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I. PRELIMINARII 
 

Succesiunea constituie una din modalităţile de dobîndire a dreptului de proprietate care 
include transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe 
persoane fizice, juridice sau stat şi reprezintă una din cele mai importante instituţii ale legislaţiei 
civile. 

Dreptul succesoral studiază dobîndirea şi transmisiunea patrimoniului succesoral, 
modalităţile transmisiunii succesorale, data şi locul deschiderii moştenirii, condiţiile generale de 
fond şi de formă pentru validitatea testamentului, formele testamentului şi efectele nerespectării 
condiţiilor menţionate. De asemenea, obiect de reglementare a normelor dreptului succesoral îl 
formează legatele, moştenirea legală, inclusiv rezerva succesorală, opţiunea succesorală, etc.   

Curriculum la disciplina Drept succesoral are drept scop elucidarea celor mai importante 
probleme ce ţin de aplicarea şi interpretarea legislaţiei civile, inclusiv a succesiunii. 

Obiectivele şi sarcina disciplinei în cauză este de a asigura procesul instructiv-didactic în 
vederea studierii disciplinei Drept succesoral, şi de a asigura viitorii judecători şi procurori cu 
cunoştinţe profunde în acest domeniu, de a forma deprinderi practice în aplicarea corectă a 
legislaţiei civile, inclusiv a legislaţiei succesorale la soluţionarea diverselor situaţii. 

Curriculum Dreptul succesoral alcătuit în baza legislaţiei în vigoare, a literaturii juridice de 
specialitate a practicii judiciare permite viitorilor judecători şi procurori completarea şi 
aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în acest domeniu. 

Prelegerile, dar mai ales, seminarele au un caracter aplicativ şi utilizează o paletă largă şi 
diversificată de proiecte şi metode didactice, aplicaţii şi exerciţii practice, inclusiv probleme ce 
cuprind studiu  de caz. 

Tematica este formulată astfel încît să stimuleze gîndirea independentă a audienţilor, să le 
creeze interesul pentru cunoaşterea problematicii juridice, să dezvolte preocupare  pentru studiul 
individual sistematic. 
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 
 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:            
- să determine obiectul de studiu “Drept succesoral” şi rolul acestuia în sistemul normelor 

dreptului civil; 
- să stabilească condiţiile generale ale dreptului la moştenire; 
- să definească noţiunea de moştenire şi să analizeze felurile moştenirii; 
- să identifice felurile testamentului; 
- să determine normele cu privire la devoluţiunea succesorală legală şi testamentară; 
- să distingă termenele şi ordinea de acceptare şi renunţare la moştenire; 
- să definească noţiunea de legat şi să stabilească condiţiile de valabilitate a legatului; 
- să enumere principalele limite ale dreptului de a dispune pentru cauză de moarte, etc.                      

 
La nivel de aplicare:  

- să argumenteze caracterele juridice ale transmisiunii succesorale; 
- să analize categoria persoanelor cu vocaţie succesorală (clasele de moştenitori); 
- să proiecteze principiile generale aplicabile devoluţiunii succesorale legale; 
- să interpreteze condiţiile de valabilitate pentru toate felurile de testamente; 
- să aprecieze diversele opinii asupra succesiunii legale şi testamentare din doctrina 

naţională şi cea internaţională; 
- să interpreteze principalele dispoziţii testamentare reieşind din legislaţia naţională; 
- să aplice legislaţia cu privire la legate; 
- să analizeze condiţiile de transmitere a cotei rezervei succesorale; 
- să argumenteze termenele şi condiţiile de acceptare şi renunţare la moştenire, aplicaţii şi 

exerciţii, inclusiv probleme teoretice la aplicarea normelor juridice în materia dreptului 
civil, inclusiv a dreptului la moştenire; 

- să analizeze conţinutul patrimoniului succesoral şi răspunderea moştenitorilor pentru 
datoriile celui ce a lăsat moştenirea.                  

