FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Tutori
2.4 Anul de studiu
III 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galați
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
Învăţământ la Distanță
2019-2020

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

Prof. univ. dr. Gabriela LUPȘAN
Asist.univ.dr. Florentina Mirabela Drăgan
VI 2.6 Tipul de evaluare E6 2.7 Regimul disciplinei2

DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2
28 3.3 AT 8
3.4 TC 20
de învățământ
S.I.
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

3.5 AA

ore
34
20
30
6
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Teoria generală a dreptului; Drept civil. Teoria generală a actului juridic. Persoanele. Drepturi
reale. Teoria obligațiilor. Contracte
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a AT

•
•

5.3 de desfășurare a TC
5.2 de desfășurare a AA

•
•

Conexiune internet
Sală dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de
predare multimedia
Conexiune internet
Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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C.3. Aplicarea legislaţiei române, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
CUNOȘTINȚE

•
•
•
•
•

identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi cel european, precum şi al principalelor
instrumente juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul succesoral;
explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi cunoaşterea
mecanismului de aplicare a normelor dreptului succesoral;
identificare și aplicarea prevederilor legale 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 în materia dreptului succesoral.

Competențe profesionale

ABILITĂȚI
• reflexia critică şi constructivă prin utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică
juridică, în elaborarea unor argumentări în formă scrisă și formă orală, specifice disciplinei Drept civil.
Succesiuni;
• creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi
metodelor consacrate în domeniul disciplinei Drept civil. Succesiuni.

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european
şi dreptul altor state
CUNOȘTINȚE

•
•

definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea
instituţiilor de drept succesoral din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state;
interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului succesoral și cele ale dreptului familiei european şi dreptului
familiei altor state prin utilizarea metodelor comparative şi interpretative.

ABILITĂȚI
• interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituţiile
dreptului naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor stat;
•
realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor state
într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice;
• elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei naţionale, europene şi a
legislaţiei altor state.

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analizarea situaţiilor juridice, în încadrarea lor juridică şi în
soluţionarea lor
CUNOȘTINȚE
• identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora
în comunicarea profesională;

•

explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o
situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic).

Competențe
transversale

ABILITĂȚI
• soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice;
• realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt;
elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt.

CT 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului dreptului familiei;
CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare
profesională asistată, atât în limba romană, cât și într-o limbă străină de circulație internațională.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Studiul dreptului succesiunilor urmăreşte realizarea unei viziuni sintetic
7.1 Obiectivul general al disciplinei
integratoare asupra raporturilor de drept succesoral, precum şi relaţia dintre
dreptul român şi izvoarele de drept european în materie. Obiectivele
disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ şi care
vizează o justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului cu
aceea de specialitate.
• capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile
7.2 Obiectivele specifice
concrete;

2/2

Cod: ID-02-Ed4-R0-F2

• explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor de drept
succesoral, precum şi a mecanismului de aplicare a acestora;
• identificarea izvoarelor dreptului succesoral şi aplicarea acestora la un
caz concret;
• precizarea importanţei codificării dreptului succesoral;
• prezentarea instituţiilor de drept succesoral, a normelor juridice care
reglementează deschiderea succesiunii, condiţiile pentru a moşteni,
nedemnitatea succesorală, clasele de moştenitori legali, reprezentarea
succesorală, moştenirea testamentară, legatele, transmisiunea moştenirii,
indiviziunea şi împărţeala moştenirii;
• înţelegerea procedurilor speciale din materia dreptului succesoral;
• analizarea unor speţe din materia succesiunilor din practica
judecătorească a Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie a României şi a altor
instanţe judecătoreşti române;
capacitatea de a învăţa, plecând de la o situaţie de fapt dată, redactarea unei
cereri de chemare în judecată pentru un moştenitor legal sau testamentar,
construirea unei probaţiuni, a unei apărări şi a unei pledoarii; capacitatea de
a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile, de a formula
concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic.
8. Conținuturi
8.1 SI
1. Noţiunea de succesiune (moştenire). Felurile
moştenirii. Data şi locul deschiderii moştenirii.
Cerinţele legale pentru a putea moşteni. Capacitatea
succesorală. Vocaţia succesorală. Nedemnitatea
succesorală. Spețe
2. Cerinţe legale pentru a putea moşteni. Capacitatea
succesorală. Vocaţia succesorală. Nedemnitatea
succesorală. Efectele juridice. Spețe
3. Analiza principiile generale aplicabile devoluţiunii
succesorale legale şi excepţiile de la aceste principii.
Aplicarea la cazuri concrete
4. Reprezentarea succesorală. Speţe
5. Analiza claselor de moştenitori legali. Speţe
6. Analiza drepturilor succesorale ale soţului
supravieţuitor. Speţe
7. Noţiunea de testament. Cuprinsul testamentului.
Felurile testamentelor. Condiţiile de fond şi de formă
ale testamentului. Analiza unor testamente. Spețe
8. Rezerva succesorală: noţiune, caractere, juridice,
moştenitorii rezervatari şi întinderea rezervei lor,
calculul rezervei şi al cotităţii disponibile, reducţiunea
liberalităţilor excesive. Speţe
9. Dreptul de opţiune succesorală. Prescripţia dreptului
de opţiune succesorală. Exercitarea dreptului de opţiune
succesorală. Acceptarea moştenirii. Renunţarea la
moştenire. Speţe
10. Renunţarea la moştenire. Speţe
11. Transmiterea drepturilor succesorale. Obiectul
acestei transmisiuni. Transmiterea posesiei. Predarea
legatului. Elementele pasivului: datorii, sarcini, legate.
Răspunderea pentru datorii şi sarcini. Speţe

