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FISA DISCIPLINEI 

2020-2021 
 

Denumirea disciplinei Drept civil. Teoria generala Codul 

disciplinei 

D.D.1.1.01. 

Anul de studiu 1 

 

Semestrul * 1 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 

DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 84 Total ore studiu individual 100 Total ore pe semestru 184 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Marian NICOLAE, Conf. univ. dr. George – Alexandru ILIE, Asist. univ. dr. Cristian 

PAZIUC 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru  

  

Facultatea DREPT  
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 

planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 3_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 

ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 

universitare de licenţă 

DREPT  
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii - 
 
 

84 42 42   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  
 
Discipline  

anterioare 

Obligatorii 

(condiţionate) 

 

- 

 

Recomandate  

- 

 

 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6  8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 15  9. Pregatire examinare finală 30 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 9  10. Consultaţii 3 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 6  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  

SEMINAR şi/sau LABORATOR 

15  12. Documentare pe INTERNET 1 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 6  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 6  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

  înțelegerea si însușirea noțiunilor de baza ale Teoriei generale a dreptului civil ( 

norma de drept civil, raportul juridic civil, actul si faptul juridic civil, prescripţia 

extinctivă și decăderea) 

  însușirea regulilor de aplicare a legii civile in timp, in spatiu si asupra persoanelor. 

  cunoașterea și însușirea regulilor de interpretare a normelor juridice civile 

 

2. 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 jurdice civile 

aflata in concurs cu alte metode(reguli) de interpretare  

 raportarea corectă a noțiunilor juridice la genul lor proxim 

 explicarea  corelației dintre normele(regulile) generale studiate la aceasta materie si 

normele speciale ce urmează a fi aprofundate in anii viitori de studiu al dreptului 

civil 

explicarea rolului pe care principiile dreptului civil le au in sistemul normativ 

  

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

  aplicarea practica a corelațiilor dintre norma speciala si norma generala  

 aptitudinea de a aplica regulile de interpretare a normelor juridice civile unor situații 

practice concrete 

 identificarea instituțiilor juridice si a problemelor de drept ridicate de o situație de 

fapt premisa, precum şi a soluţiilor juridice posibile  

aplicarea practica a clasificărilor ce privesc noțiuni esențiale ale dreptului civil, studiate la 

partea de teorie generala : bunurile, drepturile subiective şi obligaţiile civile, actul juridic 

civil.    

  

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi 

creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu 

alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 

profesională) 

 implementarea ideii de respect pentru legalitate 

 înțelegerea rolului dreptului civil în apărarea drepturilor și intereselor legitime ale 

subiectelor de drept civil precum și a valorilor statului de drept 

 conștientizarea necesității respectării limitelor exercițiului propriilor drepturi 

subiective civile  

   manifestarea unei atitudini responsabile fata de pregătirea continua, cunoașterea 

operativa si aplicarea corespunzătoare a elementelor de noutate legislativa si a 

jurisprudenței (practicii judiciare) 
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Tabla de materii TEMA I - Caracterizarea generală a dreptului civil român 
1. Noţiunea dreptului civil 
2. Autonomia dreptului civil 
3. Rolul dreptului civil 
4. Delimitarea dreptului civil – temă de seminar 

 

TEMA II – Izvoarele dreptului civil 
1. Noţiuni generale (definiție, terminologie, reglementare, clasificare) 
2. Legea – izvor de drept civil 
3. Uzanțele – izvor de drept civil 
4. Principiile generale ale dreptului – izvoare de drept civil 
5. Problema altor izvoare de drept civil (bunele moravuri, practica 

judiciară, doctrina juridică) – tema de seminar 
 

TEMA III – Aplicarea dreptului civil 
1. Noţiuni generale 
2. Aplicarea legii civile în timp 
3. Aplicarea legii civile în spaţiu 
4. Aplicarea legii civile asupra persoanelor 
5. Constituționalizarea principiului neretroactivității legii noi – tema de 

seminar 
 

TEMA IV – Interpretarea dreptului civil 
1. Noţiuni generale 
2. Clasificarea interpretării civile 
3. Interpretarea gramaticală. 
4. Interpretarea sistematică. 
5. Interpretarea logică. 
6. Corelația dintre normele juridice generale, speciale și excepționale – 

tema de seminar 
 

TEMA V – Noțiuni generale privind raportul juridic civil.  
1. Noţiunea, caracterele juridice şi structura raportului juridic civil. 
2. Izvoarele raportului juridic civil concret. Noţiune. Clasificări. 
Importanţa distincţiei între „act juridic” şi    „fapt juridic stricto sensu”. 