 
La nivel de integrare:         

- să aprecieze locul şi rolul dreptului succesoral în reglementarea juridică a relaţiilor 
succesorale; 

- să generalizeze practica judiciară şi să întocmească note informative; 
- să interpreteze particularităţile fiecărui fel de testament; 
- să estimeze eficienţa normelor din dreptul succesoral, pentru nivelul de dezvoltare actual; 
- să propună modificări de lege ferenda; 
- să interpreteze normele ce reglementează clasele de moştenitori. 
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul 
disciplinei Semestrul 

            Numărul de ore Modalitatea de 
evaluare 

curs practice 

        II 0 24 colocviu 
diferențiat 

 
 

 
IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor practice 

Nr. 
crt. Tema Realizarea în 

timp (ore) 

1. Modurile de transmisiune şi dobîndire a moştenirii 2 

2. Transmisiunea succesorală testamentară 4 

3. Modalităţile de protecţie a unor moştenitori 4 

4. Transmisiunea succesorală legală  4 

5. Opţiunea succesorală şi patrimoniul succesoral  4 

6. Responsabilitatea moştenitorilor faţă de creditorii celui ce a lăsat 
moştenirea 2 

7. Confirmarea dreptului de moştenire şi partajarea moştenirii 4 

În total: 24 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 
Audientul trebuie să cunoască: 
- noţiunile de „moştenire”, „succesiune”, 

„comorienţi”, „codecedaţi” și „nedemnitate 
succesorală”; 

- felurile moştenirii; 
- modurile de transmisiune şi dobîndire a succesiunii; 
- importanţa momentului (datei) şi locului deschiderii 

moştenirii; 
- caracterele juridice ale transmisiunii succesorale; 
- condiţiile pentru a putea moşteni; 
- conţinutul capacităţii succesorale; 
- categoriile de persoane care nu au capacitate 

succesorală; 
- natura juridică a nedemnităţii succesorale; 
- situaţiile prevăzute de lege pentru declararea 

nedemnităţii; 
- procedura de declarare a nedemnităţii succesorale şi 

termenul de înaintare a acţiunii de declarare a 
nedemnităţii succesorale; 

- caracterele juridice ale nedemnităţii succesorale; 
- efectele nedemnităţii succesorale, inclusiv în cazul 

intrării în posesiunea bunurilor succesorale sau 
înstrăinării lor. 

Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 
- explica importanţa datei decesului celui ce lasă 

moştenirea; 
- explica prin ce probe se confirmă data deschiderii 

moştenirii; 
- determina locul deschiderii moştenirii pentru minori, 

persoanele puse sub interdicţie, persoanele dispărute, 
fără domiciliu sau cu domiciliul necunoscut; 

- identifica persoanele care nu pot avea capacitate 
succesorală; 

- delimita capacitatea succesorală de capacitatea de 
folosinţă şi de capacitatea de exerciţiu; 

- explica deosebirea dintre comorienţi şi codecedaţi; 
- identifica efectele nedemnităţii, inclusiv în cazul 

intrării în posesia bunurilor succesorale sau 
înstrăinărilor. 

Audientul trebuie să poată: 
- aplica şi interpreta legislaţia succesorală; 
- identifica modurile de transmisiune şi dobîndire a 

moştenirii; 
- argumenta importanţa determinării locului 

deschiderii moştenirii; 
- demonstra data şi locul deschiderii moştenirii, 

inclusiv momentul deschiderii moştenirii; 
- determine condiţiile pe care trebuie să le întrunească 

persoana pentru a deţine calitatea de  succesor; 

Tema 1. Modurile de transmisiune 
şi de dobîndire ale moştenirii 
 
1. Modurile de transmisiune şi 

dobîndire ale moştenirii. 
2. Caracterele juridice ale 

transmisiunii succesorale. 
3. Data şi locul deschiderii 

moştenirii. 
4. Capacitatea succesorală. 
5. Nedemnitatea succesorală. 
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- identifica calităţile pe care trebuie să le întrunească 
persoana pentru a succede; 

- argumenta că persoana dispune de capacitate 
succesorală; 

- aprecia în ce situaţii persoana poate fi declarată 
succesor nedemn; 

- analiza circumstanţele stabilite de lege ce constituie 
temei pentru declararea succesorului nedemn; 

- argumenta procedura de declarare a succesorului 
nedemn şi situaţia în care succesorul poate fi absolvit 
de nedemnitate; 

- întocmi cereri şi acte judecătoreşti cu privire la 
constatarea succesorului nedemn, cu privire la 
constatarea deschiderii moştenirii etc. 

