FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu I / Semestrul I
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Drept și Științe Sociale
Științe Juridice și Administrative
Drept
Licență
avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic - 261103

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Drept civil (partea generală)
2.3. Titularul activităţii de curs
Conf.univ.dr. Ioan Lazăr
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
Asist.univ.drd. Călin Buda
2.5. Anul de studiu

I

2.6. Semestrul

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe saptamana

4

I

2.2. Cod disciplină

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

din care: 3.2. curs

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

3.3. seminar/laborator

2

3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….

28

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ*
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite**
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 desfăşurarea a seminarului/laboratorului

6.

2

E

DR I 3

O

ore
54
8
10
2
20
-

94
56
150
6
Teoria generală a dreptului, drept constituțional, Drept roman
-

Sală pentru curs (amfiteatru) dotată cu tablă şi instrumente de scris
(marker), video proiector și ecran de proiecție.
Sală pentru seminar dotată cu tablă şi instrumente de scris
(marker), video proiector și ecran de proiecție.

Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

C1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata
a noţiunilor specifice disciplinei)
•
înţelegerea şi însuşirea aprofundată a noţiunilor Teoriei
generale a dreptului civil (norma de drept civil, raportul
juridic civil, actul si faptul juridic civil, prescripţia
extinctivă)
•
însuşirea aprofundată regulilor de aplicare a legii civile în
timp, în spaţiu si asupra persoanelor.
•
cunoaşterea şi însuşirea aprofundată a regulilor de
interpretare a normelor juridice civile
C2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor
idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi
practice ale disciplinei)
•
explicarea alegerii unei metode (reguli) de interpretare a
normelor juridice civile aflata în concurs cu alte

metode(reguli) de interpretare
raportarea corectă a noţiunilor juridice la genul lor proxim
explicarea corelaţiei dintre normele (regulile) generale ale
dreptului civil si normele speciale
•
explicarea rolului actual pe care principiile dreptului civil le
au în sistemul normative
C3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi
evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode,
tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
•
aplicarea practică a corelaţiilor dintre norma specială și
norma general
•
aptitudinea de a aplica regulile de interpretare a normelor
juridice civile unor situaţii practice concrete
•
identificarea instituţiilor juridice și a problemelor de drept
ridicate de o situaţie de fapt premisă, precum şi a
soluţiilor juridice posibile, din perspective diferite: avocat,
justiţiabil, judecător, etc
CT1 Formarea unei atitudini active, deschise cretivității și
participării la diferite manifestări privind cercetarea știintifică și
dezbaterile teoretice;
CT2 Mobilizarea studenților în sensul aplecării către cercetarea
științifică prin formarea de cercuri științifice studențești și stabilirea
metodelor de valorificare ale acestora: publicarea în reviste
studențești, participare la sesiunile de comunicări organizate de
facultate și de alte institutii, etc.
CT3 Formarea unui sistem de învătare axată pe propria dezvoltare
profesională și personală;
CT4 Realizarea și consolidarea unor relații de parteneriat, de
colaborare cu diferite instituții în vederea desfăsurării unor activităti
aplicative specifice.
•
•

Competenţe transversale

7.

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Prin parcurgerea părții generale a dreptului civil în primul
semestru al anului I de facultate, studenții își pun bazele acestei
materii al cărei studiu se întinde pe parcusrul a trei ani. Prin
descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și a metodologiilor
utilizateîn domeniul juridic se urmărește familiarizarea studenților cu
noile noțiuni cu sopul de a dobândi limbajul juridic de specialitate și
instrumentele de logică juridică necesare în elaborarea unor
7.1 Obiectivul general al disciplinei
argumentări specifice domeniului, atât în scris cât și oral.
Totodată este vizată identificarea, explicarea și interpretarea
normelorjuridice din sistemul de drept românesc, european, precum
și a principalelor instrumente juridice internaționale.
Se dorește accentuarea dimensiunii practice a pregătirii
profesionale a viitorilor specialiști, prin metode inovative de tip clinică
juridică, simulări, stadii de practică de tip intership, workshopuri cu
specialiști din justiție și administrație.
Însușirea de către studentul anului I, a cunoștiințelor aferente
materiei Drept civil (partea generală) deoarece acestea reprezintă
fundamentul necesar pentru înțelegerea și asimilarea coneptelor
7.2 Obiectivele specifice
aferente Drepturilor reale și Teoriei obligațiilor, materii care se vor
studia în anul II, respectiv Contractelor speciale și Succesiunilor,
materii aferente anului III de studiu.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
I. Introducere în dreptul civil
1. Norma morală – norma juridică.
2. Noțiunea de drept.
3. Definiția dreptului.
4. Definiția dreptului civil.
II. Evoluția istorică a dreptului civil
1. Obiectul de reglementare al dreptului civil.
2. Diviziunea dreptului românesc.
3. Diviziunea dreptului privat român.
4. Structura codului civil român.
III. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept
1. Delimitarea dreptului civil de dreptul familiei.
2. Delimitarea dreptului civil de dreptul financiar.
3. Delimitarea dreptului civil de dreptul comercial.

