
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Instituții de drept privat 

Dreptul european și dreptul național al afacerilor 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Aspecte actuale de procedură civilă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Andrea Annamaria Chiș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Andrea Annamaria Chiș 

2.4 Anul de studiu V 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 18 

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu e cazul 

4.2 de competenţe  Nu e cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Nu e cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Nu e cazul 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Aplicarea cunoștințelor dobândite la spețe concrete. 
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 Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context, inclusiv prin 

utilizarea unei alte limbi. 

  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principiul privind dreptul la un proces echitabil, în 

termen optim și previzibil și aplicațiile acestuia în 

cele două faze ale procesului civil.  

Curs interactiv  

2. Rolul judecătorului în procesul civil din 

perspectiva principiilor procesului civil. 

Curs interactiv   

3. Aspecte practice privind competența instanțelor 

judecătorești.  

Curs interactiv  

4. Părțile și terții în procesul civil. Curs interactiv  

5. Nulitatea actelor de procedură – aspecte de drept 

comparat. 

Curs interactiv  

6. Excepțiile procesuale, aplicații practice. Curs interactiv  

7. Proba cu înscrisuri.  

Administrarea probelor de către avocați și consilieri 

juridici.  

Curs interactiv  

8. Relativitatea și opozabilitatea efectelor hotărârii 

judecătorești. 

Curs interactiv  

9. Autoritatea de lucru judecat – efectul pozitiv și 

efectul negativ, aplicații practice.  

Curs interactiv  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoașterea și aplicarea normelor dreptului procesual civil.   

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Identificarea corelațiilor între instituțiile dreptului procesual civil. 

Redactarea unor comentarii privind jurisprudență publicată sau nepublicată. 

Soluționarea unor spețe. 

Utilizarea bibliografiei străine. 

 

  



10. Căile extraordinare de atac de retractare. Curs interactiv  

11. Mijloace de uniformizare a jurisprudenței. Curs interactiv  

12. Măsurile asigurătorii. Curs interactiv  

13. Procedura ordonanței de plată, cea a cererilor de 

valoare redusă și cea a evacuării din imobilele 

folosite su ocupate fără drept versus dreptul comun – 

aspecte practice. 

Curs interactiv  

14. Probleme practice de executare silită. Curs interactiv  

Bibliografie 

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Aprofundarea conținutului cursurilor   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 

  

Andrea A. Chiș, Gh.-L. Zidaru, Rolul judecătorului în procesul civil, Ed. Universul Juridic, București, 

2015 

Gh. –L Zidaru, Competența instanțelor judecătorești în Dreptul procesual civil român și german, Ed. 

Universul Juridic, București, 2015 

P. Pop, Sancțiuni procedurale în procesul civil, Ed.Universul juridic, București, 2016 

S. Guinchard. F. Ferrand, C. Chanais, Procedure civile, Ed. Dalloz, 2013 

I. Deleanu, Părțile și Terții. Relativitatea și Opozabilitatea Efectelor Juridice,  Ed. Hamangiu, București, 

2006 

M. Tăbârcă, Excepțiile procesuale în procesul civil, Ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2006 

A. Nicolae, Relativitatea și opozabilitatea efectelor hotărârii judecătorești, Ed. Universul Juridic, 

București, 2008 

E. Florian, Puterea lucrului judecat în materie civilă, Ed. All Beck, București, 2007 

A. Nicolae, A. Stamatescu, Autoritatea de lucru judecat în materie civilă, Ed. Unviersul Juridic, București, 

2012 

S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil, drept român și drept comparat, Ed. 

Hamangiu, București, 2013 

Colectiv, coord. E. Oprina, V. Bozeșan, Executarea silită. Dificultăți și soluții practive, Vol. I și II, Ed. 

Hamangiu, București, 2016 și 2017 

I. Deleanu, V. Mitea. S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, București, 2013 

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2017  

I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Vol. I și II, Ed. Universul Juridic, București, 2015 

M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I, Ediția a II-a, Ed. Solomon,  

Colectiv, coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae, Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Vol. I și 

II, Ed. Universul Juridic, București, 2016 

Colectiv, coord. G. Boroi, Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, Edișia a II-a revăzută și 

adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2016 

G.C. Frențiu, D. Băldean, Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Ed.Hamangiu, București, 

2013 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Temele abordate în cadrul cursului cuprind aspecte relevante ce pot constitui obiectul preocupărilor 

instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice ori dezbateri în cadrul revistelor de specialitate 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Participare activă Periodic 45% 

   

10.5 Seminar/laborator Participare activă Periodic 45% 

Prezentare referat   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obținerea notei 5 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Instituţii de Drept privat/Master’s degree 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept internaţional privat european 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Dan-Andrei popescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr. Dan-Andrei popescu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E. 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 20 

Examinări  60 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 120 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

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 desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 - 



6. Competenţele specifice acumulate 
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- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi a metodologiilor din domeniul 
juridic; 
- Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 
internaţionale;  
- Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 
european şi dreptul altor state ;  Evidențierea importanței dreptului privat comparat în 
contextul alegerii dreptului străin (de ex. planificarea succesorală în cazul succesiunilor ce 
prezintă elemente de extraneitate și alegerea legii aplicabile succesiunilor internaționale) sau 
al aplicării dreptului străin indicat de norma de conflict pertinentă în cauză; 
- Competiția codificărilor; 
- Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 
problemă de drept concretă; 
- Determinarea legislației competente, ținând seama de materia supusă localizării juridice și de 
elementele de extraneitate prezente. Analiza situaţiilor juridice și încadrarea lor corectă din 
punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 
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- Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului; - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu 

elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice;- Utilizarea eficientă a 

resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în 

limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Proximitatea juridică, reperele și contururile 

acetseia; 

Prezentare 

sistematică; 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 - Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice dreptului 

internațional privat. Utilizarea corectă a tehnicilor de localizare 
juridică, ținând seama atât de conținutul normei de conflict, cât și, 
pe de altă parte, de specificitățile circumstanțelor particularului 
speței. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Determinarea proximității juridice. Raportul între norma de conflict 

și clauza de excepție; 

 Evidențierea importanței dreptului privat comparat în contextul 
alegerii dreptului străin (de ex. planificarea succesorală în cazul 
succesiunilor ce prezintă elemente de extraneitate și alegerea legii 
aplicabile succesiunilor internaționale) sau al aplicării dreptului 
străin indicat de norma de conflict pertinentă în cauză; 

 Determinarea competenței internaționale a instanțelor și 
autorităților publice din Statele Membre UE; 

 Facilitarea recunoașterii internaționale a hotărârilor judecătorești și 
acceptarea actelor autentice; 

 Ordinea publică de proximitate și implicațiile acesteia în context 
transfrontalier 



2. Clauza de excepție; 

3. Dreptul internațional privat intertemporal. 

Conflictul în timp al normelor de conflict; 

4. Dialogul normelor de conflict. Retrimiterea; 

5. Evicțiunea legii străine: ordinea publică de 

drept internațional privat și frauda la lege; 

6. Legile de poliție; 

7. Legea aplicabilă stării și capacității 

persoanelor; 

8. Divorțul internațional și ocrotirea parentală; 

9. Competența internațională în materie 

succesorală și legea aplicabilă succesiunilor 

internaționale; 

10. Certificatul European de Moștenitor; 

11. Cesiunea voluntară în dreptul internațional 

privat; 

12. Medierea internațională; 

13. Opozabilitatea situațiilor juridice din 

perspectiva dreptului internațional privat; 

14. Competența internațională în materie civilă și 

comercială. Recunoașterea și executarea 

hotărârilor; 

15. Insolvența transfrontalieră. 

 

prezentare power 

point; discutarea de 

spețe întâlnite în 

practica judiciară; 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie: 

D. A. Popescu, Ghid de drept internațional privat în materia succesiunilor, Ministerul Justiției, Ed. 

Oscar Print București, 2014; 

D. A. Popescu, M. Harosa, Drept internaţional privat. Tratat elementar, Ed. Lumina Lex, 1999, p. 15-34; 

- B. Audit, Droit international prive, Economica, 2016 ; 

- Encyclopedia of Private International Law, Edited by Jürgen Basedow, Director, Max Planck Institute 

for Comparative and International Private Law, Germany and Membre associé, Institut de droit 

International, Giesela Rühl, Professor, Friedrich Schiller University Jena, Germany, Franco Ferrari, 

Professor of Law, Executive Director, Center for Transnational Litigation, Arbitration and Commercial 

Law, New York University, School of Law, US and Pedro de Miguel Asensio, Professor, Complutense 

University of Madrid, Spain – Elgar Publishing, 2017; 

- M. Wilderspin, R. Plender, The European Private International Law of Obligations, 4th Edition, Sweet 

& Maxwell, London, 2014; 

- M. McParland, The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations, Oxford, 2015; 



- St. Leible (Ed.), General Principles of Private International Law, Wolters Kluwer, 2016; 

- A. Aubart, Die Behandlung Der Depecage Im Europaischen Internationalen Privatrecht (Studien Zum 

Auslandischen Und Internationalen Privatrecht), Mohr Siebeck, 2013; 

 

- J. Kropholler, Internationales Privatrecht, Mohr Siebeck Verlag, 5 Auflage, 2006, p. 1-56; 

- G. Kegel, K. Schurig, Internationales Privatrecht, 9 Auflage, C.H. Beck, Műnchen, p. 1-128; 

- Fr. Rigaux, Marc Fallon, Droit international prive, 3 Edition, Larcier, 2005; 

- Bernd von Hoffmann, K. Thorn, Internationales Privatrecht einschliesslich der Grundzűge des 

Internationalen Zivilverfahrensrechts, C. H. Beck Verlag, Műnchen ; 

- Cheshire and North's Private International Law, LexisNexis UK, 1999, p. 3-18; 

- D. McClean, K. Beevers, Morris - The Conflict of Laws, Sweet & Maxwell 2016, p, 15-45; 

- Lawrence Collins, C.G.J. Morse, David McClean, Adrian Briggs, Jonathan Harris, Campbell 

McLachlan, Jonathan Hill, Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, Sweet & Maxwell, 2017. 

