
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul DE DREPT 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei MOȘTENIRI ȘI LIBERALITĂȚI 

2.2 Titularul activităţilor de curs lect. dr. Eusebiu-Octav  DANILĂ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Eusebiu-Octav  DANILĂ 

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

 

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

 

3.1 Număr de ore pe săptămână IF   din care: 3.2 

curs 

IF  3.3 seminar/laborator IF   

3   2  1   

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

IF   din care: 3.5 

curs 

IF  3.6 seminar/laborator IF   

42   28  14   

Distribuţia fondului de timp: ore 

IF 

  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14   

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14   

Tutoriat  14   

Examinări  18   

Alte activităţi…………………………………… - - 

 IF   

3.7 Total ore studiu individual 58   

3.8 Total ore pe semestru 100   

3.9 Numărul de credite 4   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Disciplina se studiază subsecvent disciplinelor de drept civil. 

4.2 de competenţe Nu este cazul. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Videoproiecție 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Videoproiecție 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Analiza caracteristicilor instituţionale şi funcţionale ale dreptului succesoral. 

2. Însuşirea conceptelor şi a terminologiei specifice dreptului succesoral. 

3. Înţelegerea principiilor şi a regulilor specifice dreptului succesoral. 

4. Aplicarea normelor şi a procedurilor specifice dreptului succesoral. 

5. Capacitatea prevenirii şi a soluţionării litigiilor specifice dreptului succesoral. 
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Familiarizarea cu normele dreptului succesoral şi, în plan general, cu principiile de funcţionare ale 

dreptului civil în vederea unei optime înfăptuiri a actului de justiţie. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Insusirea cunostintelor privind dreptul succesoral, in scopul asimilarii 

problemelor teoretice si practice ce fac obiectul disciplinei 

Definitii si concepte, istoric, locul ramurii in sistemul de drept, mostenirea 

legala si testamentara, transmisiunea,  indiviziunea si imparteala mostenirii. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Explicarea şi interpretarea normelor şi a procedurilor specifice 

moştenirii legale. 

2. Familiariarea cu normele şi procedurile specifice moştenirii 

testamentare. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii tematice 



Curs 1 

Contractul de donație 

Revocarea donațiilor 

Raportul donațiilor 

 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 2 

Capacitatea succesorală 

Reprezentarea succesorală 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

 

2 ore 

Curs 3 

Execuțiunea testamentară 

Principiile devoluțiunii succesorale legale 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 4 

Acceptarea moștenirii 

Dreptul de opțiune succesorală 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 5 

Nedemnitatea succesorală 

Succesiuni cu elemente de extraneitate 

Dezmoștenirea 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 6 

Substituția fideicomisară 

Testamentul autentic 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 7 

Moștenirea vacantă și certificatul de vacanță 

succesorală 

Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă 

 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 8 

Renunțarea la moștenire 

Oprirea pactelor asupra moștenirilor 

nedeschise 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 9 

Lichidarea regimului matrimonial între soțul 

supraviețuitor și moștenitorii defunctului 

Testamentul olograf și testamentele 

privilegiate 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 



Curs 10 

Partajul succesoral 

Drepturile succesorale ale soțului 

supraviețuitor 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 11 

Indiviziunea succesorală 

Caducitatea legatelor 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 12 

Partajul de ascendent 

Clasele de moștenitori legali 

 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 13 

Deschiderea moștenirii 

Principiile generale ale devoluțiunii legale a 

moștenirii 

 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

Curs 14 

Transmisiunea activului moștenirii 

Transmisiunea pasivului moștenirii 

 

Prezentare referat 

Intrebari-raspunsuri 

pe temele date 

2 ore 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.  

Contractul de donație 

Revocarea donațiilor 

Raportul donațiilor 

 

Dezbatere 1 h 

2.  

Capacitatea succesorală 

Reprezentarea succesorală 

Dezbatere 1 h 



3.  

Execuțiunea testamentară 

Principiile devoluțiunii succesorale legale 

Dezbatere 1 h 

4.  

Acceptarea moștenirii 

Dreptul de opțiune succesorală  

Dezbatere 1 h 

5.  

Nedemnitatea succesorală 

Succesiuni cu elemente de extraneitate 

Dezmoștenirea 

Dezbatere 1 h 

6.  

Substituția fideicomisară 

Testamentul autentic 

Dezbatere 1 h 

7.  

Moștenirea vacantă și certificatul de vacanță succesorală 

Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă 

Dezbatere 1 h 

8. 

Renunțarea la moștenire 

Oprirea pactelor asupra moștenirilor nedeschise 

Dezbatere 1 h 

9. 