8.2 AT
AT1: Data si locul deschiderii moștenirii. Clasele de
moștenitori legali
AT2: Testamentul. Dreptul de opțiune succesorală
8.3 TC
Spețe privind reprezentarea succesorală, nedemnitatea
succesorală, drepturile succesorale ale soțului
supraviețuitor
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Nr.ore
2

Metode de predare

Observații

2

2

2
4
6
2

2

2

explicaţia
problematizarea, studiul
de caz, analiza, sinteza,
prezentări video, sistem
e-learning

2
2

Nr.ore
4
4
Nr.ore
10
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Spețe privind nulitatea testamentului,
acceptarea/renunțarea la moștenire
8.4 AA

10
Nr.ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. I. Moştenirea legală, vol. II. Moştenirea testamentară,
vol. III. Transmisiunea si partajul succesoral, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019
Dan Chirica, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, ediția 2, Editura Hamangiu, 2017
Liviu Stănciulescu, Moștenirea. Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017
Paul Vasilescu, Joszef Kocsis, Drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, București, 2016
Ioana Nicolae, Devoluțiunea legală și testamentară a moștenirii, Editura Hamangiu, București, 2016
Veronica Stoica, Laurenţiu Dragu, Moştenirea legală în reglementarea noului Cod civil, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. I. Moştenirea legală, vol. II. Moştenirea testamentară,
vol. III. Transmisiunea si partajul succesoral, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019
Daniela Negrilă, Moștenirea în Codul civil. Studii teoretice și practice, Editura Universul juridic, București, 2018
Dan Chirica, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, ediția 2, Editura Hamangiu, 2017
Liviu Stănciulescu, Moștenirea. Doctrină și jurisprudență, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017
Paul Vasilescu, Joszef Kocsis, Drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, București, 2016
Ioana Nicolae, Devoluțiunea legală și testamentară a moștenirii, Editura Hamangiu, București, 2016
Veronica Stoica, Laurenţiu Dragu, Moştenirea legală în reglementarea noului Cod civil, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012
Veronica Stoica, Laurenţiu Dragu, Cornel Fălcușan, Teste grilă pentru admitere în INM, avocatură și notariat, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2019
Daniela Negrilă, Dreptul de opţiune succesorală, vol. I și II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017
Daniela Negrilă, Testamentul în noul Cod civil. Studii teoretice și practice, Editura Universul Juridic, București, 2013
Ilioara Genoiu, Ce drepturi are soţul supravieţuitor la moştenirea soţului decedat? Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Mircea Dan Bob, Probleme de moştenire în vechiul şi în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
I. Dogaru, V. Stănescu, Maria Marieta Soreaţă, Bazele dreptului civil. Vol. V. Succesiunile, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2009
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei Drept civil. Succesiuni asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea competențelor
profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08. Conținuturile ştiinţifice ale
temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre universitare din ţară şi din
străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului succesoral şi valorifică practica judiciară
recentă şi problematica actuală a reglementării ce interesează instituţii aparţinând dreptului succesoral.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 TC

Se evaluează răspunsurile
Se evaluează răspunsurile

10.6 AA

Se evaluează conţinutul proiectului
şi răspunsurile la întrebări

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua/Teme de
control
Susținere proiect/lucrări practice

10.3 Pondere
din nota finală
50
50

10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
Data completării

Semnătura coordonatorului de disciplină
Prof.univ.dr. Gabriela LUPSAN

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
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