Audientul trebuie să cunoască: 
- noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului; 
- noţiunea de caducitate a dispoziţiei testamentare; 
- noţiunea de legat și condiţiile de încetare a executării 

legatului; 
- condiţiile de fond cerute de lege pentru validitatea 

testamentului; 
- condiţiile generale de formă pentru validitatea 

testamentului; 
- condiţiile speciale pentru validitatea testamentului; 
- felurile testamentului şi particularităţile fiecărui fel 

de testament; 
- diferenţa între modificarea, revocarea, anularea şi 

nulitatea testamentului; 
- consecinţele nulităţii dispoziţiei testamentare; 
- procedura de contestare a testamentului; 
- atribuţiile executorului testamentar şi 

responsabilitatea lui pentru neexecutarea 
testamentului. 

Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 
- explica și argumenta necesitatea respectării 

condiţiilor de fond şi de formă pentru valabilitatea 
testamentului; 

- clasifica și explica avantajele şi dezavantajele 
fiecărui fel de testament; 

- caracteriza fiecare fel de testament  (olograf, mistic, 
autentic, testamentul asimilat celui autentic); 

- explica situaţiile în care nerespectarea unei anumite 
forme de testament are ca consecinţă valabilitatea 
testamentului sub altă formă; 

- distinge condiţiile generale de fond şi de formă de 
condiţiile speciale ale testamentului; 

- stabili cuprinsul testamentului; 
- identifica subiecţii executării testamentului;  
- determina obiectul legatului şi condiţiile de 

executare; 
- stabili limitele de executare a legatului; 
- diferenţia legalul de alte dispoziţii testamentare; 

Tema 2. Transmisiunea 
succesorală testamentară 
 
1. Noţiunea şi caracterele juridice 

ale transmisiunii testamentare. 
2. Condiţiile generale de formă şi 

fond pentru valabilitatea 
testamentului. 

3. Particularităţile testamentelor: 
olograf, autentic, mistic şi celor 
asimilate celui autentic.  

4. Legatul.  
5. Modificarea, revocarea şi 

nulitatea testamentului. 
6. Executarea testamentului. 
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- explica atribuţiile executorului testamentar şi 
consecinţele refuzului de a executa testamentul;  

- determina responsabilitatea executorului testamentar;  
- determina procedura şi termenele de contestare a 

valabilităţii testamentului. 
Audientul trebuie să poată: 
- determina consecinţele nerespectării condiţiilor de 

formă şi de fond la întocmirea testamentului; 
- analiza regulile comune aplicabile tuturor felurilor de 

testamente; 
- aplica prevederile legislaţiei civile în vigoare la 

întocmirea testamentului; 
- evidenţia particularităţile fiecărui fel de testament; 
- aplica legislaţia cu privire la legate; 
- explica cauzele de ineficacitate ale testamentului; 
- interpreta cazurile cînd testamentul devine caduc în 

tot sau în parte; 
- aplica normele codului civil referitoare la 

modificarea, revocarea, anularea şi nulitatea 
testamentului; 

- stabili cauzele de înlăturare a executorului 
testamentar; 

- interpreta pe baza unei speţe caracterele juridice ale 
testamentului; 

- aplica dispoziţiile legale cu privire la revocarea, 
modificarea, caducitatea şi nulitatea testamentului la 
soluţionarea speţelor; 

- formula soluţii la rezolvarea speţelor cu privire la 
declararea nulităţii testamentului sau a unor 
dispoziţii testamentare. 

Audientul trebuie să cunoască: 
- noțiunea de „rezervă succesorală” şi caracterele ei 

juridice; 
- condiţiile de recunoaştere a moştenitorului legal, a 

moştenitorului rezervatar; 
- cazurile în care apare dreptul de a pretinde cota din 

rezerva succesorală; 
- modul de calculare a rezervei succesorale. 
Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 
- identifica caracterele juridice ale rezervei 

succesorale; 
- stabili cercul moştenitorilor care au dreptul la 

rezerva succesorală; 
- determina mărimea rezervei succesorale; 
- determina cota din rezerva succesorală pentru fiecare 

moştenitor rezervatar; 
- identifica efectele privării de dreptul la cota din 

rezerva succesorală, precum şi efectele renunţării la 
rezerva succesorală; 

- descrie procedura de privare în dreptul de a primi 
rezerva succesorală; 

- identifica problemele ce apar la aplicarea în practică 

Tema 3. Modalităţile de protecţie a 
unor moştenitori 
 
1. Rezerva succesorală. 
2. Caracterele juridice ale rezervei 

succesorale. 
3. Moştenitorii rezervatari, 

întinderea rezervei succesorale şi 
calculul rezervei succesorale. 

