore 

Bibliografie:  
1. Irina Albușel, Cristiana Budileanu, Proprietate intelectuală. Drepturi de autor. Mărci. Brevete – vol.I, Jurisprudența C.J.U.E. 

în procedura trimiterilor preliminarii, ed. Hamangiu, 2016 
2. Sonia Florea, Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 
3. Octavia Spineanu-Matei, Proprietate intelectuală (5). Practică judiciară 2010, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011; 
4. Octavia Spineanu-Matei, Proprietate intelectuală (4). Practică judiciară 2009, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010; 
5. Georgiana Tudor Proprietate intelectuală II, practică judiciară 2007 - 2008, , Ed.Hamangiu, 2009; 

B. Legislaţie 

• Legea nr.64/1991 privin brevetul de invenţie modificată şi republicată în M.Of.nr.613  din 19 august 2014;  

• HG nr.547 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în  M.Of. 
nr 456/18 iunie 2008; 

• Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în M.Of.al României, Partea I nr.471/2014; 

• Convenţia de la Stockholm din 14 iulie 1967 privind instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Industriale; 

http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/regulament_marci.pdf
http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/regulament_marci.pdf
http://www.orda.ro/
http://www.osim.ro/
http://www.europa.eu/


• Tratatul de la Washington de cooperare în domeniul brevetelor din 1970; intrat în vigoare la 24 ianuarie 1978; 

• Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 şi Actul de revizuire a 
acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 prin care România a aderat prin Legea nr.611/2002 - 
M.Of.nr.844/13.11.2002 

• Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883  
revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911,  
la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, si la Stockholm la 14 iulie 1967 si modificata la 2 octombrie 1979; 

• Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare 
a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet; 

• Regulamentul (UE) nr.1260/2012 al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare a cooperării consolidate în 
domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet în ceea ce priveşte dispoziţiile aplicabile în materie de traducere şi 
semnat cu prilejul reuniunii Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles (18-19 februarie 2013) de 26 de state,  

• Acordul privind Curtea unică în material brevetelor europene cu protecţie unitară (UPC). 

• Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în M.Of.nr.337/08.05.2014; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind 
mărcile şi indicaţiile geografice - publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010 

• Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22.10.2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre 
cu privire la mărci 

• Regulamentul (CE) nr.207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară 

• Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor republicată în temeiul art.IV din Legea nr.280/2007 publicată 
în M.Of. nr.242/04.04.2014; 

• H.G. nr.211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi 
modelelor, publicată în M.Of. nr.181/10.03.2008; 

• Regulamentul (CE) nr.6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, 
JOCE.L 3 din 5 ianuarie 2002, p.1-24, ediţie specială în limba română: capitol 13, vol.33, p.70-93; 

• Regulamentul (CE) nr.2245/2002 al Comisiei din 21 octombrie 2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentul 
(CE) nr.6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, JOCE L  341 din 
17 decembrie 2002, p.28-53, ediţie specială în limba română: capitol 13, vol.39, p.14-39; 

• Directiva 98/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor 
şi modelelor industriale, JOCE L  289 din 28 decembrie 1998, p.28-35, ediţie specială în limba română: capitol 13, vol.24, 
p.106-111; 

• Decizia 1891/2006 Consiliului din 18 decembrie 2006 de aprobare a aderării Comunităţii Europene la Actul de la Geneva al 
Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 
iulie 1999, JOUE L 386 din 29 decembrie 2006, p.28-43. 

• Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

• Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, adoptată la 9 septembrie 1886 şi intrată în vigoare la 
5 decembrie 1887 

• www.orda.ro 

• www.osim.ro 

• www.europa.eu 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice incluse în disciplina Dreptul proprietății 
intelectuale, studenții dobândesc un bagaj de cunoștințe consistent, în concordanță cu competențele cerute pentru un practician în 
acest domeniu. 

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

10.4 Curs 
Examen scris teste tip grilă  60% 

   

10.5 Seminar/laborator 
Studiu de caz Prezentare orală  30% 

Se acorda un punct din oficiu                                                                 10% 

10.6 Standard minim de performanţă: Acumularea a cel puțin 5 puncte (prezentare studiu de caz si rezolvarea testului tip grilă) 

Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Conf. univ.dr.Violeta Slavu 

Semnătura titularului de seminar 
                  Conf. univ.dr.Violeta Slavu  

Data avizării în departament 
01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
Conf.univ.dr.Carmen Palacean  
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http://www.europa.eu/


 