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

 Rezolvarea de spețe 

cu elemente de 

extraneitate; 

 

 Abordarea integrată, 

funcționalistă a 

dreptului comparat; 

 

 Redactarea de 

documente ce conțin 

clauze de alegere a 

forului și a legii 

aplicabile; 

 

 Redactarea 

certificatelor 

europene de 

moștenitor 

 

   

   

   

   

Bibliografie: 

- Lawrence Collins, C.G.J. Morse, David McClean, Adrian Briggs, Jonathan Harris, Campbell 

McLachlan, Jonathan Hill, Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, Sweet & Maxwell, 2017  

- S. Billarant, Le Caractère substantiel de la réglementation française des successions internationales: 

Réflexions sur la méthode conflictuelle, Dalloz, 2004, p. 12-85; 123-178; 220-368; 

- Peter Breitschmid, Hans R Künzle, Lothar Giesinger, Martin Hörnig, Walter Krug, Elke Panzl, Stefan 

Stade, Grenzenloses Erbrecht - Grenzen des Erbrechts. 27. Tagung der DACH in Luzern vom 19. bis 21. 

September 2002, p. 12-389; 

- Christoph Reithmann, Dieter Martiny, Internationales Vertragsrecht. Das Internationale Privatrecht 

der Schuldverträge, Verlag: Schmidt (Otto), Köln; Auflage: 8., vollst. neubearb. u. wes. erw. Aufl. (April 

2014), p. 160-388; 578-914); 

- Marie-Elodie Ancel, La Prestation caractéristique du contrat, Ed. Economica, 2002, p. 15-298; 

- Sylvette Guillemard, Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial, Bruylant, 2006 

– integral. 

 



 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Materia dreptului internațional privat a cunoscut o dezvoltare fără precedent în ultimii ani. Fie că 

vorbim despre regimul internațional al succesiunilor, despre căsătoria sau divorțul internațional, 

despre dreptul internațional al contractelor, despre filiație, despre cuplurile între persoane de același 

sex, maternitate surogat sau despre oricare altă instituție a dreptului privat, prezența elementelor de 

extraneitate ridică probleme noi legate, pe de o parte, de stabilirea competenței internaționale și 

determinarea legii aplicabile instituției vizate, dar și, pe de altă parte, de recunoașterea drepturilor și 

situațiilor juridice născute în străinătate.  

Cursul urmărește facilitarea înțelegerii tehnicilor de localizare juridică, deprinderea cu elementele 

noi, rezolvarea corectă a problemelor întâlnite în practica instanțelor, dar și în practica notarială. 

Cursul reflectă în profunzime dificultățile întâlnite în practică, oferind soluții concrete în sprijinul 

practicienilor. Nu în cele din urmă, cursul pune accentul pe bunele practici care s-au cristalizat deja 

în practica instanțelor, dar și în practica notarială. 

În fine, cursul urmărește să contribuie la aprofundarea cunoștințelor de drept privat comparat, 

cunoscut fiind că adesea dreptul desemnat ca aplicabil speței este unul aparținând unei alte țări. 

 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Evaluare pe parcurs Examinare orală 2/3 

Sustinere referate    

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs Examinare orală 1/3 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Nota 5 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Instituții de Drept privat 

Masterat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept comercial - probleme contemporane 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ.dr. Sergiu Golub 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ.dr. Sergiu Golub 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 20 

Examinări  60 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 120 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoștințe solide de drept civil, drept comercial, dreptul insolvenței, 

drept societar 

4.2 de competenţe  Capacitatea de documentare, cunoașterea a cel puțin unei limbi 

străine 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 - 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 - 



6. Competențele specifice acumulate 
C
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le

 
 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și a metodologiilor din 

domeniul dreptului; 

 Aplicarea tehnicilor și instrumentelor de cercetare specifice domeniului dreptului 

comercial;   

 Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a convențiilor juridice 

internaționale;  

 Interpretarea, corelarea şi compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul 

european și dreptul altor state ; 

 Aplicarea cunoștințelor necesare în documentarea, culegerea datelor și informațiilor 

referitoare la o problemă de drept concretă; 

 Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 

punct de vedere juridic și în soluționarea lor. 
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 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), 

cu respectarea palierelor ierarhice; 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare 

profesională asistată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Întreprinderea – concept polimorf de drept comercial Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Întreprinderea – concept polimorf de drept comercial Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Întreprinderea – concept polimorf de drept comercial Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și a 

metodologiilor din domeniul dreptului comercial; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Depistarea problemelor actuale în cadrul dreptului comercial; 

 Exegeza de text legislativ; 

 Aplicarea cunoștințelor obținute la curs în activitatea practică 



Insolvență – probleme punctuale Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Insolvență – probleme punctuale Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Insolvență – probleme punctuale Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Arbitraj – probleme de reglementare în noul Cod de 

procedură civilă 

Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Arbitraj – probleme de reglementare în noul Cod de 

procedură civilă 

Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Arbitraj – probleme de reglementare în noul Cod de 

procedură civilă 

Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Drept societar – probleme actuale Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Drept societar – probleme actuale Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Drept societar – probleme actuale Prezentare, 

demonstrație, 

comparație, exegeză 

Tema nu poate fi epuizată 

la un singur curs, fiind 

fracționată în 3 cursuri 

Susținerea referatelor masteranzilor și discuții Analiza referatelor 

prezentate, discuții 

colocviale, evaluare 

colegială, evaluare 

finală 

 

Susținerea referatelor masteranzilor și discuții Analiza referatelor 

prezentate, discuții 

colocviale, evaluare 

colegială, evaluare 

finală 

 

Bibliografie: 

Csaba Bela Nasz, Dreptul insolvenței, UJ, București, 2017; 

Luminița Tuleașcă, Drept comercial – Întreprinderile comerciale, UJ, București, 2016; 

St.D. Cărpenaru, M.A. Hotca, V. Nemeș, Codul insolvenței comentat. Ed. A II-a, UJ, București, 2017; 

Vasile Nemeș, Drept comercial, Ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2018; 

R.N. Catană, Dreptul societăților comerciale, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007; 

S. Golub, Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român, SUBB nr. 1/2016, p. 

44-51; 

S. Golub, Fiducia. Analiza definiției legale. Genul proxim, RRDA nr. 11/2016, p. 31-59; 

S. Golub, Fiducia. Analiza definiției legale. Diferența specifică, RRDA nr. 12/2016, p. 23-44; 

S. Golub, Delimitarea fiduciei de alte operațiuni juridice, RRDA nr. 1/2017, p. 67-82; 

S. Golub, Fiducia. Părțile și caracterele contractului de fiducie, RRDA nr. 2/2017, p. 59-74; 

S. Golub, Fiducia. Condițiile de fond și de formă. Efectele contractului de fiducie, RRDA nr. 4/2017, p. 

69-90; 

S. Golub, Legea insolvenței vs. Codul civil, Phoenix, iul-sep 2013, p. 19-25; 

 

 

 



 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Seminariile urmează tematica cursurilor. Seminarul 

este axat pe depistarea aplicațiilor practice ale 

problemelor depistate la curs. La seminar sunt 

prezentate o serie de aplicații reale (dosare arbitrale, 

acțiuni, hotărâri judecătorești, contracte etc.) 

Analiză, exegeză, 

sinteză, dialog între 

participanți,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Csaba Bela Nasz, Dreptul insolvenței, UJ, București, 2017; 

Luminița Tuleașcă, Drept comercial – Întreprinderile comerciale, UJ, București, 2016; 

St.D. Cărpenaru, M.A. Hotca, V. Nemeș, Codul insolvenței comentat. Ed. A II-a, UJ, București, 2017; 

Vasile Nemeș, Drept comercial, Ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2018; 

R.N. Catană, Dreptul societăților comerciale, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007; 

S. Golub, Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român, SUBB nr. 1/2016, p. 

44-51; 

S. Golub, Fiducia. Analiza definiției legale. Genul proxim, RRDA nr. 11/2016, p. 31-59; 

S. Golub, Fiducia. Analiza definiției legale. Diferența specifică, RRDA nr. 12/2016, p. 23-44; 

S. Golub, Delimitarea fiduciei de alte operațiuni juridice, RRDA nr. 1/2017, p. 67-82; 

S. Golub, Fiducia. Părțile și caracterele contractului de fiducie, RRDA nr. 2/2017, p. 59-74; 

S. Golub, Fiducia. Condițiile de fond și de formă. Efectele contractului de fiducie, RRDA nr. 4/2017, p. 

69-90; 

S. Golub, Legea insolvenței vs. Codul civil, Phoenix, iul-sep 2013, p. 19-25; 

S .Golub, N. Pușcariu, Câteva considerații cu privire la compensația legală în procedura insolvenței, 

RRDA nr. 2/2016, p. 79-92; 

S. Golub, Despre compatibilitatea tehnicilor de ”reorganizare voluntară” în procedura ”reorganizării 

judiciare”, Phoenix, apr-sept 2016, p. 21-35; 

S. Golub, False creanțe fiscale în procedura insolvenței, Tax Magazine, nr. 2/2016; 

S. Golub, Din nou despre false creanţe fiscale în procedura insolvenţei, articol publicat în Revista 

Phoenix nr. 59/2017. 

  

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Problemele analizate în cadrul cursului sunt preluate din activitatea practică a reprezentanților profesiilor 

juridice (judecători, judecători sindici, practicieni în insolvență, avocați, consilieri juridici, notari etc). 

Soluțiile prezentate sunt axate pe aplicabilitatea practică, directă și imediată. O parte din problemele 

discutate provine de la cursanți, în acest mod încercându-se coroborarea conținutului disciplinei cu 

necesitățile concrete ale practicienilor dreptului, cursanți ai disciplinei. 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 



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

nota finală 

10.4 Curs Evaluare pe parcurs Examinare orală 1/3 

Evaluare finală Susținere referat 1/3 

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcurs Examinare orală 1/3 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  

Obținerea notei finale 5 (cinci) 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE JURIDICE 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Master Instituţii de Drept privat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTRACTE ÎN DREPTUL CONSUMULUI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI 

2.4 Anul de 

studiu 

Master 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţionala 

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 1 

Examinări  1 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore curs si seminar pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite  

 

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 Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii.  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Prezenţă 75 % din numărul total al orelor de seminar 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
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Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice contractelor în 

Dreptului consumului) 

 Cunoaşterea corectă a noţiunilor fundamentale ale dreptului consumatorului: principiile 

dreptului consumatorului, noţiunile de bază, izvoarele  şi obiectivele dreptului 

consumatorului. 

