
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2019/2020 

 
Anul de studiu I / Semestrul I 

 
Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

1.3. Departamentul  ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

1.4. Domeniul de studii DREPT 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea* DREPT/ avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 
261103 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează 
programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPT ROMAN 2.2. Cod disciplină DR I 4 

2.3. Titularul activităţii de curs   CONF. UNIV. DR. HURBEAN ADA 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator DRD. MARA GEORGE 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

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

Tutoriat  

Examinări 9 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 56 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite** 5 

* 3.8. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă 
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.9. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. (6/2 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 
domeniul juridic. 
C2. (6/2 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic. 
C5. (6/2 credite) Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare 
la o problemă de drept concretă. 

Competenţe transversale  

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



7.1 Obiectivul general al disciplinei Studiul disciplinei urmareste descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor 
şi metodologiilor utilizate în domeniul dreptului roman, dar si utilizarea 
limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, în 
elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în scris şi oral 
 
 

7.2 Obiectivele specifice Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor 
de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor 
specifice domeniului dreptului 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

Cursul 1.  
 Etapele de dezvoltare a statului roman 
 Orânduirea social-politica 
 Organizarea de stat 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 2.  
 Noţiunea de izvor de drept 
 Categorii de izvoare de drept 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 3.  
Procedura de judecata – notiuni preliminare 
Procedura legis-acţiunilor 
Procedura formulară (litigare per formulas 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 4.  
 Persoanele  
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 5.  
 Patrimoniul 
 Posesiunea 
Proprietatea  
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 6.  
 Succesiunile 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 7.  
 Definitia obligatiilor 
 Elementele obligatiei 
 Clasificarea obligatiilor 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 8.  
 Obiectul contractului 
 Consimtamantul 
 Capacitatea partilor 
 Cauza 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 9.  
 Contractele solemne 
 Contractele in forma religioasa 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 



 Contractele in forma verbala 
 Contractul in forma autentica 
 Contractele in forma scrisa 
 

2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 10.  
 Contractele reale 
 Consideratii generale 
 Mutuum 
 Fiducia 
 Comodatul 
 Depozitul 
 Gajul (pignus) 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 11.  
 Contractele consensuale 
 Vânzarea 
 Locaţiunea 
 Societatea 
 Mandatul 
 Contractele nenumite 
 Pacte întărite cu acţiuni (pacta vestita) 
 Quasicontractele 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 12 
 Delicte 
 Categorii de delicte 
 Quasidelictele 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 13.  
 Efectul normal al obligatiei 
 Efectul accidental al obligatiei 
 Sanctiunea neexecutarii obligatiei 
 Obligatiile naturale 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Cursul 14.  
 Modurile voluntare de stingere a obligatiei 
 Modurile nevoluntare de stingere a obligatiei 
 Garanţiile personale 
 Garanţiile reale 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de 
curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 
2016 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept 
privat roman, ediţia a II a Ed. Universul 
juridic, Bucureşti, 2006 

Bibliografie SELECTIVA 
A.Hurbean, Drept privat roman, note de curs, ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 2016 
D. M. Bob, Obligatia contractuala in dreptul roman cu trimiteri comparative la Codul civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 
2016 
 D.Oancea, Introducere în dreptul roman, Ed. C. H. Beck, 2009 
R. Ghidro, A. Ghidro, Drept privat roman, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014 
 C-tin. Stoicescu, Curs elementar de drept roman, Ed. Universul Juridic, 2009 
Vl.Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept privat roman, ediţia a II a Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2006 
E. Molcuţ, Drept privat roman, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2005. 
Vl. Hanga, Drept privat roman, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 1996; 
E. Molcuţ, D. Oancea, Drept Roman, Ed. Casa de editură şi presă „Şansa”-SRL, Bucureşti, 1993 
Vl. Hanga, Principiile dreptului privat roman, Cluj Napoca, 1989 
Vl. Hanga, Mari legiuitori ai lumii, Ed Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977 
C. ST. Tomulescu, Drept privat roman, Bucureşti, 1973 
S. G. Longinescu, Elemente de drept roman, Bucureşti, 1929 
P.F. Gipard, Manuel elementaire de droit romain, Paris, 1929 
 

8.2. Seminar-laborator   

Se vor specifica temele și subtemele abordate în 
seminar/laborator și corelarea fiecărei teme cu 
obiectivele specifice precizate la secțiunea 7.2. În acest 
capitol este recomandabil să fie evidențiată corelația 
conținut - obiective - metode.  
 
 
Se va preciza pentru fiecare temă, eventual subtemă, și 
numărul de ore de curs dedicate. 

Se vor preciza metodele de 
predare și sarcinile didactice 
pentru studenți în corelație cu 
fiecare subtemă precizată în 
coloana din stânga. Metodele 
vor fi corelate cu subtema și 
obiectivele specifice aferente 
subtemei respective. 

Se pot specifica orice detalii pe care 
titularul de seminar le consideră 
necesare pentru desfășurarea eficientă 
a activităților. 
Se vor specifica sursele bibliografice 
minime necesare (maximum 2, 3 
surse) care trebuie să fie accesibile 
studenților prin biblioteca Universității 
sau alte surse on-line precizate și 
disponibile studenților. 



Bibliografie 
Se va specifica lista bibliografică extinsă aferentă activităților de seminar. Este important a fi specificate doar sursele bibliograf ice 
ce sunt recomandate spre lectură studenților, nu toate sursele ce au stat la baza elaborării suportului de curs de către titular. Se vor 
alege cu prioritate sursele bibliografice accesibile direct studenților la biblioteca universității sau on-line, precum și literatură de 
specialitate actuală și reputată în domeniul de știință. 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de 
aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator, 
eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

. Continutul discipliei este coroborat cu asteptarile reprezentatilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si 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 Evaluare finală 
- 
 

Examen scris 
- 

80% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs 
- Activitate la seminar 

 
Test de evaluare 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată. 
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect professional. 
Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 
concretă. 
. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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

10.4 Curs     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