Lichidarea regimului matrimonial între soțul 

supraviețuitor și moștenitorii defunctului 

Testamentul olograf și testamentele privilegiate 

Dezbatere 1 h 

10. 

Partajul succesoral 

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor 

Dezbatere 1 h 

11. 

Indiviziunea succesorală 

Caducitatea legatelor 

Dezbatere 1 h 

12. 

Partajul de ascendent 

Clasele de moștenitori legali 

Dezbatere 1 h 

13. Deschiderea moștenirii 

Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii 

Dezbatere 1 h 

14. Dezbatere 1 h 



Transmisiunea activului moștenirii 

Transmisiunea pasivului moștenirii 

 

Bibliografie 

 

a) Obligatorie 

1. Ilioara Genoiu: Dreptul la moştenire în Noul Cod Civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2012; 

2. Francisc DEAK, Romeo POPESCU, Tratat de drept succesoral, Editia a IV-a actualizata si completata,  Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2019; 

3. Dan CHIRICĂ, Tratat de drept civil – succesiunile si liberalitățile, Ediția a doua, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2017 ; 

4. Florin Moțiu, Contracte speciale. Curs universitar, ediția a VIII - a, Ed. Universul Juridic, București, 2020; 

5. Mihail ELIESCU, Mostenirea si devolutiunea ei in dreptul RSR, Ed. Academiei RSR, Bucuresti, 1966. 

6. Regulamentul de punere în aplicare a Legii 36/1995, aprobat prin Ordinul M. J. nr. 2333/C/24.07.2013, M. 

Of. Partea I-a nr. 479/01.08.2013. 

7. Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. 

8. Ioan Leş, Elemente de drept notarial. Ediția a treia, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2014; 

9. Ioan Popa, Alin-Adrian Moise, Drept notarial. Organizarea activității. Statutul notarului. Proceduri 

notariale, Ed. Universul Juridic, București, 2013; 
10. Ghid de practică notarială, Ed. Notarom, Bucureşti-2011; 

11. Codul civil al României: Îndrumar notarial, vol. I şi II, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti 2011. 

 

b) Alternativă 

- 

c) Facultativă 

1. – Mihail ELIESCU – Curs de succesiuni, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997. 

2. - Mihail ELIESCU – Transmisiunea şi împărţeala mostenirii in dreptul RSR, Ed. Academiei RSR, 

Bucuresti, 1966. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate la facultățile de drept de 

prestigiu din țară și din străinătate. 

 Cunoştinţele şi competenţele acumulate în cadrul disciplinei se bucură de recunoaştere la nivelul 

profesiilor juridice, al asociaţiilor profesionale şi al angajatorilor reprezentativi. 

 

 

 10. Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 

Curs 

Se verifică îndeplinirea de către 

fiecare student a standardelor 

minime de performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin verificarea 

orala (examen oral tip interviu întrebare-răspuns. 

100% 

   

10.5 

Seminar 

/ 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de către 

fiecare student a standardelor 

minime de performanță 

Activitatea la seminar este apreciată în funcţie de 

evaluarea periodică a fiecărui masterand în urma 

chestionării orale a acestuia cu privire la problemele 

ridicate în doctrină şi jurisprudenţă în materia 

dreptului la moştenire. 

 

   



    

10.6 Standard minim de performanţă                          

 Obţinerea a cel puţin nota 5 (cinci) 

 

 

 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul 

online  

Platforma 

de e-

learning 

utilizată 

 

Aplicația 

de video-

conferință 

ce va fi 

utilizată 

 

Condițiile 

tehnice necesare 

pentru 

participarea la 

procesul 

educațional și la 

procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de 

curs poate fi consultat 

în format electronic și 

în care pot fi accesate 

alte resurse de 

învățare / bibliografice 

în format digital 

 

e-

learning 

uvt 

 

Google 

Meet 

Studentul are 

nevoie de acces la 

mijloace tehnice 

specifice, în 

vederea participării 

la procesul 

educațional și la cel 

de evaluare: 

desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la 

internet, care permit 

accesul pe 

platforma de e-

learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-

conferință folosite. 

În vederea 

desfășurării optime 

a procesului de 

învățământ, logarea 

studentului pe 

platforma de e-

learning utilizată se 

va face exclusiv de 

pe contul 

instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 

e-learning uvt 

 

  

 

Semnătura şefului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

Data completării 

15.09.2021 

Data avizării în departament 

23.09.2021 

 

 

Semnătura titularului de curs 

lect. dr. Eusebiu-O.  DANILĂ                    

 Semnătura titularului de seminar 

lect. dr. Eusebiu-O.  DANILĂ                    
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