 Dezvoltarea aspectelor care ţin de principalele drepturi ale consumatorului. în ceea ce priveşte 

formarea şi executarea contractelor de consum 

 Dreptul consumatorilor la informare : analiza reglementărilor legale privind etichetarea produselor, 

indicarea preţurilor şi tarifelor, publicitatea comercială. 

 Abilitatea de a identifica soluţii conform prevederilor legale incidente în materia securităţii produselor 

şi a dreptului consumatorului de a dobândi produse şi de a beneficia de servicii sigure 

 Abilitatea de a motiva succint tipuri de acţiuni în justiţie în materii precum: 

- modificarea unilaterală a clauzelor contractului de către vânzătorul profesionist / 

furnizor. Criterii de apreciere a clauzelor abuzive 

- contracte de vânzare online încheiate cu consumatorii care au reşedinţa în alte state 

membre 

- excluderea clauzelor care definesc obiectul principal al contractului ori al clauzelor 

privind comisionul de risc 

 Capacitatea de a utiliza remediile juridice specifice pentru soluţionarea litigiilor în materia protecţiei 

intereselor economice ale consumatorilor: practici comerciale neloiale; contractele la 

distanţă; vânzarea serviciilor financiare la distanţă; clauzele abuzive din contractele 

încheiate între consumator şi comercianţi; creditul pentru consum; dreptul 

consumatorului de utilizare a unui bun imobil pe o perioadă determinată. 

 Apărarea drepturilor consumatorilor prin mijloace specifice: 

- sesizarea organului administrativ competent; 

- acţiunile colective în justiţie 

- cunoaşterea soluţiilor alternative de rezolvare a disputelor (procedurile SAL de 

Soluţionare alternativă a Diferendelor între profesionişti şi consumatori) 

- cunoaşterea reglementărilor europene şi naţionale care prevăd interdicţii în 

materia practicilor comerciale neloiale 

 

Explicarea şi valorificarea cunoştinţelor de bază  

 Explicarea diferenţierilor de ordin terminologic şi de regim juridic a unor instituţii proprii, 

precum şi a unor instituţii ale dreptului civil / comerciale al căror regim juridic diferă în raport 

cu normele specifice Dreptului consumatorului; 

 Explicarea importanţei calificării juridice corecte a raportului juridic, respectiv aplicarea normelor 

imperative de protecţie a drepturilor consumatorului; 

 Interpretarea corectă a normelor imperative care reglementează domeniul dreptului consumatorului; 

 Posibilitatea ca pe baza cunoştinţelor teoretice dobândite să poată aplica în practică regulile proprii 

domeniului studiat. 

 

Competenţe instrumental-aplicative: proiectarea activităţilor practice specifice; utilizarea de 

metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare a normelor juridice specifice 

C
o
m
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ţe

 

tr
a
n
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- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, în rezolvarea unor sarcini specifice  

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală / scrisă implicând uzul adecvat al terminologiei juridice de 

specialitate 

- Abilităţi de reflexie critică şi constructivă pentru identificarea şi rezolvarea de probleme juridice 

specifice 

 

 

 



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuni introductive privind formarea şi executarea 

contractelor încheiate între profesionişti şi consumatori. 
Noţiunea contractelor de adeziune. Problematica 

opozabilităţii condiţiilor generale de contractare 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

Materiale necesare: 

Legislaţia privind 

protecţia 

consumatorului 

Codul consumului şi 

legislaţia conexă, 

actualizată 
2. Opozabilitatea clauzelor standard faţă de 

consumatori. Obligaţii pre-contractuale de informare / 

consiliere a consumatorilor. Răspunderea pentru 

neexecutarea obligaţiei de informare 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

Materiale de seminar: 

Legislaţia privind 

protecţia 

consumatorului 

Codul consumului şi 

legislaţia conexă, 

actualizată  
3. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor în contractele 

de vânzare încheiate online / la distanţă. Vânzarea 

produselor în afara spaţiilor comerciale. Dreptul 

consumatorilor de retractare 

Discutarea interactivă a 

remediilor judiciare. 

Analizarea normelor legale 

imperative / supletive 

incidente 

 

4. Contractele de credit (I): Protejarea drepturilor 

consumatorilor în etapa pre-contractuală. Obligaţia de 

transparenţă şi obligaţia de informare 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

 

5. Contractele de credit (II): Efectele nulităţii clauzelor 

abuzive în contractele de credit ipotecar. Problematica dării 

în plată a imobilelor pentru stingerea obligaţiilor din 

contractele de credit 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

 

6. Contractele de credit (III). Creditul pentru consum şi 

contractele de credit pentru investiţii imobiliare. Efectele 

clauzei privind comisionul de risc bancar 

 
 

7. Contractele de dobândire de către consumatori a 

dreptului de folosinţă partajată a imobilelor cu destinaţie 

de reşedinţă de vacanţă.  

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

 

8. Formarea şi executarea contractelor de servicii 

turistice. Termene speciale de prescripţie. Drepturile 

pasagerilor, conform reglementărilor UE / naţionale  

 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoasterea noţiunilor juridice fundamentale aplicabile contractelor încheiate 

între profeşioniştii comerţului / serviciilor şi consumatori,  a instituţiilor juridice 

specifice încheierii şi executării contractelor de adeziune,  

Familiarizarea cu jurisprudenţa europeană / naţională, precum şi cunoaşterea 

reglementărilor legale U.E. / naţionale în domeniul contractelor de consum 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 Selectarea problemelor teoretice / practice care să faciliteze înţelegerea 

modului în care aspectele doctrinare / legislative specifice Contractelor 

în Dreptul consumatorilor se aplică unor situaţii concrete; 

 Cunoaşterea principiilor care guvernează materia Contractelor în Dreptul 

consumului, precum şi a normelor legale aplicabile în materia creditelor pentru 

consum, securităţii produselor alimentare, obligaţiilor pre-contractuale de 

informare 

 Cunoaşterea soluţiilor jurisprudenţei invocate în contextul cursurilor susţinute, 

evidenţiindu-se rolul instituţiilor juridice specifice în domeniul contractelor 

încheiate între profesioniştii comerţului / prestării serviciilor şi consumatori 

 Analizarea unor teorii pe care doctrina, în interpretarea unor norme juridice le-

a fundamentat,  prin raportare la soluţiile jurisprudenţei în domeniul protecţiei 

juridice a consumatorilor 

 



9. Contractele de furnizare a serviciilor medicale. 

Problematica executării obligaţiei de informare. 
Răspunderea personalului medical şi a furnizorului de 

servicii medicale faţă de consumatori 

 

 

10. Contractele de furnizare a serviciilor de 

telecomunicaţii. Reprimarea clauzelor abuzive în 

contractele pre-redactate de furnizorul de servicii de 

telecomunicaţii  - Aspecte din jurisprudenţa CJUE 

 

 

11. Contractele de transport de pasageri. Reglementări 

UE / naţionale în materia stabilirii despăgubirilor 
cuvenite consumatorilor pentru întârzierea / anularea 

zborurilor / pierderea bagajelor  

 

 

12. Contractele de antrepriză încheiate între profesionişti 

şi consumatori. Caracterul reductibil al clauzelor penale. 

Garanţiile datorate consumatorilor 

 
 

13. Garanţii specifice în contractele de vânzare a 

produselor. Efectele juridice ale garanţiei convenţionale 

de conformitate. Delimitări în raport cu garanţia privind 

securitatea produselor  

 

 

14. Contractele de arbitraj / mediere a litigiilor dintre 

comercianţi şi consumatori. Problematica validităţii 

clauzelor compromisorii  

 
 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuni introductive privind contractele de adeziune 

încheiate de consumatori. Criteriile de determinare a 

caracterului abuziv al clauzelor contractuale  

Chestionar aplicativ 1 Materiale de 

seminar: Legislaţia 

privind protecţia 

consumatorului 

Codul consumului 

şi legislaţia conexă, 

actualizată  
2. Principalii piloni ai protecţiei legale. Obligaţia pre-

contractuală de informare a consumatorilor 
Chestionar aplicativ 2 Materiale de 

seminar: Legislaţia 

privind protecţia 

consumatorului 

Codul consumului 

şi legislaţia conexă, 

actualizată  

3. Dreptul de denunţare unilaterală a contractului de 

către consumator în termenul prevăzut de lege 

 

Abordarea unor soluţii de 

speţă 

4. Exemple practice de publicitate comercială 

înşelătoare / cu potenţial dolosiv 
Studii de caz. Analiza unor 

exemple din jurisprudenţă 
5. Reguli imperative aplicabile publicităţii ofertei de 

credit 
Chestionar aplicativ 3. 

Studii de caz 
6. Interdependenţa dintre contractul de credit pentru 

consum şi contractul de vânzare / prestare a serviciilor 
Studii de caz. Analiza unor 

exemple din jurisprudenţă 
7. Formarea şi efectele juridice ale contractelor de 

timesharing încheiate de consumatori. Dreptul de folosinţă 

partajată 

Chestionar aplicativ 4 

8. Pachetele de servicii turistice; norme imperative 

privind clauzele de modificare unilaterală a termenilor 

contractuali  

 

Abordarea unor soluţii de 

speţă 

9. Răspunderea contractuală a personalului medical 

faţă de consumatorul de servicii medicale 
Chestionar aplicativ 5 

10. Garanţii specifice în contractele de vânzare a 

produselor. Garanţia convenţională de conformitate 
Abordarea unor soluţii de 

speţă 

11. Contractele de antrepriză încheiate între 

profesionişti şi consumatori 
Chestionar aplicativ 6 

12. Drepturi şi obligaţii specifice în contractele de 

transport de pasageri 
Studii de caz. Analiza unor 

exemple din jurisprudenţă 



13. Efectele juridice ale garanţiei contractuale de 

conformitate a produselor 
Abordarea unor soluţii de 

speţă 
14. Formarea şi efectele juridice ale contractelor de 

arbitraj încheiate între profesionişti şi consumatori 
Recapitulare finală 
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afacerilor”, în L. Bercea (editor), Contractele nenumite în afaceri, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, p. 58-67; 

- Ţene, B., „Clauze abuzive în contractele de credit, aşa cum rezultă din practica 

judiciară”, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2016, p. 26-32; 

- A. Pena, “Clauzele abuzive în contractele de credit. Practică judiciară”, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2017; 

- Goicovici, J. Dicţionar de Dreptul consumului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010; 

- Călin R. M., „Malpraxisul medical. Răspunderea personalului medical şi a 

furnizorului de servicii medicale. Practică judiciară”, ediţia a 2-a, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2016; 

- Tudoriu F., Popirtac C.A., “Drepturile consumatorului. O provocare pentru 

afaceri”, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 



- Bercea, L., „Contractul de credit bancar”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2014; 

- Pap, A, „Transportul aerian şi drepturile pasagerilor în legislaţia Uniunii 

Europene. Sinteze de jurisprudenţă”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

- Pap A., Clauzele abuzive și drepturile consumatorilor în legislația Uniunii 

Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2017; 

- Twigg-Flesner, Ch., “Research Handbook on EU Consumer and Contract 

Law”, Elgar Publishing, Camberley, 2016; 

- Comșa M., Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr. 