Metode de predare

Observaţii

Prelegere, explicitare concepte,
exemplificare metoda discuțiilor și a
dezbaterilor ș.a.

8 ore

4. Delimitarea dreptului civil de dreptul administrativ.
5. Delimitarea dreptului civil de dreptul constituțional.
6. Delimitarea dreptului civil de dreptul internațional privat.
7. Delimitarea dreptului civil de dreptul penal.
IV. Principiile dreptului civil
A. Principiile fundamentale ale dreptului român
- idei de bază ce se regăsesc în întreaga legislaţie a
Romaniei, fiind consacrate de legea fundamentală, precum şi de
alte legi mai importante.
B. Principiile generale ale dreptului civil român
- idei călăuzitoare pentru întreaga legislaţie civilă, vizând
deci toate instituţiile dreptului civil. Aceste principii au o vocaţie
generală, pentru întreaga ramură de drept civil.
•
principiul proprietăţii;
•
principiul egalităţii în faţa legii civile;
•
principiul îmbinării intereselor personale cu
interesele generale;
•
principiul garantării şi ocrotirii drepturilor subiective
civile;
•
principiul bunei-credinţe.
C. Principiile instituţiilor dreptului civil
- idei de bază care se aplică fie numai într-o instituţie, fie
în două sau mai multe instituţii ale dreptului civil.
•
principiul consensualismului priveşte forma actului
juridic civil;
•
principiul chemării la moştenire a rudelor in ordinea
claselor de moştenitori legali;
•
principiul proximităţii gradului de rudenie intre
moştenitorii din aceeaşi clasă;
•
principiul egalităţii intre rudele din aceeaşi clasă şi
de acelaşi grad chemate la moştenire specifice
devoluţiunii succesorale legale;
V. Izvoarele dreptului civil. Aplicarea legii civile.
Interpretarea legii civile
1. Noțiunea și prezentarea izvoarelor dreptului civil.
2. Actele normative ca izvoare ale dreptului civil.
3. Cutuma sau obiceiul ca izvor al dreptului civil.
4.Doctrina. Jurisprudența.
5.Aplicarea legii civile în timp, spațiu și asupra persoanelor.
6.Interpretarea legii civile.
VI. Raportul juridic civil
1. Considerații generale.
2. Definiția și izvoarele raportului raportului juridic civil.
3. Caracterele raportului juridic civil.
4. Structura raportului juridic civil.
VII. Elementele raportului juridic civil
1. Părțile raportului juridic civil.
2. Determinarea, pluralitatea și schimbarea subiectelor raportului
juridic civil.
3. Capacitatea civilă.
VIII. Conținutul raportului juridic civil
1. Definiția și structura conținutului raportului raportului juridic
civil.
2. Drepturile subiective de natură civilă.
3. Abuzul de drept.

Prelegere, explicitare concepte,
exemplificare metoda discuțiilor și a
dezbaterilor ș.a.

6 ore

Prelegere, explicitare concepte,
exemplificare metoda discuțiilor și a
dezbaterilor ș.a.

8 ore

XI. Obligația civilă și obiectul raportului juridic civil
1. Definirea și clasificarea obligațiilor civile.
2. Definirea obiectului raportului juridic civil.
3. Bunurile ca obiect derivat al raportului juridic civil.
4. Proba raporturilor juridice civileconcrete.
X. Actul juridic civil
1. Definirea și clasificarea actului juridic civil.
2. Condițiile actului juridic civil.
XI. Modalitățile și efectele actului juridic civil

1. Termenul, condiția și sarcina ca modalități ale actului juridic
civil.
2. Enumerarea și reglementarea principiilor care guvernează
efectele actului juridic civil.
XII. Nulitatea actului juridic civil
1. Noțiunea și funcțiile nulității actului juridic civil.
2. Cazuri care atrag aplicarea nulității.
3. Clasificarea nulității.
4. Efectele juridice ale aplicării sancțiunii nulității.
XIII. Prescripția extinctivă
1. Noțiunea și efectele aplicării prescripției extinctive.
2. Domeniul de aplicare al prescripției extincive.

Prelegere, explicitare concepte,
exemplificare metoda discuțiilor și a
dezbaterilor ș.a.

