
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020/2021 

 
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  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului  

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în 
domeniul juridic  
C1.2 Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de 
logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice 
domeniului dreptului roman 
C1.3 Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, 
în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în scris şi oral  



C1.4 Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi 
metodelor consacrate în domeniul juridic 
C1.5 Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale 
C2.1 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul 
dreptului roman 
C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat 
C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului roman 
referitoare la o problemă de drept concretă 
C5.3 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme 
concrete 
 

Competenţe transversale  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Studiul disciplinei urmărește descrierea conceptelor, şi teoriilor 
utilizate în domeniul dreptului roman, iar prin intermediul utilizării 
limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică 
juridică, să asigure posibilitatea elaborării unei 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 
 Contractele in forma verbala 
 Contractul in forma autentica 
 Contractele in forma scrisa 
 

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 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   

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

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 1 ( 2 ore )  privitoare la etapele de dezvoltare a 
statului roman, organizarea vieții social politice dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 
 
 

Discuții 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 

2. Organizarea de stat. Noţiunea de izvor de 
drept.Categorii de izvoare de drept . 
 

Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 2 ( 2 ore )  privitoare la izvoarele dreptului 
roman dar și aprofundarea cunoștințelor referitoare la 
aceste teme, verificarea corectitudinii cunoștințelor 
dobândite 

 

Discuții 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 

3. Procedura legis - acţiunilor. Procedura de 
judecată înaintea magistratului. Procedura 
prin jurământ. Petiţia pentru desemnarea unui 
judecător sau a unui arbitru. Judecata “prin 
somaţie”. Procedura înaintea judecătorului 
Procedura formulară. Procedura de judecată 
în faţa magistratului. Procedura în faţa 
judecătorului. Procedura extraordinară. 
Judecata. Executarea sentinţei şi căile de 
recurs. Procedura de judecată în faţa 
magistratului. Procedura în faţa judecătorului 

Procedura extraordinară. Judecata. 
Executarea sentinţei şi căile de recurs 

Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 3 ( 2 ore )  privitoare la procedurile de judecată 
din dreptul roman dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite. Vor fi prezentate cazuri practice 
pentru mai buna înțelegere a modului de desfășurare a 
procedurilor judiciare în dreptul roman 

 

Discuții 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 

4. Persoanele 
 Familia romană. Puterea părintească. 
Căsătoria. Pierderea capacității juridice. 
Cauze, efecte. Limitări ale capacității juridice. 
Tutela și curatela. 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 4 ( 2 ore )  privitoare la problematica 
Persoanelor în dreptul roman ( aspecte referitoare la 
puterea părintească, capacitatea juridică, căsătoria, 
tutelă și curatelă) dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite.  

Discuții 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 



5. Patrimoniul. Posesia și proprietatea. 
 

Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 5 ( 2 ore )  privitoare la problematica Proprietății 
și a posesiei în dreptul roman ( aspecte referitoare la 
formele pe care dreptul de proprietate le îmbracă, 
condițiile deținerii și exercitării acestuia) dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite.  

 

6. Succesiunile 
 

Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 6 ( 2 ore )  privitoare la problematica 
Succesiunilor ( felurile devoluțiunii succesorale, condiții 
ale moștenirii legale și testamentare) dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite. Vor fi 
prezentate spre soluționare cazuri practice. 

Discuții 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 

7. Obligațiile 
 

Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 7 ( 2 ore )  privitoare la problematica 
fundamentelor Obligațiilor ( elementele raportului juridic 
obligațional, definiție și clasificare) dar și aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite. Vor fi prezentate 
spre soluționare cazuri practice. 

Discuții 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 

8. Contractele 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 8 ( 2 ore )  privitoare la problematica încheierii 
Contractelor( condițiile de validitate privitoare la 
consimțământ, capacitate juridică, obiect și cauză) dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite. Vor fi 
prezentate spre soluționare cazuri practice. 

Discuții 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 

9. Contractele solemne, Contractele in 
forma religioasa, Contractele in forma 
verbala, Contractul in forma autentica, 
Contractele in forma scrisa 

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 9 ( 2 ore )  privitoare la problematica tipurilor de 
Contracte care se încheiau în diversele etape ale 
dezvoltării statului și dreptului roman dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite. Vor fi 
prezentate spre soluționare cazuri practice, pentru a 
prezenta asemănările dar și deosebirile dintre 
respectivele acte juridice ce formează obiect al studiului 

Discuții 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 

10. Contractele reale.Mutuum.Fiducia.Comodatul..

 Depozitul.Gajul (pignus) 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 10 ( 2 ore )  privitoare la problematica tipurilor 
de Contracte reale, ce presupuneau și o transmitere a 
dreptului de proprietatedar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite. Vor fi prezentate spre 
soluționare cazuri practice, pentru a prezenta 
asemănările dar și deosebirile dintre respectivele acte 
juridice ce formează obiect al studiului 

Discuții 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 

11. Contractele consensuale.Vânzarea.Locaţiunea.

 Societatea.Mandatul. 
 Contractele nenumite 
 Quasicontractele 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 

 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 



cursului 11 ( 2 ore )  privitoare la problematica tipurilor 
de Contracte personale, privitoare la drepturile de 
creanță, dar și cele referitoare la contractele nenumite și 
la Quasicontracte, dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite. Vor fi prezentate spre 
soluționare cazuri practice, pentru a prezenta 
asemănările dar și deosebirile dintre respectivele acte 
juridice ce formează obiect al studiului 
12. Delicte. Categorii de delicte.Quasidelictele 

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 12 ( 2 ore )  privitoare la problematica 
răspunderii civile delictuale și a modului de 
reglementare a faptelor ce o antrenează, categoriile 
Delictelor și a Quasidelictelor dar și aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite. Vor fi prezentate 
spre soluționare cazuri practice, pentru a prezenta 
asemănările dar și deosebirile dintre respectivele acte 
juridice ce formează obiect al studiului 

Discuții 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 

13. Efectele raportului juridic obligațional. Sanctiunea 

neexecutarii obligatiei. Obligatiile naturale 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 13 ( 2 ore )  privitoare la problematica efectelor 
normale și accidentale ale obligațiilor, a sancțiunilor ce 
intervin pentru neexecutarea obligației dar și 
problematica obligațiilor naturale. Se va urmări 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite.  

Discuții 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 

14. Modurile voluntare și nevoluntare de stingere a 

obligatiei  
 Garanţiile personale 
 Garanţiile reale 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 14( 2 ore )  privitoare la modurile  voluntare și 
nevoluntare de stingere a raportului juridic obligațional 
dar și problematica garanțiilor ( personale și reale) ce 
însoțesc acest raport. Se va urmări aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite. 

Discuții 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 

A. Hurbean, Drept privat roman, Ed Pro Universitaria, Bucureşti, 2016 
 L. Mariano Robles Velasco, Derecho romano, Editorial Tecnica Avicam, Granada, 2013 
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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 
Prezenta si activitate curs 
 

Examen scris 
Evaluare pe parcurs 

70% 
 



10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs 
- Activitate la seminar 

( Prezenta la minim 10 
seminarii – 10%, 
Referat – 10% 
Activitate si interactiune – 
10%) 

 
Evaluare pe parcurs 

30% 

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.  