4. Privarea de dreptul la cota din 
rezerva succesorală. 

5. Acceptarea şi renunţarea la 
rezerva succesorală. 
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a reglementărilor cu privire la rezerva succesorală. 
Audientul trebuie să poată: 
- stabili efectele renunţării la rezerva succesorală; 
- aplice procedura de decădere a moştenitorului la cota 

din rezerva succesorală; 
- aplica prevederile Codului civil ce se referă la 

cazurile de privare de dreptul la cota din rezerva 
succesorală; 

- interpreta şi aplica dispoziţiile legale cu privire la 
rezerva succesorală în baza unei speţe; 

- argumenta în baza unei speţe modul de calculare a 
rezervei succesorale; 

- întocmi proiecte de hotărîri judecătoreşti cu privire la 
rezerva succesorală. 

Audientul trebuie să cunoască: 
- noţiunea de reprezentare şi să enumere condiţiile de 

reprezentare; 
- noțiunea și condiţiile reprezentării legale, precum şi 

efectele ei; 
- principiile generale aplicabile transmisiunii 

succesorale legale; 
- cazurile în care poate avea loc moştenirea legală; 
- clasele de moştenitori şi gradele de rudenie; 
- ordinea de chemare la moştenire; 
- condiţiile de admitere a reprezentării succesorale; 
- clasele de moştenitori în privinţa căror se admite 

reprezentarea succesorală; 
- efectele reprezentării succesorale; 
- caracterele dreptului succesoral ale ascendenţilor 

privilegiaţi şi celor ordinari; 
- cazurile în care statul are dreptul la moştenire şi care 

sînt efectele transmiterii statului patrimoniului 
succesoral vacant statului. 

Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 
- diferenţia principiul proximităţii gradului de rudenie 

între moştenitori de principiul priorităţii clasei de 
moştenitori; 

- determina condiţiile de transmisiune a moştenirii  
legale; 

- determina clasele de moştenitori legali şi ordinea de 
chemare a lor la moştenire; 

- distinge ascendenţii şi colateralii privilegiaţi de 
ascendenţii şi colateralii ordinari; 

- estima pînă la ce grad de rudenie colateralii pot avea 
vocaţie succesorală; 

- estima pînă la ce grad de rudenie se admite 
reprezentarea în cazul moştenirii descendenţilor sau 
colateralilor; 

- descrie ordinea de vocaţie pentru străbunicii, care 
sînt ascendenţi ordinari; 

- descrie condiţiile de admitere a reprezentării 
succesorale; 

Tema 4. Transmisiunea 
succesorală legală 
 
1. Principiile generale ale 

transmisiunii legale a moştenirii. 
2. Clasele de moştenitori. 
3. Reprezentarea şi condiţiile de 

reprezentare. 
4. Dreptul statului asupra moştenirii 

vacante. 
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- determina modul de distribuire a patrimoniului 
succesoral între moştenitorii din aceeaşi clasă; 

- interpreta dispoziţiile legale cu privire la succesiunea 
vacantă. 