151/2015, ediția a II/a, Ed. Universul Juridic, București, 2018;  

- Nicolae M., Popa I.F. (coord.), Credite pentru consumatori. Provocări 

legislative, Ed. Solomon, București, 2017; 

- Neamț I.I., Acțiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masă. 

O analiză din perspectiva dreptului comprat, Ed. Universul Juridic, București, 

2017; 

- Mihali-Viorescu L., Clauzele abuzive în contractele de credit, Ed. Hamangiu, 

București, 2015. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Prin parcurgerea cursului Contracte în Dreptul consumului, studentul va putea răspunde ulterior cerinţelor specifice 

concursurilor pentru ocuparea unor poziţii de funcţionar public în organismele naţionale cu competenţe în materia 

protecţiei juridice a consumatorilor / consultanţă juridică de specialitate (avocatură, consilier juridic). 

10. Evaluare 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control E 

Stabilirea notei finale 

(procentaje) 

-răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 70 % 

-activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări 

practice / proiect etc. 

10 % 

-teste pe parcursul semestrului 5 % 

-teme de control 10 % 

-activităţi ştiinţifice 5 % 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cerinţe minime pentru nota 5 1. Studentul cunoaşte principalele concepte, le 

recunoaşte şi le defineşte corect; 

2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect 

utilizat; 

3. Studentul a furnizat un răspuns corect la întrebările 

cu grad minimal / mediu de dificultate conform 

baremului 

Cerinţe pentru notarea cu 10 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi 

conceptele studiate; are un limbaj de specialitate 

complex, capacitate de argumentare  



2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de 

dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni; 

3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea 

suplimentară recomandată. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar 

23.05.2018                        Lect. univ. dr. Juanita Goicovici            Lect. univ. dr. Juanita Goicovici 

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

  

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul Departamentul Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Master Instituţii de Drept Privat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTRACTUL – EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Juanita GOICOVICI 

2.4 Anul de 

studiu 

Master 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatorie 

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 1 

Examinări  1 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 28 

3.8 Total ore curs si seminar pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite  

 

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 Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii.  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului 

Prezenţă 75 % din numărul total al orelor de seminar 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice anumitor contracte 

civile / comerciale) 

 Cunoaşterea corectă a noţiunilor fundamentale ale dreptului contractelor de multifinanţare: varietăţi 

hibride ale contractului de împrumut, formarea şi efectele juridice ale contractelor de reverse 

factoring, noţiunile de bază privind obligaţiile pre-contractuale de informare şi obligaţiile legale 

specifice contractelor  

 Dezvoltarea aspectelor care ţin de principalele drepturi ale părţilor contractuale în ceea ce priveşte 

formele de reprezentare contractuală  

 Abilitatea de a identifica soluţii conform prevederilor legale incidente în materia acordurilor de 

principiu, clauzelor de retractare, pactelor de opţiune  

 Abilitatea de a motiva succint tipuri de acţiuni în justiţie în materii precum: 

- clauzele contractuale considerate nescrise 

- clauzele standard / probleme de opozabilitate a condiţiilor generale de contractare 

 Capacitatea de a utiliza remediile juridice specifice pentru soluţionarea litigiilor în materia 

contractelor civile / comerciale încheiate prin tehnici virtuale, vânzarea serviciilor 

financiare la distanţă, contractelor de utilizare a unui bun imobil pe o perioadă 

determinată. 

 

Explicarea şi valorificarea cunoştinţelor de bază  

 Explicarea diferenţierilor de ordin terminologic şi de regim juridic a unor instituţii proprii, 

precum şi a unor instituţii ale dreptului civil / comercial al căror regim juridic diferă în raport 

cu normele specifice anumitor varietăţi de contractare; 

 Explicarea importanţei calificării juridice corecte a raportului juridic, respectiv aplicarea normelor  

 Explicarea tendinţelor de evoluţie la nivelul dreptului european al contractelor, raportat la stadiul de 

evoluţie al dreptului naţional 

 Interpretarea corectă a normelor imperative care reglementează domeniul contractelor civile / 

comerciale; 

 Posibilitatea ca pe baza cunoştinţelor teoretice dobândite să poată aplica în practică regulile proprii 

domeniului studiat. 

 

Competenţe instrumental-aplicative: proiectarea activităţilor practice specifice; utilizarea de 

metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare a normelor juridice specifice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, în rezolvarea unor sarcini specifice  

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală / scrisă implicând uzul adecvat al terminologiei juridice de 

specialitate 

- Abilităţi de reflexie critică şi constructivă pentru identificarea şi rezolvarea de probleme juridice 

specifice 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoasterea liniilor de evoluţie în materia contractelor civile / comerciale, a 

instituţiilor juridice proprii domeniului,  

Familiarizarea cu jurisprudenţa europeană / naţională relevante, precum şi 

cunoaşterea reglementărilor legale naţionale incidente 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 Selectarea problemelor teoretice / practice care să faciliteze înţelegerea 

modului în care aspectele doctrinare / legislative specifice contractelor 

civile / comerciale se aplică unor situaţii concrete; 

 Cunoaşterea principiilor care guvernează contractele de multi-finanţare / 

finanţare hibridă, a problemelor legate de reprezentarea contractuală, precum şi 

a normelor legale aplicabile în materia contractelor de credit, acordurilor de 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Evoluţii jurisprudenţiale şi perspective în materia 

contractelor. Convenţiile de multifinanţare – prezentare 

generală şi noţiuni introductive 

Discutarea interactivă a 

remediilor judiciare. Analizarea 

normelor legale imperative / 

supletive incidente 

Materiale necesare: 

Codul civil  - 

legislaţie 

consolidată şi 

index, actualizat 

2018 
2. Reprezentarea contractuală (I): Problematica 

revocării mandatului în interes comun. Reprezentarea 

prin agentul comercial. Delimitări în raport cu contractul de 

intermediere 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

Materiale necesare: 

Codul civil  - 

legislaţie 

consolidată şi 

index, actualizat 

2018 

3. Reprezentarea contractuală (II): Abordări practice şi 

puncte de interferenţă în materia contractelor de comision 

/ expediţie. Caracterul reductibil al clauzelor penale. 

Problematica invocării excepţiei de neexecutare a 

contractului 

Discutarea interactivă a 

remediilor judiciare. Analizarea 

normelor legale imperative / 

supletive incidente 

Materiale necesare: 

Codul civil  - 

legislaţie 

consolidată şi 

index, actualizat 

2018 

3. Varietăţi hibride ale contractelor de împrumut (I): 

contractele de finanţare de tip mezanin. Delimitări în 

raport cu convenţiile de împrumut de tip levier / creditare 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

Materiale necesare: 

Codul civil  - 

legislaţie 

consolidată şi 

index, actualizat 

2018 

4. Varietăţi hibride ale contractelor de împrumut (II): 

problematica încheierii şi a efectelor juridice ale 

contractelor de cesiune a creanțelor  

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

 

5. Probleme practice privind restituirea prestaţiilor. 

Configurarea daunelor-interese conform dispoziţiilor 

noului Cod civil 

Discutarea interactivă a 

remediilor judiciare. Analizarea 

normelor legale imperative / 

supletive incidente 

 

6. Probleme practice privind nulitatea contractuală. 

Grupuri de contracte şi interdependenţa contractelor. 

Calificarea distributivă în funcţie de obligaţiile contractuale 

caracteristice 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

 

7. Probleme practice privind rezoluţiunea / rezilierea 

contractelor în NCC. Prolegomene la studiul executării 

obligaţiilor contractuale prin echivalent pecuniar 

Discutarea interactivă a 

remediilor judiciare. Analizarea 

normelor legale imperative / 

supletive incidente 

 

8. Problematica garanţiilor ascendente în contractele de 

vânzare. Condiţiile angajării garanţiei ascendente. 

Paralelisme cu garanţia pentru buna funcţionare, conform 

dispoziţiilor NCC 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

 

9. Evoluţii legislative şi jurisprudenţiale în materia 

cesiunii convenţionale a contractului. Efectele juridice 

între contractantul cedent şi cesionar. Efectele juridice între 

contractantul cedat şi cesionar. Excepţii de la reglementarea 

de drept comun a cesiunii contractului 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 
 

10. Formarea şi efectele juridice ale contractelor de 

servicii în mediul virtual (I). Analiza drepturilor şi 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive   

principiu, obligaţiilor pre-contractuale de informare, contractelor de servicii 

cloud computing, cesiunii convenţionale a contractului 

 Cunoaşterea soluţiilor jurisprudenţei invocate în contextul cursurilor susţinute, 

evidenţiindu-se rolul mecanismelor juridice specifice în contextul 

reglementărilor legale incidente; 

 Analizarea unor teorii / răspunsuri practice pe care doctrina, în interpretarea 

unor norme juridice le-a fundamentat,  prin raportare la soluţiile jurisprudenţei 

în domeniul protecţiei juridice a părţilor contractuale 

 



obligaţiilor juridice care revin provider-ului şi utilizatorului 

serviciilor  
Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

11. Contractele încheiate prin mijloace de comunicare la 

distanță. Probleme juridice legate de securizarea datelor 

cu caracter personal în mediul virtual (II): (a), facilitarea 

portabilităţii utilizatorilor, investigarea mecanismelor 

juridice care asigură aceste efecte (b) 

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare 

 

12. Contractele de servicii. Analiza opozabilităţii dintre 

efectele juridice generate de utilizarea PaaS / Software. 

