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FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
DOB.3.2.02

Semestrul

VI

Numărul de credite

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

150

122

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)
Condiţionate

Discipline anterioare

6

Numărul orelor pe semestru/activităţi
ST

SF

L

P

28

DF
DI
Drept roman
Drept civil. Partea generală
Drept civil. Persoanele
Drept civil. Drepturi reale
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Dreptul familiei
Drept civil. Principalele contracte
Teoria generală a dreptului

Recomandate
Obiectivul general

Obiectivele disciplinei

Întrucât este o disciplină fundamentală în cadrul sistemului de drept
continental-european, materia Succesiuni și Liberalități are obiectivul primordial
de a trata aceste instituţii ale dreptului privat în spiritul logicii juridice analitice şi
jurisprudenţialiste şi în acela al sintezei de valori juridice universale.
Dobândirea şi aprofundarea de cunoştinţe teoretice și practice în materia
succesiunilor și liberalităților. Cursul îşi propune să prezinte devoluţiunea
succesorală ca instituţie juridică care permite determinarea persoanelor
chemate să dobândească pe cale de moştenire întreg sau parte din
patrimoniul unei persoane fizice decedate. Cursul abordează problematica
temeiului care legitimează această transmitere şi califică devoluţiunea ca fiind
legală sau testamentară. Astfel, dacă legea este cea care stabileşte
persoanele, ordinea şi cotele în care are loc transmiterea patrimoniului
succesoral, suntem în prezenţa devoluţiunii succesorale legale. Dacă
transmiterea are ca fundament voinţa defunctului manifestată în vreuna din
formele testamentare admise de lege, devoluţiunea moştenirii va fi testamentară.

Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
organizeze dezbaterea unei moșteniri;
redacteze un testament;
să interpreteze şi aplice textul de lege în anumite cazuri practice;
identifice textele de lege care reglementează fiecare instituție în parte;
interpreteze şi aplice textele de lege;
integreze cunoștințele dobândite în ansamblul cunoștințelor de drept
privat.
Competenţe profesionale
C1. Înțelegerea noțiunilor de succesiune, devoluțiune a succesiunii și
liberalitate;
C2. Capacitatea de a identifica textele de lege care reglementează aceste
noțiuni;
C3. Capacitatea de a interpreta şi aplica textul de lege;
C4. Capacitatea de a integra cunoștințele dobândite în ansamblul
cunoștințelor de drept privat;
Competenţe transversale
CT1. Aplicarea noțiunilor învățate la materiile de drept civil din anii anteriori;
CT2. Capacitatea de a dezbate o moștenire;
CT3. Capacitatea de a redacta un testament;
CT4. Capacitatea de a interpreta şi aplica textul de lege în anumite cazuri
practice;
CT5. Compararea soluţiilor şi metodelor adoptate de-a lungul timpului pentru
reglementarea aceeași instituții;
CT6. Identificarea limitelor prezentei reglementări și redactarea de propuneri
de lege ferenda
I.

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR

1. Aspecte introductive privitoare la succesiuni; Deschiderea succesiunii - 2
ore
2. Condiţiile generale ale dreptului de moştenire - 2 ore
3. Reprezentarea succesorală - 2 ore
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

4. Moştenirea legală - 2 ore
5. Moştenirea legală - 2 ore
6. Contractul de donație și varietățile sale - 2 ore
7. Testamentul - 2 ore
8. Reguli generale privind moştenirea testamentară - 2 ore
9. Principalele dispoziţii testamentare - 2 ore
10. Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii - 2 ore
11. Dreptul de opţiune succesorală - 2 ore

12. Dreptul de opţiune succesorală - 2 ore
13. Transmisiunea activului, pasivului şi posesiunii moştenirii - 2 ore
14. Indiviziunea succesorală, împărţeala moştenirii, împărţeala de ascendent 2 ore
II. Seminar faţă în faţă1
1. Aspecte introductive privitoare la succesiuni; Deschiderea succesiunii - 2
ore
2. Condiţiile generale ale dreptului de moştenire - 2 ore
3. Reprezentarea succesorală - 2 ore
4. Moştenirea legală - 2 ore
5. Moştenirea legală - 2 ore
6. Liberalitățile - 2 ore
7. Liberalitățile - 2 ore
8. Reguli generale privind moştenirea testamentară - 2 ore
9. Principalele dispoziţii testamentare - 2 ore
10. Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii - 2 ore
11. Dreptul de opţiune succesorală - 2 ore
12. Dreptul de opţiune succesorală - 2 ore
13. Transmisiunea activului, pasivului şi posesiunii moştenirii - 2 ore
14. Indiviziunea succesorală, împărţeala moştenirii, împărţeala de ascendent 2 ore
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)
- evaluare finală
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Lista materialelor
didactice necesare
ghid de studiu
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

1

E2
50%
50%3

În caz de desfășurare a activităților la distanță, seminarul de va desfășura on-line.
Standard minim de performanţă: activitatea de seminar va fi punctată doar în prima sesiune (ulterior, pentru a fi
avută în vedere la nota finală, activitatea trebuie refăcută); pentru a se realiza media între activitatea de seminar și
nota de la examen, ambele trebuie să fie superioare notei 5; suportul de curs nu poate asigura decât cel mult
obținerea notelor anterior menționate; în cazul desfășurării activității didactice on-line examenul se va susține în
mod oral, iar evaluarea la seminar va avea în vedere și evaluări scrise.
3
Vor fi avute în vedere în măsura în care sunt susținute.
2

Bibliografia recomandată

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod
civil, Comentariu pe articole, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2021;
2. Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2002;
3. Francisc Deak, Romeo Popescu,Tratat de drept succesoral, ed. a IV-a,
actualizată și completată, 3 volume, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
4. Dan Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitățile, ediția a 2-a
revizuită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017;
5. Mircea Dan Bob, Probleme de moșteniri în vechiul și în noul Cod civil, Ed.
Universul juridic, București, 2012;
6. J. Kocsis, P. Vasilescu, Drept civil – Succesiuni, Ed. Hamangiu, București,
2016;
7. Codrin Macovei, Drept succesoral. Moştenirea legală, Ed. Universităţii Al. I.
Cuza, Iaşi, 2006.

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume şi prenume
Lector univ. dr. MACOVEI Codrin

Semnătura

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;
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Prodecan pentru activitate academică și relația cu studenții
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