Audientul trebuie să poată: 
- distribui patrimoniul succesoral între moştenitori; 
- argumenta cazurile în care statul culege moştenirea; 
- aplica corect dispoziţiile legale privind transmisiunea 

succesorală legală la soluţionarea speţelor; 
- interpreta condiţiile de chemare la moştenire a 

moştenitorilor legali; 
- întocmi proiecte de hotărîri judecătoreşti, cereri de 

chemare în judecată şi alte acte judecătoreşti. 
Audientul trebuie să cunoască: 
- noţiunea de „opţiune succesorală”; 
- natura și regimul juridic al opţiunii succesorale; 
- caracterele juridice ale actului juridic de opţiune 

succesorală; 
- subiecţii dreptului de opţiune succesorală; 
- termenele de exercitare a dreptului de opţiune 

succesorală; 
- modalităţile de acceptare a moştenirii; 
- condiţiile legale de acceptare a moştenirii; 
- efectele neacceptării sau renunţării la moştenire; 
- cazurile de inadmisibilitate a renunţării la moştenire. 
Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 
- argumenta esenţa şi importanţa dreptului de opţiune 

succesorală; 
- explica natura juridică a opţiunii succesorale; 
- determina și argumenta modalităţile de acceptare a 

moştenirii; 
- stabili condiţiile de acceptare a moştenirii prin 

intrarea în posesiunea bunurilor succesorale; 
- explica esența principiului de inadmisibilitate a 

acceptării parţiale a moştenirii; 
- estima cazurile de inadmisibilitate a renunţării la 

succesiune în folosul altor succesori; 
- interpreta principiul ireversibilităţii renunţării la 

succesiune; 
- identifica care bunuri, drepturi reale, de creanţă sau 

creaţie intelectuală se includ în patrimoniul 
succesoral; 

- determina obligaţiile se sting prin moartea celui ce 
lasă moştenirea; 

- determina drepturile şi obligaţiile patrimoniale care 
se includ în activul succesoral şi care în pasivul 
succesoral; 

- identifica efectele neacceptării sau renunţării la 
moştenire. 

Audientul trebuie să poată: 
- aplica prevederile legale cu privire la opţiunea 

succesorală la soluţionarea litigiilor; 

Tema 5. Opţiunea succesorală şi 
patrimoniul succesoral 
 
1. Noţiunea de opţiune succesorală. 
2. Actul juridic de opţiune 

succesorală. 
3. Termenele de exercitare a 

dreptului de opţiune. 
4. Modalităţile de acceptare a 

moştenirii. 
5. Renunţarea la moştenire. 
6. Transmisia succesorală. 
7. Componenţa şi valoarea 

patrimoniului succesoral. 
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- demonstra dacă dreptul de renunţare la moştenire 
este transmisibil; 

- calcula termenele de opţiune succesorală; 
- aplica procedura de prelungire a termenului de 

acceptare a moştenirii; 
- stabili termenul şi ordinea de contestare a opţiunii 

succesorale; 
- determina bunurile ce se includ în patrimoniul 

succesoral şi cuantumul patrimoniului succesoral; 
- explica de ce nu este transmisibil dreptul la rezerva 

succesorală; 
- întocmi cereri de chemare în judecată, proiecte de 

hotărîri etc. 
Audientul trebuie să cunoască: 
- prevederile legale cu privire la responsabilitatea 

moştenitorilor în faţa creditorilor celui ce a lăsat 
moştenirea; 

- natura juridică a termenului de înaintare a 
pretenţiilor; 

- modalităţile de satisfacere a creanţei creditorilor; 
- în ce termene creditorii celui ce a lăsat moştenirea 

trebuie să înainteze pretenţii faţă de moştenitori sau, 
după caz, acţiuni în instanţa de judecată; 

- în ce cazuri creditorul poate înainta acţiuni în 
termenele generale de prescripţie; 

- cazurile în care creditorul poate înainta împotriva 
moştenitorilor acţiuni de recuperare a sarcinilor 
moştenirii; 

- cazurile în care creditorii pot înainta acţiuni în 
numele moştenitorilor. 

Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 
- interpreta şi aplica prevederile legale ce vizează 

responsabilitatea moştenitorilor de pasivul 
moştenirii; 

- descrie modalitatea de satisfacere a creanţelor 
creditorilor; 

- determine în ce cazuri poate fi amînat termenul de 
executare a creanţei; 

- determine persoanele care trebuie să achite pasivul 
succesoral; 

- estimeze consecinţele primirii de către creditor a 
moştenirii; 

- distinge termenele de decădere de termenele de 
prescripţie extinctivă; 

- distinge obligaţia de executare indivizibilă a 
datoriilor de obligaţia solidară de executare. 