Fundamentarea responsabilităţii juridice privind drepturile / 

obligaţiile specifice 

Analizarea de teorii / norme 

legale imperative / supletive  

Abordarea interactivă a 

remediilor judiciare  

13. Perspective practice asupra efectelor juridice ale 

contractelor de servicii financiare încheiate la distanţă. 

Aspecte de drept naţional şi corelaţii cu dreptul Pieţei 

Digitale Unice 

Discutarea interactivă a 

remediilor judiciare. Analizarea 

normelor legale imperative / 

supletive incidente 
 

14. Problematica validităţii şi efectelor juridice ale 

clauzelor restrictive / limitative ale răspunderii 

contractuale. Analiza abordărilor jurisprudenţiale  

Abordarea interactivă a 

noţiunilor specifice  / remediilor 

judiciare 
 

Bibliografie 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuni introductive. Evoluţii şi perspective asupra 

contractelor complexe / varietăţilor hibride de 

contractare 

Chestionar aplicativ 1 Materiale de 

seminar: Codul 

civil  - legislaţie 

consolidată şi 

index, actualizat 

2018 

2. Probleme practice legale de reprezentarea 

contractuală. Linii de evoluţie în jurisprudenţa 

naţională  

Chestionar aplicativ 2 Materiale de 

seminar: Codul 

civil  - legislaţie 

consolidată şi 

index, actualizat 

2018 

3. Contractele de finanţare de tip mezanin. Delimitări în 

raport cu contractele de împrumut de tip levier şi 

împrumutul de tip punte 

Chestionar aplicativ 3 

4. Probleme practice legate de formarea şi efectele 

juridice ale contractelor de reverse factoring. Delimitări 

în raport cu factoring-ul / în raport cu alte tehnici de 

finanţare 

Abordarea unor soluţii de 

speţă 

5. Probleme practice privind restituirea prestaţiilor. 

Configurarea daunelor-interese 
Chestionar aplicativ 3 

6. Aspecte reflectate în jurisprudenţă privind 
grupurile de contracte şi interdependenţa contractelor. 

Calificarea distributivă în funcţie de obligaţiile contractuale 

caracteristice 

Chestionar aplicativ 4 

7. Probleme practice privind rezoluţiunea / rezilierea 

contractelor în NCC. Executarea obligaţiilor contractuale 

prin echivalent pecuniar / aspecte de practică judiciară 

Abordarea unor soluţii de 

speţă 

8. Problematica garanţiilor ascendente în contractele de 

vânzare. Condiţiile angajării garanţiei ascendente pentru 

evicţiune / viciile ascunse ale bunurilor vândute 

Chestionar aplicativ 5 

9. Evoluţii legislative şi jurisprudenţiale în materia 

cesiunii convenţionale a contractului 
Abordarea unor soluţii de 

speţă 

10. Analiza drepturilor şi obligaţiilor juridice care revin 

provider-ului şi utilizatorului serviciilor în contractele 

cloud computing 

Abordarea unor soluţii de 

speţă 

11. Contractele de tip peer-to-peer. Probleme juridice 

legate de securizarea datelor 
Chestionar aplicativ  



12. Fundamentarea responsabilităţii juridice privind 

drepturile / obligaţiile specifice în contractele încheiate 

online 

13. Analiza efectelor juridice ale contractelor de servicii 

financiare încheiate la distanţă 
14. Probleme practice privind efectele juridice ale 

clauzelor restrictive / limitative ale răspunderii 

contractuale 

Recapitulare finală 

Bibliografie  

Obligatorie - Bercea L. (coord.), „Contractele nenumite în afaceri”, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

- Cojocaru C., „Dreptul afacerilor. Practică judiciară pentru uzul 

studenţilor”, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2017; 

- Florin Moţiu, Contractele speciale în noul Cod civil, ed. a 7-a, 

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 

- “Contractul de credit bancar între teorie şi practică. Principiile, 

legea, uzanţele”, coord. L. Bercea, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013 

Suplimentară  - Argheni, S., „Relevanţa juridică a clauzelor contractuale uzuale în cadrul 

afacerilor”, în L. Bercea (editor), Contractele nenumite în afaceri, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, p. 58-67; 

- Stănescu A. T., Drept comercial. Contracte profesionale, ediția a II/a, Ed. 

Hamangiu, București, 2018; 

- Stănescu A. T., Legislația contractelor încheiate de profesioniști, Ed. 

Hamangiu, 2018; 

- Chirică D., „Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vânzarea şi 

schimbul”, Ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017; 

 
- Regenbogen, I., „Reverse factoring. Funding the un-fundable?”, în Forme 

speciale ale creditului bancar”, coord. L. Bercea, Universul Juridic, 

Bucureşti, 2017, p. 115-126; 

- Bercea, L., „Contractul de credit bancar”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2014; 

- De Franceschi, A., „European Contract Law and the Digital Single 

Market”, Ed. Intersentia, 2016 

- Ninu I., „Efectele contractului. Practică judiciară şi reglementarea din noul 

Cod civil”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

- Ninu, I., „Rezoluţiunea şi rezilierea, excepţia de neexecutare, riscul 

contractului. Practică judiciară”, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2014; 

- Filip P., „Nulitatea actului juridic civil prin prisma interesului ocrotit”, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2016; 

- Sferdian I., „Efectele bunei-credinţe asupra garanţiei ascendente pentru 

evicţiune”, articol disponibil ca webografie, www.universuljuridic.ro 

- Knapp L. C., Crystal N., Prince H.G., Rowley K. A. , „Rules of Contract 

Law, 2017-2018: Selections from the Restatement (Second) of Contracts 



and other Restatements, the Uniform Commercial Code, the CISG”, Wolters 

Kluwer, 2017 

- Rutgers J. W, Sirena Pietro, „Rules and principles of European Contract 

Law”, Ed. Intersentia, 2015; 

- Stoica, V., „Utilitatea convenţiilor cu privire la ordinea îndestulării 

creditorilor în raporturile de credit bancar”, în „Forme speciale ale 

creditului bancar”, Revista română de drept privat nr. 2/2017, coord. 

volum L. Bercea, Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 160-177 

- Kulms, R., „Multifinanţarea sau crowdlending-ul – o alternativă la 

banking”, în „Forme speciale ale creditului bancar”, Revista română de 

drept privat nr. 2/2017, coord. volum L. Bercea, Universul Juridic, 

Bucureşti, 2017, p. 53-73. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Prin parcurgerea cursului Contractul – Evoluţii şi perspective, studentul va putea răspunde ulterior cerinţelor 

specifice pentru a oferi consultanţă juridică de specialitate (avocatură, consilier juridic) în materia contractelor 

civile / comerciale, cunoaşterea principiilor care guvernează contractele de multi-finanţare, a contractelor den 

servicii în mediile virtuale, a problemelor legate de reprezentarea contractuală, precum şi a normelor legale 

aplicabile în materia cesiunii convenţionale a contractului. 

10. Evaluare 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control E 

Stabilirea notei finale 

(procentaje) 

-răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 70 % 

-activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări 

practice / proiect etc. 

10 % 

-teste pe parcursul semestrului 5 % 

-teme de control 10 % 

-activităţi ştiinţifice 5 % 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cerinţe minime pentru nota 5 1. Studentul cunoaşte principalele concepte, le recunoaşte 

şi le defineşte corect; 

2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 

3. Studentul a furnizat un răspuns corect la întrebările cu 

grad minimal / mediu de dificultate conform baremului 

Cerinţe pentru notarea cu 10 1. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi 

conceptele studiate; are un limbaj de specialitate complex, 

capacitate de argumentare  

2. Rezolvă corect problemele cu grad ridicat de dificultate, 

bazate pe corelaţii şi conexiuni; 

3. A parcurs atât bibliografia obligatorie, cât şi cea 

suplimentară recomandată. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 



23.05.2018                                Lect. univ. dr. Juanita Goicovici 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



SYLLABUS 

1. Information regarding the programme 

 

1.1 Higher education 

institution  

Babeş-Bolyai University 

1.2 Faculty Faculty of Law 

1.3 Department Department of Private Law 

1.4 Field of study Energy Law 

1.5 Study cycle Master 

1.6 Study programme / 

Qualification  

International and Comparative Business Law 

 

2. Information regarding the discipline  

2.1 Name of the discipline International Energy Law 

2.2 Course coordinator  Catalin Gabriel Stanescu 

2.3 Seminar coordinator Catalin Gabriel Stanescu 

2.4. Year of 

study 

1 2.5 

Semester 

1 2.6. Type of 

evaluation 

E 

A 

2.7 Type of 

discipline 

Compulsory 

 

3. Total estimated time (hours/semester of didactic activities)  

3.1 Hours per week  3 Of which: 3.2 course 2 3.3 

seminar/laboratory 

1 

Time allotment: hours 

Learning using manual, course support, bibliography, course notes 20 

Additional documentation (in libraries, on electronic platforms, field documentation)  20 

Preparation for seminars/labs, homework, papers, portfolios and essays 10 

Tutorship 5 

Evaluations 5 

Other activities:  N/A - 

3.7 Total individual study hours  55 

3.8 Total hours per semester 97 

3.9 Number of ECTS credits 7 

 

4. Prerequisites (if necessary) 

4.1. Curriculum Thorough knowledge of Contract, EU Law. 

4.2. Competence Good command of the English language. 

 

5. Specific competencies acquired  

P
ro

fe
ss

io
n

a
l 

co
m

p
et

en
ci

es
 - Ability to understand a topic at the core of the global, regional and national agenda 

- Ability to understand the interaction between different regulatory instruments, relevant 

policies and main contracts regarding development and use of natural resources 

- Develop an insight into ways in which economic, environmental and sustainable 

considerations influence the resolution of legal conflicts  

 



T
ra

n
sv

er
sa

l 

co
m

p
et

en
ci

es
 - Advisory and counselling skills 

- Decision-making skills 

 

6. Objectives of the discipline (outcome of the acquired competencies) 

 

7. Content 

 

7.1 Course Teaching methods Remarks 

1. Introduction to Energy Law The lectures are based 

on analytical 

presentations of the 

primary, secondary 

and soft-law sources, 

supplemented with a 

keen attention on the 

classic and recent 

arbitral case-law of 

international bodies 

or of the CJEU. The 

lectures are meant to 

highlight the grand 

scheme of the 

international energy 

law system, while 

showcasing its unique 

nature of the Energy 

Charter Treaty 

The students are required 

to prepare by thoroughly 

going through the reading 

materials before each 

session. This will ensure 

that the focus of each 

lecture is dedicated to the 

more complex issues, 

which require detailed 

legal analysis and which 

are often prone to 

diverging interpretations. 

