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2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT CIVIL 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. SEVASTIAN CERCEL 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. SEVASTIAN CERCEL 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare EX 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

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 

3.7 Numărul de credite 10 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul Școala Doctorală  

1.4 Domeniul de studii  Drept 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii Drept, cu frecvență 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Master în drept sau într-un domeniu conex 

4.2 de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, având caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul constă în lucrări aplicative. 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Capacitatea de a problematiza temele controversate ale dreptului intertemporal. 

Dezvoltarea capacității de cercetare originală în domeniul dreptului civil, confictul de legi în materie civilă şi 

dreptul material la acţiune. 

Dezvoltarea capacității de a aplica constructiv diversele tipuri de interpretare juridică. 
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 Capacitatea de a aplica metodele si mijloacelor dreptului civil în realizarea tezelor de doctorat din domeniul 

ramurilor dreptului. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Problematizarea formalismului juridic și aspecializării cercetării în ramurile dreptului. 

7.2 Obiectivele specifice  Perfecționarea capacității de a utiliza cunoștințele de drept civil pentru a realiza o 

teză de doctorat originală. 



8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Ore alocate temei 

Conflictul de legi în timp în materie civilă: delimitări 

terminologice şi premise 

Expunere didactică; 

conversaţie didactică. 2 

Drept intertemporal: noţiune, necesitate, conţinut, delimitare Expunere didactică; 

conversaţie didactică;  
2 

Teorii de drept intertemporal: teoria drepturilor câştigate sau 

dobândite 

Expunere didactică; 

problematizare. 2 

Teorii de drept intertemporal: teoria faptelor consumate, 

îndeplinite sau realizate. 

Conversaţie 

didactică; 

problematizare. 
2 

Teorii de drept intertemporal: teoria situaţiilor juridice în curs Conversaţie 

didactică; 

problematizare;  

2 

Teorii de drept intertemporal: teoria normativistă Expunere didactică; 

problematizare;  
2 

Principiile dreptului intertemporal civil: introducere; principiul 

neretroactivităţii legii civile noi. 

Expunere didactică; 

conversaţie didactică; 

demonstraţie; 

problematizare 

2 

Principiile dreptului intertemporal civil: principiul aplicării 

imediate a legiicivile noi 

Expunere didactică; 

conversaţie didactică; 

demonstraţie; 

problematizare;  

2 

Principiile dreptului intertemporal civil: principiul supravieţuirii 

legii civile vechi 

Expunere didactică; 

conversaţie didactică; 

demonstraţie; 

problematizare;  

2 

Aplicarea în timp a legii civile în dreptul român: probleme, 

controverse, soluţii în dreptul contemporan 

Expunere didactică; 

conversaţie didactică; 

demonstraţie; 

problematizare;  

2 

Aplicarea în timp a Codului civil român: intrarea în vigoare la 1 

octombrie 2011; dispoziţii conflictuale  

Expunere didactică; 

conversaţie didactică; 

problematizare; 

studiul de caz 

4 

Dreptul material la acţiune: introducere; materia drepturilor reale; 

obligaţiile purale 

Expunere didactică; 

problematizare; 

studiul de caz 

2 

Dreptul material la acţiune având ca obiect nulitatea actului 

juridic civil 

Problematizare; 

studiul de caz 

2 

Bibliografie obligatorie:  

Dogaru Ion, Popa Nicolae, Dan Claudiu Dănişor, Sevastian Cercel, Bazele dreptului civil, vol. Teoria generală, Ed. 

C.H,. Beck, Bucureşti, 2008 

Marian Nicolae, Contribuţii la studiul conflictului de legi în materie civilă (în lumina Noului Cod civil), Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013 

Reviste de specialitate: Revista Română de Drept Privat, Dreptul, Curierul judiciar, s.a. 

 

  

 

8. 2. Seminar Metode de lucru Ore alocate temei 

Seminarul 1. Conflictul de legi în timp în materie civilă Studiul de caz. 2 

Seminarul 2. Teorii de drept intertemporal Studiul de caz 2 



Seminarul 2. Teorii de drept intertemporal Studiul de caz 2 

Seminarul 2. Teorii de drept intertemporal Studiul de caz 2 

Seminarul 2. Teorii de drept intertemporal Studiul de caz 2 

Seminarul 6. Principiile dreptului intertemporal civil 

 

Comentarii de 

doctrină. Studiul de 

caz 

2 

Seminarul 7. Principiile dreptului intertemporal civil Comentarii de 

doctrină. Studiul de 

caz 

2 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Capacitate de sinteză și prelucrare a 

informațiilor 

Capacitate de definire a conceptelor 

Capacitate de redactare originală 

 

 

 

Examen 

 

Examen – 70% 

Activitate pe parcurs 

– 30 % 

10.5 Seminar 

Capacitate de analiză și sinteză 

Capacitate de argumentare 

Participare la seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Capacitatea dea utiliza critic și constructiv informația acumulată printr-o documentare temeinică. 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs 

 

10.09.2020 

Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL 

 

  

Data avizării de către Școala Doctorală 

 

....................... 

 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- 