3. Delimitarea actului juridic și faptului juridic stricto sensu – tema de 

seminar 
 

TEMA VI – Noțiunea, reglementarea și tipologia drepturilor 

subiective civile 
1. Noțiunea, reglementarea și clasificarea drepturilor subiective civile 
2. Noțiunea, reglementarea și clasificarea obligațiilor civile 
3. Recunoaşterea, garantarea, ocrotirea drepturilor subiective civile. 
4. Exercitarea drepturilor subiective. Problema abuzului de drept – tema 

de seminar  
 

TEMA VII – Noțiunea, reglementarea și clasificarea bunurilor 
1. Bunurile. Patrimoniul și universalitățile de fapt. 
2. Clasificarea bunurilor (mobile și imobile; principale și accesorii; 
alienabile și inalienabile; corporale și incorporale). 
3. Clasificarea bunurilor (continuare). Alte criterii  – tema de seminar 
 

TEMA VIII – Publicitatea drepturilor, actelor și faptelor juridice 
1. Noțiunea, reglementarea și clasificarea formelor de publicitate 
juridică. 
2. Efectele publicității. 
3. Publicitatea de fapt. Rolul cunoașterii în fapt a unui drept, act, fapt 

sau situații juridice – tema de seminar 
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TEMA IX – Noțiunea, clasificarea și delimitarea actelor juridice civile 
1. Noţiunea, fundamentul şi reglementarea actului juridic civil 
2. Clasificarea actelor juridice civile (unilaterale, bilaterale și 
multilaterale; patrimoniale și nepatrimoniale; subiective și acte-condiție; 
declarative, constitutive, translative, modificative, extinctive) 
3. Clasificarea actelor juridice civile (continuare) – tema de seminar 
 

TEMA X – Condiţiile actului juridic civil (I) 
1. Noțiunea, reglementarea și clasificarea condițiilor actului juridic civil. 
2. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Regula capacităţii şi 
excepţia incapacităţii. 
3. Problema incapacităților de fapt (naturale) – temă de seminar 

 

TEMA XI – Condiţiile actului juridic civil (II) 
1. Voinţa juridică. Formare şi principii.  
2. Consimţământul. Definiţia şi condiţiile de valabilitate.  
3.Viciile de consimţământ. 
4. Reprezentarea – temă de seminar 

 

TEMA XII – Condiţiile actului juridic (III) 
1. Obiectul actului juridic civil. Definiţie şi condiţii de valabilitate. 
Sancţiune 
2. Cauza (scopul) actului juridic civil. Definiţie, reglementare, condiţii de 
valabilitate, probă şi importanţă. 
3. Frauda la lege – temă de seminar. 

 

TEMA XIII – Condiţiile actului juridic civil (IV) 
1. Forma actului juridic civil Principiul consensualismului.  
2. Clasificarea formelor actului juridic civil. 
3. Forma cerută ad probationem.  

4. Forma cerută ad solemnitatem. 

5. Forma cerută pentru opozablitatea actului juridic civil – tema de 

seminar 
 

TEMA XIV – Condiţiile actului juridic civil (V) 
1. Noțiunea, reglementarea și clasificarea modalităților actului juridic 
civil. 
2. Termenul. 
3. Condiția. 
4. Sarcina – tema de seminar 

 

TEMA XV– Efectele actului juridic civil 
1. Noțiunea și determinarea efectelor actului juridic civil. 
2. Obligativitatea efectelor actului juridic civil. Principiul pacta sunt 

servanda.  
3. Opozabilitatea efectelor actului juridic civil.  
4.Excepții de la principiul relativității actului juridic civil – tema de 

seminar 
5. Raportul dintre relativitate și opozabilitate – tema de seminar 

 

TEMA XVI – Nulitatea actului juridic civil (I) 
1. Noţiunea, reglementarea și clasificarea nulităţii actului juridic civil 
2.Delimitarea nulităţii actului juridic civil – tema de seminar 
3. Cauzele de nulitate 
4. Regimul nulității.  