6 ore
XIV. Termenul și cursul prescripției extinctive
1. Noțiune și clasificare.
2. Cursul prescripției (începutul, suspendarea, întreruperea,
repunerea în termen, împlinirea prescripției).
Bibliografie
Marian Nicolae, Drept civil. Teoria generala Vol. 1, Ed. Solomon, București 2017
Eugen Chelaru, Teoria generala a dreptului civil - în reglementarea NCC, Ed. C.H. Beck, București 2014.
Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Drept civil. Partea generală în reglementarea noului Cod civil, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2013
Ionel Reghini, Șerban Diaconescu, Paul Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013
G. Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a revăzută și adăugită, Ed.
Hamangiu, București, 2012.
Marian NICOLAE, Actul juridic civil și Prescripţia extinctivă în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 20082009”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a Xl-a, revăzută şi adăugită de M.
Nicolae şi P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Ernest Lupan, Ioan Sabau-Pop Tratat de drept civil roman, Partea generala vol. 1 Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006.
Cornel Herlea, Drept civil. Teorie generală. Ed. SELECT Alba Iulia. 2000.
8.2. Seminar-laborator
S1. Dreptul civil – ramură de drept comun. Rolul, principiile și
izvoarele dreptului civil.
•
Definirea dreptului civil.
•
Înțelegerea sensului noțiunii ramură de drept
dezbateri interactive, brainstorming,
comun.
rezolvare de spețe prin activități
2 ore
•
Stabilirea conținutului și obiectului dreptului civil.
interactive, învățare în echipă.
•
Identificarea rolului dreptului civil.
•
Principiile dreptului civil
•
Izvoarele dreptului civil
S2. Norma de drept civil. Structura și clasificare. Aplicarea legii
civile în timp, spațiu și asupra persoanelor.
•
Norma de drept civil. Noțiune.
•
Structura normei de drept civil.
dezbateri interactive, brainstorming,
•
Clasificarea normelor de drept civil.
rezolvare de spețe prin activități
2 ore
•
Interpretarea normelor de drept civil. Noțiune.
interactive, învățare în echipă.
•
Formele interpretarii normelor de drept civil.
•
Aplicarea legii civile în timp.
•
Aplicarea legii civile în spațiu.
•
Aplicarea legii civile asupra persoanelor.
S3. Raportul juridic civil. Caracterizare generală. Izvoarele și
subiectele raportului juridic civil.
•
Noțiunea și caracterele raportului juridic civil.
•
Structura raportului juridic civil.
•
Izvoarele raportului juridic civil.
dezbateri interactive, brainstorming,
•
Persoana fizică și persoana juridică ca subiecte de
rezolvare de spețe prin activități
2 ore
drept civil.
interactive, învățare în echipă.
•
Explicitarea conceptului de parte a unui raport
juridic de drept civil.
•
Pluralitatea subiectelor de drept.
•
Schimbarea subiectelor de drept.
•
Capacitatea civilă a persoanei fizice și juridice.
S4. Obiectul și conținutul raportului juridic civil
•
Obiectul raportului juridic civil. Noțiune.
dezbateri interactive, brainstorming,
•
Corelația dintre bunuri și patrimoniu.
rezolvare de spețe prin activități
2 ore
interactive, învățare în echipă.
•
Clasificarea bunurilor.
•
Conținutul raportului juridic civil. Dreptul subiectiv