2. Energy Security 

3. EU Treaty Law on Free Movement and 

Competition in Relation to Energy Markets 

4. Liberalisation of and Competition in the 

Electricity and Natural Gas Markets 

5. Special Legal Regimes & Exploitation of Oil 

and Gas – Licensing Systems 

6. Change of License Conditions. Expropriation 

7. Joint Operating Agreements. Farm In & Farm 

Out  

8. Trade Investment and the Energy Charter 

Treaty  

9. Nuclear Energy 

10. Oil Pollution 

11. Abandonment & Decommissioning 

12. Renewables and Financial Support Schemes 

13. Energy Efficiency. Smart Cities and Smart 

Grids 

14. The Energy Consumer 

Bibliography 

7.1 General objective of the 

discipline 

 

The main objective of the course is to provide the students with a legal 

understanding of a topic at the core of the global, regional and national agenda. 

The interaction between different regulatory instruments, relevant policies of 

development and use of natural resources and various environmental and 

sustainability impact issues will be treated in the light of international law, 

European Union law and national law. Emphasis is placed also on the private 

law instruments, mainly oil and gas contracts, employed by the industry and 

on dispute resolution mechanism, mainly arbitration, in the energy field. A 

further aim of the course is to develop students’ insight into ways in which 

economic and environmental considerations influence the resolution of legal 

conflicts. 

7.2 Specific objective of the 

discipline 

 

At the end of this course, the students will be able to: critically evaluate 

national, regional and international decisions and the case-law of ICSID in the 

field of energy law; understand complex practical situations entailing energy 

related issues in various contexts; understand correctly the relationship 

between international, regional and national law relating to energy matters; 

form a well-reasoned opinion on the role of energy and energy security in 

today’s economic, legal and geo-political context. 



- Martha Roggenkamp, Catherine Redgwell, Inigo del Guayo and Anita Ronne – Energy Law in 

Europ, 2018, Oxford University Press 

- Kim Talus – Energy Law and Policy. A Critical Account, 2013, Oxford University Press 

- Kim Talus – Vertical Natural Gas Transportation Capacity: Upstream Commodity Contracts and 

EU Competition Law, 2011, Kluwer Law International, 

- Eduardo G. Pereira (ed) – Understanding Joint Operating Agreements, 2016, Intersentia 

-  

7.2 Seminar Teaching methods Remarks 

The seminars build upon the 

MA education by applying 

legal methodology within the 

specialised area of the energy 

sector at large that includes 

both international, EU and 

national law aspects. This 

means that the students are 

requested to understand, 

identify, analyze and solve 

legal issues and questions in an 

essential and complex political, 

legal and technological setting 

where many conflicting goals 

must be balanced. 

  

.  

  

The first part of each seminar is built around 

solving topical practical cases dealing with 

energy related disputes, covering the issues 

discussed in each specific class. In this 

section of the seminars, the students get 

acquainted with the diverse approaches 

required for solving a case in the field of 

energy. 

In the second part of each seminar, the 

students are required to work in groups 

(maximum three students / group). At the end 

of each second seminar, each group is 

required to produce brief documents / papers 

(based on priorly prescribed assignments), 

which are to be presented orally in front of 

the class.  

The seminars are 

interactive in nature. 

Active participation in the 

debates that take place in 

the classroom is highly 

encouraged. Therefore, 

preparation by reading the 

prescribed materials 

before each seminar is 

mandatory. Similar to the 

approach adopted with 

regard to the lectures, this 

approach ensures that the 

focus of the seminars is 

directed to complex, 

analytical issues. 

 

8. Evaluation 

Type of activity 8.1 Evaluation criteria 8.2 Evaluation methods 8.3 Share in the 

grade (%) 

8.4 Course - Ability to apply the 

acquired knowledge and 

relevant case-law while 

solving complex energy 

related cases or while 

answering energy related 

questions. 

Written exam 

 

75% 

8.5 Seminars Ability to draft case briefs, 

legal memos, and deliver 

presentations on various 

energy related topics. 

Written and Oral 

Assignments 

15%  

 Active and meaningful class 

participation 

Oral 10% 

8.6 Minimum performance standards 

At least 5 (on a 1 to 10 scale) for the written exam and the seminars assignments 

 

Date   Signature of course coordinator   Signature of seminar coordinator 

23.05.2017             Catalin Gabriel Stanescu    Catalin Gabriel Stanescu

  

Date of approval         Signature of the head of department  

...........................................     ...........…............................  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Instituții de drept privat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Răspunderea civilă delictuală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Adina-Nora Buciuman 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Adina-Nora Buciuman 

2.4 Anul de studiu M I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 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: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: curs 24 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

Tutoriat  

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.8 Total ore pe semestru 84 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Cunoștințe de drept civil, partea generală și teoria generală a 

obligațiilor 

4.2 de competenţe Capacitate de analiză și sinteză, abilități de studiu individual, de 

argumentare juridică în cadrul unei lucrări 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Cunoașterea aprofundată a problematicii răspunderii civile delictuale. 

Semnalarea problemelor sensibile ale răspunderii civile delictuale, cunoașterea evoluției 

și a teoriilor formulate în doctrină și jurisprudență ca răspuns la acestea. 

Cunoașterea fundamentului diferitelor forme de răspundere (sau a reperelor esențiale 

identificării lui), precum și a raporturilor între acestea. 

Cunoașterea aprofundată a condițiilor diferitelor forme de răspundere civilă delictuală, 

înțelegerea rolului lor în funcție de fundamentul recunoscut unui anumit tip de 

răspundere delictuală, aplicarea lor coerentă pe tipologii de spețe. 

Cunoașterea cazurilor de exonerare de răspundere, precum și a problemelor teoretice și 

practice dificile referitoare la acestea. 

Înțelegerea principiilor și mecanismelor de aplicare a efectelor răspunderii civile 

delictuale. 

Capacitatea de rezolvare temeinic argumentată științific a unor cazuri practice dificile de 

răspundere civilă delictuală. 

Capacitatea de analiză a unei probleme de răspundere civilă delictuală în cadrul unei 

lucrări de cercetare. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

Formarea unor deprinderi specifice activității de cercetare; incitarea curiozității 

științifice; dezvoltarea spiritului critic și interogativ. 

Manifestarea unei atitudini responsabile față de pregătirea continuă, cunoașterea 

operativă și aplicarea corespunzătoare a principiilor dreptului, dar și a normelor de drept 

pozitiv și a orientărilor jurisprudenței într-un domeniu specific al dreptului. 

Dezvoltarea tehnicii argumentative, a capacității de analiză și de sinteză. 

Abordarea unei probleme din mai multe perspective, recunoașterea și respectarea 

diversității de opinii, în chestiunile discutabile. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea de către studenții masteranzi a unor cunoștințe 

aprofundate de răspundere civilă delictuală, care să poată constitui 

premise ale unei eventuale activități de cercetare științifică 

ulterioară, respectiv ale unei abordări la un nivel superior a cazurilor 

practice în domeniu întâlnite în activitatea profesională 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Cunoașterea aprofundată a problematicii răspunderii civile 

delictuale. 

Cunoașterea evoluției și a teoriilor formulate în doctrină și 

jurisprudență cu privire la problemele discutabile ale răspunderii 

civile delictuale. 

Cunoașterea fundamentului diferitelor forme de răspundere (sau a 

reperelor esențiale identificării lui), precum și a raporturilor între 

acestea. 

Cunoașterea aprofundată a condițiilor diferitelor forme de 

răspundere civilă delictuală, înțelegerea rolului lor în funcție de 

fundamentul recunoscut unui anumit tip de răspundere delictuală, 

aplicarea lor coerentă pe tipologii de spețe. 

Cunoașterea cazurilor de exonerare de răspundere, precum și a 

problemelor teoretice și practice dificile referitoare la acestea. 

Înțelegerea principiilor și mecanismelor de aplicare a efectelor 

răspunderii civile delictuale. 

Dobândirea capacității de rezolvare temeinic argumentată științific a 

unor cazuri practice dificile de răspundere civilă delictuală. 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Aspecte introductive. Recapitularea regulilor 

generale ale răspunderii civile delictuale 

studiate la nivel licență 

Prelegere cu puternic 

caracter interactiv - 

2. Condițiile generale ale răspunderii civile 

delictuale. Prejudiciul – evoluții și perspective 

idem 
- 

3. Fapta ilicită. Evoluția noțiunii. Semnificația în 

cadrul diferitelor tipuri de răspundere civilă 

delictuală 

idem 

- 

4. Raportul de cauzalitate. Dificultăți teoretice și 

practice. Concursul de cauze 

idem 
- 

5. Vinovăția – condiție generală a răspunderii. 

Emergența răspunderii obiective 

idem 
- 

6. Răspunderea pentru fapta altei persoane. 

Răspunderea pentru fapta minorului sau 

interzisului. Discuții privind fundamentul 

acesteia. Consecințe practice 

idem 

- 

7. Răspunderea comitentului pentru prepus. 

Raportul de prepușenie. Culpa prepusului 

idem 
- 

8. Răspunderea obiectivă. Fundament. 

Răspunderea pentru lucruri și animale. Paza 

juridică. Paza materială. Scindarea pazei 

idem 

- 

9. Răspunderea pentru ruina edificiului. Acțiunea 

de effusis et dejectis 

idem 
- 

10. Cazurile de exonerare de răspundere. Forța 

majoră și cazul fortuit 

idem 
- 

11. Fapta victimei. Fapta terțului idem - 

12. Cazurile justificative. Legitima apărare. Starea 

de necesitate. Autorizarea și ordinul legal 

idem 
- 

13. Efectele răspunderii civile delictuale. Repararea 

daunei. Asigurarea de răspundere civilă 

delictuală 

idem 

- 

14. Observații de sinteză  - 

Bibliografie 

 

P. Vasilescu, Drept civil. Obligații, Hamangiu, București, 2017, p. 565-702; 

L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Universul Juridic, București, 2015; 

F. I. Mangu, Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile, Universul Juridic, București, 2014; 

F. I. Mangu, Răspunderea civilă delictuală obiectivă, Universul Juridic, București, 2015; 

C. Jugastru, Prejudiciul – repere românești în context european, Hamangiu, București, 2013; 

M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei RSR, București, 1972; 

Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munk, Drept civil. Obligațiile, Wolters Kluwer, București, 2010; 

G. Viney, Introduction à la responsabilité, L.G.D.J. Paris, 2008; 

G. Viney, P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., Paris, 2006; 

G. Viney, P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, L.G.D.J., Paris, 2010; 

L. Pop, Tablou general al răspunderii civile în Noul Cod civil, RRDP nr. 1/2010. 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Chestiuni introductive   

Dobândirea capacității de analiză a unei probleme de răspundere 

civilă delictuală în cadrul unei lucrări de cercetare. 



