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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea 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 
Carieră judiciară 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dobândirea, publicitatea si apararea dreptului de proprietate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Irina Sferdian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Irina Sferdian 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 53 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 7 

Examinări  10 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  NU 

4.2 de competenţe  NU 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  NU 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  NU 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 definirea şi utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei de Drept civil. 

Drepturile reale 

 utilizarea adecvată a principiilor şi regulilor instituţiilor juridice proprii disciplinei de 

Drept civil. Drepturile reale 

 studierea textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, având ca punct de pornire o 

problemă de drept concretă, cu implicarea instituţiilor din Dreptul civil. Drepturile 

reale 

 elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei 

situaţii de fapt utilizând principiile şi metodele consacrate în cadrul Dreptului civil. 

Drepturile reale şi având ca suport legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o 

problemă concretă de Dreptul civil. Drepturile reale 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 

 realizarea obligaţiilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

 aplicarea tehnicilor de muncă în echipă cu abordarea unor speţe cu elmente de 

interdisciplinaritate 

 utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, precum şi a resurselor de informare şi 

de formare profesională asistată 

 manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific 

 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice 

 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice  

 valorificarea optimă şi creativaă 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 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei transmiterea către studenţi a cunoştinţelor specifice disciplinei de Dreptul 

civil. Drepturile reale și însușirea de către aceștia a dispozițiilor 

legale în materie, precum și deprinderea de către aceștia a 

metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest 
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domeniu 

7.2 Obiectivele specifice  însuşirea de către studenţi a limbajului juridic şi a termenilor de 

specialitate proprii disciplinei de Dreptul civil. Drepturile reale 

 însuşirea de către studenţi a principiilor, conceptelor şi a 

teoriilor proprii disciplinei de Dreptul civil. Drepturile reale, 

precum şi a metodelor specifice acesteia 

 prezentarea, interpretarea, analizarea şi compararea instituţiilor 

juridice din dreptul naţional precum şi corelarea acestora cu 

instituţiile corespunzătoare din alte sisteme de drept, în materia 

Dreptului civil. Drepturile reale 

 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  

Dobândirea proprietății prin act juridic 

Există o obligație de a da ? 

Formalismul actului de transfer al proprietății 

Vânzarea bunului altuia 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

2. Acte preparatorii de transfer al proprietății 

Promisiunile de vânzare versus pactul de opțiune 

Hotărârea judecătorească ce ține loc de contract 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

3. Dreptul de preemțiune la dobândirea terenurilor 

Preemțiunea în cazul vânzării terenurilor agricole 

Preemțiunea în cazul vânzării terenurilor forestiere 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

4. Accesiunea imobiliară artificială 

Dobândirea proprietății asupra construcțiilor prin edificare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

5. Uzucapiunea 

Probleme controversate legate de aplicarea legii în timp 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

6. Apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor 

mobile 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

7. Apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor 

imobile 
 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 
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8. Principiile de carte funciară 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9.Înscrierile de carte funciară 

Intabularea 

Înscrierea provizorie 

Notarea 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

10.Aparența de carte funciară.  

Efectul achizitiv de drept al posesiei tabulare. Comparație 

între uzucapiunea tabulară și principiul publicității materiale 

a cărților funciare  

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

11. Noțiunea de imobil înscris în cartea funciară.Modificări 

aduse imobilului .  

Alipire, dezlipire, rectificare de suprafață 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

12. Acțiunile de carte funciară 

Acțiunea în prestație tabulară 

Comparație cu acțiunea în acordarea rangului preferențial 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

13.  

Acțiunile de carte funciară 

Acțiunea în rectificare 

Acțiunea în justificare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

14. Radierea drepturilor înscrise în cartea funciară 

Radierea din oficiu 

Radierea prin acord  

Radierea pe cale de acțiune 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Dobândirea proprietății prin act juridic 

Acte preparatorii de transfer al proprietății 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 
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Dreptul de preemțiune la dobândirea terenurilor 

Accesiunea imobiliară artificială 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

 

Uzucapiunea 

Probleme controversate legate de aplicarea legii în timp 

 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 
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Dobândirea dreptului de propietate de către stat și unitățile 

administrativ-teritoriale 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

Apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile 

și imobile 
 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 
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Înscrierile de carte funciară 

Principiile de carte funciară 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

Acțiunile de carte funciară 
 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

Bibliografie 

Obligatorie  

Irina Sferdian- Drept civil. Drepturile reale principale – Studiu aprofundat, Editura Hamangiu, 

București, 2021 
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Alternativă   

1.Valeriu Stoica- Drept civil. Drepturile reale, Editura C.H. Beck, București, 2017 

 

Facultativă 

1. Corneliu Bîrsan- Drept civil. Drepturile reale, Editura Hamangiu, București, 2020 

 

Legislaţie 

1. Codul civil 

2. Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară  

3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, cu modificările ulterioare 

 
 

4 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

 Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei de Drept civil. Drepturile reale este îndreptată 

înspre dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le 

asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, 

în toate domeniile de activitate specifice 

 

5  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 

Examinare orală  100% 

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Activitatea la seminar este apreciată în 

funcție de evaluarea periodică a fiecărui 

student în urma chestionării orale a 

acestuia cu privire la problemele ridicate 

în doctrină și în jurisprudență în materia 

Dreptului civil. Drepturile reale. 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea şi utilizarea adecvată a limbajului juridic propriu, precum şi a 

noţiunilor specifice disciplinei de  Dreptul civil. Drepturile reale în elaborarea 

discursului oral sau scris 

 elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, 

procedurilor şi instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi 

conceptelor juridice specifice Dreptului civil. Drepturile reale 
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 utilizarea adecvată a legislației din domeniul Dreptului civil. Drepturile reale, în 

acord cu doctrina și cu jurisprudența în materie, în scopul soluționării unei 

probleme de drept concrete 

 realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre una sau mai multe 

instituții juridice din domeniul Dreptului civil. Drepturile reale 

 

 

Data completării 

18.09.2021                                       

Semnătura titularului de curs 

prof. dr. Irina Sferdian 

Semnătura titularului de 

seminar 

prof. dr. Irina Sferdian 

 

Data avizării în catedră/departament 

21.09.2021 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

 

 