Audientul trebuie să poată: 
- determina și argumenta cui revine sarcina de a proba 

că datoriile celui ce a lăsat moştenirea depăşesc 
valoarea patrimoniului succesoral; 

- determina și argumenta cui revine sarcina de a proba 
că valoarea bunurilor succesorale este mai mică decît 

Tema 6. Responsabilitatea 
moştenitorilor faţă de creditorii 
celui ce a lăsat moştenirea 
 
1. Responsabilitatea moştenitorilor 

în faţa creditorilor. 
2. Sarcina probaţiunii. 
3. Termenele de înaintare a 

pretenţiilor faţă de moştenitori. 
4. Modalitatea de satisfacere a 

creanţelor creditorilor. 
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suma datoriilor şi sarcinilor (pasivul succesoral); 
- calcula termenele de înaintare a pretenţiilor faţă de 

moştenitori; 
- explica în ce cazuri creditorul poate înainta acţiunea 

în termenul general de prescripţie; 
- recomanda soluţii în rezolvarea litigiilor ce decurg 

din responsabilitatea moştenitorilor faţă de creditorii 
celui ce a lăsat moştenire; 

- identifica problemele ce apar la aplicarea în practică 
a dispoziţiilor legale din domeniul dat; 

- întocmi hotărîri judecătoreşti; 
- generaliza practica judiciară pertinentă. 
Audientul trebuie să cunoască: 
- noţiunea de „certificat de calitate de moştenitor”, 

„certificat de moştenitor”, „certificat de succesiune 
vacantă” și „indiviziune succesorală”; 

- procedura de eliberare a certificatului de moştenitor; 
- particularităţile partajării bunurilor succesorale; 
- cazurile de partajare benevolă a moștenirii și cazurile 

de partajare judiciară; 
- condiţiile de declarare a nulităţii partajului 

succesoral voluntar;  
- în ce cazuri nu se admite partajarea terenului agricol. 
Audientul trebuie să aibă abilităţi de a: 
- distinge certificatul de calitate de moştenitor de 

certificatul de moştenitor; 
- analiza modul de eliberare a certificatului de 

succesiune vacantă; 
- determina obiectul partajului şi modalităţile, stabilite 

de lege, de partajare a moştenirii; 
- identifica regulile generale aplicabile indiviziunii; 
- determina modalităţile de partajare voluntară; 
- determina procedura de înaintare a acţiunii de 

partajare. 
Audientul trebuie să poată: 
- stabili instanţa competentă teritorial să judece 

partajul; 
- stabili cercul persoanelor împotriva cărora poate fi 

înaintată acţiunea; 
- calcula mărimea taxei de stat pentru partajarea 

moştenirii; 
- decide dacă creditorii pot interveni în procesul de 

partaj; 
- aprecia criteriile de evaluare a bunurilor şi în special 

a terenurilor agricole; 
- aplica modalităţile de partajare a moştenirii; 
- identifica problemele ce apar la aplicarea în practică 

a dispoziţiilor legale din domeniul dat; 
- recomanda soluţii în rezolvarea litigiilor ce decurg 

din procedura de confirmare a dreptului la moștenire, 
precum și de partajare a moștenirii. 

Tema 7. Confirmarea dreptului la 
moştenire şi partajarea moştenirii 
 
1. Certificatul de calitate de 

moştenitor testamentar. 
2. Certificatul de moştenitor. 
3. Certificatul de succesiune 

vacantă. 
4. Indiviziunea succesorală. 
5. Partajarea benevolă a moştenirii. 
6. Particularităţile partajării 

bunurilor succesorale. 
7. Procedura partajării judiciare. 
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VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A AUDIENŢILOR 
 

• Pregătirea unui referat aplicativ pe o problemă propusă. 
• Studierea şi rezolvarea speţelor. 
• Redactarea hotărîrilor judecătoreşti. 
• Studierea dosarelor, actelor procedurale. 