2. Caracterul cert al prejudiciului. Discuții privind 

prejudiciul eventual. Răspunderea preventivă 

Provocarea unor discuții 

libere pe probleme 

sensibile ale tematicii. 

Studiul și comentarea unor 

hotărâri judecătorești care 

tratează probleme 

deosebite ale răspunderii 

civile 

- 

3. Fapta ilicită – criteriu de delimitare a 

răspunderii civile delictuale de răspunderea 

civilă contractuală. Prejudiciul cauzat cu ocazia 

unui contract. Cazuri practice  

idem - 

4. Raportul de cauzalitate. Aspecte practice. 

Determinarea cauzalității în cazul propagării 

incendiilor. Analiza unei expertize tehnice de 

specialitate 

idem - 

5. Vinovăția. Particularități în anumite cazuri de 

răspundere. Aplicații practice în cazul 

răspunderii medicale 

idem - 

6. Analiza avantajelor și inconvenientelor 

extinderii domeniului răspunderii pentru fapta 

minorului și interzisului în Noul Cod civil. 

Analiza cazurilor de exonerare de răspundere 

idem - 

7. Limitele raportului de prepușenie. Situația 

săvârșirii cu intenție de către prepus a faptei 

prejudiciabile. Relevanța rolului activ al 

victimei în producerea prejudiciului 

idem - 

8. Domeniul răspunderii pentru lucruri. 

Răspunderea pentru lucruri inerte. Paza 

juridică și discernământul. Discuții privind 

oportunitatea scindării pazei juridice în paza 

structurii și paza utilizării 

idem - 

9. Răspunderea pentru ruina edificiului. Acțiunea 

de effusis et dejectis. Raporturile cu 

răspunderea pentru lucruri 

idem - 

10. Condițiile forței majore. Distincția acesteia față 

de cazul fortuit. Efecte și aplicare 

idem - 

11. Cazurile justificative (legitima apărare, starea 

de necesitate, autorizarea și ordinul legal). 

Probleme teoretice și practice 

idem - 

12. Dificultăți practice privind repararea daunei. 

Evaluarea prejudiciului 

idem - 

Bibliografie  

 

P. Vasilescu, Drept civil. Obligații, Hamangiu, București, 2017, p. 565-702; 

L. Pop, I. F. Popa, S. I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Universul Juridic, București, 2015; 

F. I. Mangu, Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile, Universul Juridic, București, 2014; 

F. I. Mangu, Răspunderea civilă delictuală obiectivă, Universul Juridic, București, 2015; 

C. Jugastru, Prejudiciul – repere românești în context european, Hamangiu, București, 2013; 

M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei RSR, București, 1972; 

Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munk, Drept civil. Obligațiile, Wolters Kluwer, București, 2010; 

G. Viney, Introduction à la responsabilité, L.G.D.J. Paris, 2008; 

G. Viney, P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., Paris, 2006; 

G. Viney, P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, L.G.D.J., Paris, 2010; 

L. Pop, Tablou general al răspunderii civile în Noul Cod civil, RRDP nr. 1/2010. 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Îndeplinirea obiectivelor activității de la curs și seminar, precum și a pregătirii individuale, asigură 

dobândirea competențelor necesare demarării și dezvoltării cu succes a unei activități ulterioare de 

cercetare în domeniul răspunderii civile delictuale. 

De asemenea, studiul disciplinei este organizat în vederea formării de absolvenți apți să aplice 

aspectele teoretice problemelor ridicate în practica judiciară, atât din poziția obiectivă a 

magistratului, cât și din cea a avocatului sau consilierului juridic, marcată de imperative de 

dinamism, flexibilitate, creativitate și putere de anticipare. 

Orientarea în egală măsură pragmatică a studiului, atât prin conținutul și metoda de predare, 

precum și prin criteriile de evaluare, favorizează dobândirea unor abilități teoretice și practice 

închegate, care să constituie un atu în fața unui angajator reprezentativ în special în domeniul 

asigurărilor de răspundere civilă. 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Însușirea și înțelegerea 

aspectelor teoretice 

aferente tematicii 

dezvoltate la curs 

Redactarea unei lucrări pe 

o temă de interes teoretic și 

practic actual din domeniul 

răspunderii civile delictuale 

50% 

Dobândirea abilității de 

problematizare, de 

argumentare coerentă și 

justă a unei poziții într-o 

problemă teoretică și 

practică controversată, 

respectiv de  

aplicare a chestiunilor 

teoretice la spețe concrete 

cu stare de fapt complexă 

Prezentarea lucrării 

elaborate și răspunsul la 

întrebări pe tema tratată în 

aceasta 

30% 

10.5 Seminar/laborator Semnalarea unor 

probleme interesante 

și/sau discutabile; 

propunerea unor soluții 

juste și coerente pentru 

acestea 

Evaluarea intervențiilor 

voluntare sau provocate ale 

studenților masteranzi 

 

10% 

Dobândirea abilității de 

aplicare a chestiunilor 

teoretice la spețe concrete 

organizate pe tematici. 

Dobândirea abilității de 

prezentare a unei lucrări 

teoretice sau a unui 

comentariu de 

jurisprudență 

Evaluarea intervențiilor 

individuale în cadrul 

discuțiilor 

Evaluarea muncii în echipă 

în cazul unor lucrări 

comune 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Redactarea unei lucrări coerente pe o temă de interes științific și/sau practic, semnalarea 

dificultăților teoretice și practice, prezentarea unor posibile soluții, indicarea și argumentarea 

soluției propuse de autor sau la care aderă autorul. Folosirea unui material bibliografic mediu. 

Lipsa unor greșeli majore. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 



.........9.10.2017.................  ...............................   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Instituții de drept privat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Regimul civil al obligației de restituire 

2.2 Titularul activităţilor de curs Felicia Roșioru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Felicia Roșioru 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS, 

obligatorie 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 54 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 3 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 140 

3.8 Total ore pe semestru 196 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea tematicii aferente materiilor Drept. Civil. Parte generală, 

Drept civil. Obligații și Drept civil. Contracte speciale 

4.2 de competenţe Stăpânirea limbajului juridic. Cunoaşterea sistemului actelor normative 

şi a principiilor constituţionale. Operarea cu concepte specifice 

dreptului civil . 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală corespunzătoare numărului de studenți înscriși la programul de 

masterat,  tablă albă şi posibilitate utilizare sistem multimedia.  



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

 P
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 Aplicarea cunoștințelor dobândite în rezolvarea cazurilor practice; 

 Capacitatea de reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare; 

 Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme de pe 

poziţii diferite; 

 Deprinderea de a dezvolta o strategie generală de evaluare pe baza argumentelor pro şi 

contra; 

 Formarea deprinderii de a identifica principalele probleme legate de diferitele tipuri de 

restituire și de a le soluționa; 

 Utilizarea corectă a raționamentului juridic, susţinerea unui punct de vedere, luarea 

deciziei; 

 Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

e
rs

a
le

  Preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică; 

 Organizarea autonomiei învăţării, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de 

asumare a responsabilităţilor; 

 Dezvoltarea abilităţii de lucru în echipă şi a comunicării în echipă / public, în formă orală şi 

scrisă: 

 Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

 Implicarea în activităţi ştiinţifice, precum elaborarea unor articole şi studii de specialitate; 

 Participarea la proiecte având caracter ştiinţific; 

 Accesarea de baze de date cu informaţii juridice sau baze de date specifice activităţii din 

diferitele structuri organizaţionale. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Analiza reglementării obligației de restituire în 

Noul Cod civil. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 

Observații generale: 

este încurajată 

participarea activă a 

studenților,  prin 

implicarea în dezbateri 

și argumentarea 

propriului punct de 

vedere. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală corespunzătoare numărului de studenți înscriși la programul de 

masterat,  tablă albă şi posibilitate utilizare sistem multimedia. 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea abilităților argumentative ale studenților. 

Consolidarea cunoștințelor de drept civil acumulate de-a lungul 

anilor, în special a celor referitoare la regimul juridic aplicabil 

obligației de restituire. 

Dezvoltarea deprinderii de a utiliza conceptele specifice dreptului 

civil, legate de restituire, respectiv de a le aplica situațiilor concrete.  

Dezvoltarea aptitudinilor de cercetător.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

Delimitarea obligației de restituire de alte instituții similare. 

Formarea deprinderii de a identifica principalele probleme legate de 

diferitele tipuri de restituire și de a le soluționa. Formarea deprinderii 

de a aplica dispozițiile specifice obligației de restituire distinct de 

ideea de răspundere. Aprecierea regimului juridic al obligației civile 

de restituire din perspectiva proiectelor de unificare a dreptului 

privat. 



2. Regimul juridic al restituirii în natură. Restituirea 

prin echivalent monetar. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare  

3. Limitele obligației de restituire (buna-credință; 

aparența; protecția incapabililor; natura actului 

încheiat de debitor (de conservare, de administrare, 

de dispoziție). Problema indemnizației de folosire 

a bunului). 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 

 

4. Problema dobânzii aplicabile obligației de 

restituire. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

5. Restituirile anormale. Restituirile consecutive 

nulității și rezoluțiune. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

6. Evoluția restituirilor (de la o consecință a nulității 

și rezoluțiunii la o obligație civilă distinctă). 