 

TEMA XVII – Nulitatea actului juridic civil (II) 
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1. Efectele nulității 
2.Validarea actului juridic nul sau anulabil – tema de seminar 
 

TEMA XVIII – Prescripția extinctivă (I) 
1. Noțiunea, reglementarea și efectul prescripției extinctive 
2. Natura juridică a prescripției extinctive. 
3. Delimitarea prescripției extinctive. Comparație între prescripție, 

uzucapiune, decădere și termenul extinctiv – tema de seminar 

 

TEMA XIX – Prescripția extinctivă (II) 
1. Domeniul prescripției extinctive. 
2. Probleme speciale privind domeniul prescripției extinctive – tema de 

seminar 
3.Termenele de prescripție. 
 

TEMA XX – Prescripția extinctivă (III) 
1. Începutul, suspendarea și întreruperea cursului prescripției extinctive 
2. Repunerea în termenul de prescripție – tema de seminar 
3. Calculul termenului de prescripție 
 

TEMA XXI – Decăderea 
1. Noțiunea, reglementarea și efectul decăderii 
2. Termenele de decădere.  
3. Termenele de decădere de ordine publică și termenele de decădere 

de ordine privată. – tema de seminar 
4. Întreruperea termenului de decădere.  
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Lista materialelor 

didactice necesare 

Bibliografia 

 
Bibliografie fundamentală 
 

1. Marian NICOLAE, Drept civil. Teoria generală, vol. I, Teoria dreptului 

civil, Ed. Solomon, București, 2017 
 

2. Marian NICOLAE, Drept civil. Teoria generală, vol. II, Teoria generală 

a drepturilor subiective civile, Ed. Solomon, București, 2018 
 

3. Constituția României, republicată 
 

4. Noul Cod civil, republicat 
 

5. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
Bibliografie suplimentară 
 

1. Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Drept civil: partea 

generală în reglementarea noului Cod civil. Ed. Universul Juridic, 
București, 2013, 2018 

2. Gabriel BOROI, Carla Alexandra ANGHELESCU, Curs de drept civil. 

Partea generală, Ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012 
3. Ionel REGHINI, Şerban DIACONESCU, Paul VASILESCU, 

Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, 2013 

 
 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 
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 {Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

min. 80% (cf. precizare) 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 

 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  

max. 10% (cf. precizare) 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 
max. 10% (cf. precizare) 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 

 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 

probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 

 În funcție de situația epidemiologică și de reglementările aplicabile în considerarea acesteia: 

1) în cazul organizării examenului „față în față”, acesta va consta într-o lucrare scrisă compusă din trei 

părți: 1) un test grilă conținând 10-20 de întrebări cu trei variante de răspuns, dintre care numai una 

este corectă – 40-45%; 2) o speță ce urmărește identificarea problemelor juridice ridicate si rezolvarea 

acestora – 30-35%; 3) un subiect teoretic – 10-15% (10% punct din oficiu);  

2) în cazul organizării examenului online, acesta va consta într-un test grilă compus din cel mult 50 de 

întrebări cu trei variante de răspuns, dintre care numai una este corectă – 90% (10% punct din oficiu). 

Precizare: nota finală este dată de nota evaluării finale, care poate fi îmbunătăţită cu max. 20%, conform celor de mai 

sus,  pe baza testării continue pe parcursul semestrului – inclusiv prin temele de seminar – şi a testării periodice prin 

lucrări de control. 

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

■  să dovedească însuşirea minimă a materiei 

■  activitate minimă în timpul semestrului 

 

 

 

■  răspuns corect la cele 2 subiecte 

■ cunoaşterea în afara cursului a unor elemente 

suplimentare, de regulă, din bibliografia indicată 

 

 

 

 

Data completării: 01.10.2020   Semnătura titularilor : 

 

Prof. univ. dr. Marian NICOLAE _______________________ 

 

Conf. univ. dr. George - Alexandru ILIE ________________ 
 

Asist. univ. dr. Cristian PAZIUC________________________ 

 