 
VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 
A. Mostră de evaluare curentă: 

 
Test 

 
I. Opţiunea succesorală 
1.1 Definiţi termenele de acceptare şi renunţare la moştenire  
1.2 Descrieţi procedura de prelungire a termenului de acceptare a moştenirii 
1.3 Soluţionaţi speţa 
A. a decedat la 20 iunie 2005. După decesul lui au fost chemaţi la moştenire feciorul S., 

născut în 1972, feciorul P., născut în 1978 şi soţia B. 
Soţia B., după decesul lui A., a intrat în posesiunea patrimoniului succesoral, iar copiii au 

depus la notar cerere de acceptare a moştenirii doar la 10 ianuarie 2007, ulterior, a depus cerere 
de eliberare a certificatului de moştenitor şi soţia B., care nu acceptă includerea fiilor defunctului 
în cercul moştenitorilor pe motiv că au omis termenul de acceptare a moştenirii neîntemeiat. 

Feciorii S. şi P. s-au adresat în judecată cu cerere de chemare în judecată cu privire la 
prelungirea termenului de acceptare a moştenirii şi recunoaşterea dreptului la cota-parte din 
moştenire, invocînd că au omis termenul de acceptare a moştenirii pe motiv că s-au aflat în 
străinătate, iar pîrîta B. nu i-a înştiinţat despre decesul tatălui lor. 

 
Sarcini: 
1. Stabiliţi procedura de judecare a acestui litigiu.  
2. Argumentaţi motivele de omitere a termenului de acceptare a moştenirii şi soluţionaţi 

litigiul. 
 
 

B. Mostră de evaluare sumativă finală: 
 

Subiecte pentru evaluarea sumativă finală 
 

1.   Noţiunea de moştenire 
2.   Felurile moştenirii 
3.   Caracterele juridice ale transmisiunii moştenirii 
4.   Data deschiderii succesiunii 
5.   Locul deschiderii moştenirii 
6.   Capacitatea succesorală 
7.   Nedemnitatea succesorală. Cazurile de nedemnitate succesorală 
8.   Decăderea din dreptul la succesiune 
9.   Comorienţii şi codecedaţii 
10. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului 
11. Condiţiile de fond pentru valabilitatea testamentului 
12. Condiţii generale de formă pentru valabilitatea testamentului 
13. Testamentul olograf. Noţiune. Avantaje şi dezavantaje 
14. Testamentul autentic. Noţiune. Avantaje şi dezavantaje 
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15. Testamentul autentic 
16. Testamentul mistic 
17. Testamentele asimilate celor autentificate notarial 
18. Modificarea testamentului 
19. Revocarea testamentului. Noţiune. Clasificare 
20. Anularea testamentului 
21. Nulitatea testamentului 
22. Caducitatea testamentului subiectele executării testamentului 
23. Atribuţiile executorului testamentar 
24. Noţiunea şi obiectivul legatului 
25. Executarea legatului 
26. Principiile generale aplicabile devoluţiunii succesorale legale 
27. Clasele de moştenitori 
28. Moştenitorii legali – descendenţii, ascendenţii privilegiaţi 
29. Moştenitorii legali – colateralii privilegiaţi şi ascendenţii ordinari 
30. Odinea de succesiune legală 
31. Pierderea dreptului la succesiune a soţului supravieţuitor  
32. Reprezentarea succesorală 
33. Efectele reprezentării succesorale 
34. Efectele succesorală şi cotitatea disponibilă (calcularea) 
35 Caracterele juridice ale rezervei succesorale 
36. Dreptul statului asupra moştenirii vacante 
37. Noţiunea de opţiune succesorală 
38. Acceptarea modalităţilor de succesiuni 
39. Prelungirea termenului de acceptare a moştenirii 
40. Renunţarea la succesiune 
41. Transmisiunea activului succesoral 
42. Transmisiunea pasivului succesoral 
43. Responsabilitatea moştenitorilor de pasivul succesoral 
44. Termenele de înaintare a pretenţiilor faţă de succesorii celui ce a lăsat moştenirea  
45. Modalitatea de satisfacere a creanţelor creditorilor 
46. Confirmarea dreptului la moştenire 
47. Eliberarea certificatului de calitate de moştenitor 
48. Eliberarea certificatului de moştenitor legal şi/sau testamentelor 
49. Indiviziunea succesorală 
50. Partajul averii succesorale 
51. Procedura de partajare judiciare a moştenirii  
52. Părţile în procesul de partajare a moştenirii 
53. Efectele partajării patrimoniului succesoral 
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