civil. Obligația civilă.
Clasificarea drepturilor subiective civile.
Clasificarea obligațiilor civile.
Principiile exercitarii drepturilor subiective civile.
Abuzul de drept.
S5. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare.
•
Actul juridic civil. Noțiune.
•
Clasificarea actelor juridice civile.
S6. Condițiile actului juridic civil. Capacitatea civilă.
Consimțământul.
•
Condițiile actului juridic civil. Noțiune și clasificare.
•
Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Regula
capacităţii şi excepţia incapacităţii.
•
Voinţa juridică. Formare şi principii.
•
Consimţământul.
Definiţia şi condiţiile de
valabilitate. Viciile de consimţământ.
S7. Obiectul și cauza actului juridic civil.
•
Obiectul actului juridic civil. Definiţie şi condiţii de
valabilitate. Sancţiune.
•
Cauza (scopul) actului juridic civil. Definiţie,
reglementare, condiţii de valabilitate, probă şi
importanţă.
S8. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil.
•
Forma actului juridic civil. Noțiune.
•
Clasificarea condițiilor de formă ale actului juridic
civil.
•
Principiul consensualismului.
•
Forma ad validitatem.
•
Forma ad probationem.
•
Forma pentru opozabilitate față de terți.
•
Modalitatea actului juridic. Noțiune. Reglementare.
Enumerare.
•
Termenul, condiția, sarcina. Noțiune, efecte,
clasificare.
•
Comparație între modalitațile actului juridic civil.
S9. Efectele actului juridic civil
•
Noţiunea şi determinarea efectelor actului juridic
civil.
•
Principiile efectelor actului juridic civil şi excepţiile
lor.
•
Principiul pacta sunt servanda.
•
Principiul irevocabilităţii.
•
Principiul relativităţii
S10. Nulitatea actului juridic civil.
•
Noțiune. Funcții. Delimitarea nulității actului juridic
civil. Clasificarea nulităților.
•
Cauzele de nulitate.
•
Stabilirea asemănărilor și a deosebirilor existente
între nulitate și alte cause de ineficacitate a actului
juridic civil.
S11. Regimul juridic al nulității actului juridic civil
•
Regimul juridic al nulității absolute a actului juridic
civil.
•
Regimul juridic al nulității relative a actului juridic
civil.
•
Stabilirea asemănărilor și a deosebirilor existente
între cele două forme ale nulității.
S12. Efectele nulității actului juridic civil
•
Efectele nulității. Noțiune.
•
Principiile care guvernează efectele nulității actului
juridic civil. Excepții.
•
Principii de drept care înlătură regula quod nullum
est, nullum producit effectum.
✓ Principiul conversiunii actului juridic.
✓ Principiul error communis facit jus.
✓ Principiul răspunderii civile delictuale.
S13. Prescripţia extinctivă. Notiuni generale
•
Noţiunea, reglementarea şi efectul prescripţiei
extinctive.
•
Natura juridică a prescripţiei extinctive.
•
•
•

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

2 ore

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

dezbateri interactive, brainstorming,
rezolvare de spețe prin activități
interactive, învățare în echipă.

2 ore

•

Delimitarea prescripţiei extinctive. Comparaţie între
prescripţie, uzucapiune, decădere şi termenul
extinctiv.
•
Domeniul prescripţiei extinctive.
•
Termenele de prescripţie.
S14. Cursul prescripției extinctive
•
Începutul, suspendarea şi întreruperea cursului
dezbateri interactive, brainstorming,
prescripţiei extinctive.
rezolvare de spețe prin activități
2 ore
interactive, învățare în echipă.
•
Repunerea în termenul de prescripţie.
•
Împlinirea termenului de prescripție.
Bibliografie
Marian Nicolae, Drept civil. Teoria generala Vol. 1, Ed. Solomon, București 2017
Eugen Chelaru, Teoria generala a dreptului civil - în reglementarea NCC, Ed. C.H. Beck, București 2014.
Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Drept civil. Partea generală în reglementarea noului Cod civil, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2013
G. Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a revăzută și adăugită, Ed.
Hamangiu, București, 2012.
Marian NICOLAE, Actul juridic civil și Prescripţia extinctivă în „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 20082009”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a Xl-a, revăzută şi adăugită de M.
Nicolae şi P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Ernest Lupan, Ioan Sabau-Pop Tratat de drept civil roman, Partea generala vol. 1 Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006.
Cornel Herlea, Drept civil. Teorie generală. Ed. SELECT Alba Iulia. 2000.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Studiul acestei discipline creează oportunitățile de însușire a noțiunilor juridice necesare pentru buna desfășurare a
viitoarei activități profesionale, iar modul de abordare a materiei în cadrul cursurilor și a seminariilor este în acord cu
așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului.
9.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală

Examen oral

Verificare pe parcurs

Evaluare pe baza
participării la seminar și a
evaluării pe parcurs.

10.3 Pondere din nota
finală
90%
10%

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5
C1. Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri.
C2. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor și conceptelor juridice însușite în cadrul unui proiect profesional.
C3. Utilizarea adecvată a legislației românești, europene și internaționale în cadrul unui proiect profesional.
C4. Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislația, doctrina și jurisprudența referitoare la o problemă
de drept concretă.
C5. Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situație de fapt
concretă.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

15.10.2020

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă)

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI
b. Evaluare – mărire de notă
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen oral

90%

Evaluare finală

Evaluare pe baza participării
Referate, eseuri, proiecte etc la seminar și a evaluării pe

10%

parcurs

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă

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

Semnătura titularului de
seminar

Semnătura titularului de curs

15.10.2020
c. Evaluare – restanţă
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen

Examen oral

90%

Evaluare pe baza participării

10.5 Seminar/laborator

Referate, eseuri, proiecte etc. la seminar și a evaluării pe
parcurs

10%

10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea examenului este necesar să fie rezolvate corect cel puţin 3 întrebări
Data completării
15.10.2020

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de
seminar