Delimitări între răspundere și restituire; nulitate, 

rezoluțiune și restituire; nulitate, rezoluțiune și 

răspundere. Raportul dintre restituire și reparare și 

rolul elementului subiectiv. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 

 

7. Problema menținerii valorii în restituirile prin 

echivalent. Impreviziunea și clauzele de indexare. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare  

8. Problema menținerii valorii în restituirile prin 

echivalent. Datoriile de valoare. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

9. Restituirile normale. Contractul de depozit, 

comodat și împrumut de folosință. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

10. Restituirile normale. Contractul de uzufruct și 

contractul de locațiune. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

11. Problema restituirilor în raporturile de familie 

(efectele divorțului; raportul donațiilor, 

reducțiunea liberalităților excesive; contractul de 

întreținere). 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

12. Întemeierea restituirilor pe regimul îmbogățirii 

fără justă cauză.  

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

13. Întemeierea restituirilor pe regimul plății 

nedatorate. 

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
 

14. Restituiri propriu-zise și situații asimilate 

(evicțiunea; partajul, coproprietatea etc.). Analiza 

coerenței reglementării obligației civile de 

restituire în Noul Cod civil.  

Expunere, conversație, 

dezbatere, exemplificare 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Reglementarea obligației de restituire în Noul 

Cod civil. 

Studiu de caz, dezbatere Observații generale: 

studenții trebuie să își 

aleagă o temă din cele 

abordate la curs și la 

seminar și să prezinte 

un referat, elaborat 

din perspectiva 

obligației de restituire 

2. Regimul juridic al restituirii în natură. Restituirea 

prin echivalent monetar. 

Studiu de caz, dezbatere  

3. Limitele obligației de restituire (buna-credință; 

aparența; protecția incapabililor; natura actului 

încheiat de debitor (de conservare, de 

administrare, de dispoziție). Problema 

indemnizației de folosire a bunului). 

Studiu de caz, dezbatere  

4. Problema dobânzii aplicabile obligației de 

restituire. 

Studiu de caz, dezbatere  

5. Restituirile anormale. Restituirile consecutive 

nulității și rezoluțiune. 

Studiu de caz, dezbatere  

6. Evoluția restituirilor (de la o consecință a nulității 

și rezoluțiunii la o obligație civilă distinctă). 

Delimitări între răspundere și restituire; nulitate, 

rezoluțiune și restituire; nulitate, rezoluțiune și 

răspundere. Raportul dintre restituire și reparare și 

rolul elementului subiectiv. 

Studiu de caz, dezbatere  

7. Problema menținerii valorii în restituirile prin 

echivalent. Impreviziunea și clauzele de indexare 

Studiu de caz, dezbatere  

8. Problema menținerii valorii în restituirile prin 

echivalent. Datoriile de valoare. 

Studiu de caz, dezbatere  

9. Restituirile normale. Contractul de depozit, 

comodat și împrumut de folosință. 

Studiu de caz, dezbatere  

10. Restituirile normale. Contractul de uzufruct și 

contractul de locațiune. 

Studiu de caz, dezbatere  

11. Problema restituirilor în raporturile de familie 

(efectele divorțului; raportul donațiilor, 

reducțiunea liberalităților excesive; contractul de 

întreținere) 

Studiu de caz, dezbatere  

12. Întemeierea restituirilor pe regimul îmbogățirii 

fără justă cauză. 

Studiu de caz, dezbatere  

13. Întemeierea restituirilor pe regimul plății 

nedatorate 

Studiu de caz, dezbatere  

14. Restituiri propriu-zise și situații asimilate 

(evicțiunea; partajul, coproprietatea etc.). Analiza 

coerenței reglementării obligației civile de 

restituire în Noul Cod civil. 

Studiu de caz, dezbatere  

Bibliografie  

Codul civil 

Lecturarea materialelor din lista bibliografică, specifice fiecărei teme abordate la seminar. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Cunoașterea elementelor 

esențiale specifice 

regimului civil al 

obligației de restituire.  

Examen oral 65% 

Delimitarea între 

restituirile normale și cele 

anormale, între reparare și 

restituire. 

  

10.5 Seminar/laborator Aplicarea problematicii 

tratate la curs; 

Capacitatea de a utiliza 

corect metodele de 

soluționare a cazurilor 

practice implicând 

obligația de restituire; 

Evaluarea argumentelor 

proprii sau susţinute de 

alţii, luarea deciziei și 

susținerea punctului de 

vedere 

Prezentarea de referate 

Implicarea în dezbateri și 

în rezolvarea cazurilor 

practice 

35% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea elementelor esențiale specifice regimului civil al obligației de restituire și abilitatea de 

ale aplica situațiilor concrete; delimitarea restituirii de răspundere. 

Obținerea notei 5 (pe o scară de la 1 la 10)  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

...15.10.2017................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UBB 

1.2 Facultatea Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Instituţii de drept privat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Probleme de drept succesoral 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Mircea Dan BOB 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.dr. Mircea Dan BOB 

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

ex 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatorie 

 

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 39 Din care: 3.5 curs 26 3.6 seminar/laborator 13 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1 

Tutoriat 1 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 4 

3.8 Total ore pe semestru 46 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Capacitate de abordare cât mai pragmatică a problemelor practice de Succesiuni 

 Dobândire de cunoştinţe fundamentale în dreptul succesoral comparat 

 Dezvoltarea spiritului critic în aprecierea problemelor concrete în domeniu 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Cunoaşterea principalelor dificultăţi ridicate de interacţiunea cu clienţii în soluționarea 

problemelor puse de dreptul succesoral comparat 

 Crearea obişnuinţei de a lucra cu principalele surse de documentare în materie 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Temele abordate sunt enumerate mai jos. Baza enunţată online: 

http://dreptroman.ro/?page_id=677. 

La curs se lucrează cu dosare 

succesorale concrete. 

 

Codul civil – origine, concepție, 

impact și evoluție 

  

Curs practic – participare la conferința 

„România 100” 

  

Devoluțiunea legală (I): locul soțului 

supraviețuitor 

  

Devoluțiunea legală (II): locul soțului 

supraviețuitor și concurența rudelor de 

sânge 

  

Puterea voinței lui decuius? (I) Rezerva 

succesorală 

  

Formalismul și dispunerea mortis 

causa: introducere și aplicații 

  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Aprofundarea din perspectivă practicistă a problemelor de drept 

succesoral 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea tendinţelor actuale ale practicii în materie 

 Identificarea problemelor mai dificile şi a soluţiilor acestora 

 Însuşirea abilităţii de a privi problemele şî din perspectiva dreptului 

comparat 

http://dreptroman.ro/?page_id=677


Formalism și testament (cu prezentare 

practică de testamente) 

  

Revocarea testamentului – revocarea 

legatului 

  

Puterea voinței lui decuius? (II): substituția 

fideicomisară și clauza de preciput 

  

Probleme de practică testamentară   

Dificila trecere de la succesibil la succesor: 

opțiunea succesorală 

  

   

   

Bibliografie 

http://dreptroman.ro/?page_id=964 

– Alexandresco, D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român…, ed. a 2-a, vol. 

III/2, Succesiunea legală ,  vol. IV/1 Donaţiunile între vii şi vol. IV/2 Testamentele, Socec 1910-1914 

– Baias, F. et al. (coord.) Noul cod civil. Comentariu pe articole, Hamangiu 2012 (sau ediția următoare) 

– Bob, M.D., Probleme de moşteniri în vechiul şi în noul cod civil, Universul juridic 2012 

– Bob, M.D. (coord.), 5 ani de cod civil – perspectiva notarială, Monitorul oficial 2016 

– Bob, M.D. (coord.), Familie și moștenire în România, Universul juridic 2017 

– Bocsan, M.D., Practică testamentară. Jurisprudenţă română 1865-2002, Rosetti 2003 

– Chirica, D., Tratat – Succesiuni și liberalități, Beck, 2017 

– Deak, Fr., Tratat de drept succesoral, Actami, 1999 (sau oricare din edițiile următoare) 

– Deak, Fr., Popescu, R., Tratat de drept succesoral, vol. I-III, Universul juridic 2013-2014 

– Eliescu, M., Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul RSR şi Transmisiunea şi împărţeala moştenirii în 

dreptul RSR, Ed. Academiei RSR 1966 

– Grimaldi, M. (coord.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz, Paris, (oricare din edițiile de după 

reforma din 2006) 

– Popa, I., Drept civil. Moșteniri și liberalități, Universul juridic 2013 

– Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., Drept civil român vol. III: Regimuri matrimoniale. Succesiuni. 

Donaţiuni. Testamente, Socec, 1948 (sau ediţia 1928, reeditată Ed. All, 1998 sqq.) 

– reviste: RRD, Dreptul, PR, C.Jud., RRDP, JCP – G, Dalloz, RTDciv. 

– situl MJ: http://www.just.ro 

– Portalul legislativ al MJ: http://legislatie.just.ro 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Prelucrarea temelor dezbătute la curs, cu 

sesiune de întrebări-răspunsuri 

  

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

http://dreptroman.ro/?page_id=964  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Domeniul Succesiunilor şi liberalităţilor este de interes î primul rând pentru notarii publici, urmaţi 

de judecători şi avocaţi. Aprofundarea la nivel master este extrem de necesară, în contextul în care 

http://dreptroman.ro/?page_id=964
http://www.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://dreptroman.ro/?page_id=964


dispoziţiile de competenţă din Codul de procedură civilă fac ca la ICCJ să ajungă foarte puţine 

speţe pe Succesiuni – ceea ce a dus în timp la o serie de soluţii eronate. 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Prezenţă şi activitate Observaţia profesorului 1 pct. la examen 

Examen propriu-zis Probă scrisă redacţională 9 pct. 

10.5 Seminar/laborator - - - 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  Rezolvarea de minim nota 5 atât a subiectului teoretic cât şi a celui practic 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15.VI.2018        

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeș-Bolyai”  

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Instituții de drept privat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ocrotirea persoanelor incapabile 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Emese Florian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Emese Florian  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  2 2.6. Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 3 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat 2 

Examinări  10 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  

      Obținerea unei viziuni cuprinzătoare asupra mijloacelor și a căilor de înfăptuire a 

protecției juridice a persoanelor incapabile. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 
      Dezvoltarea raţionamentului juridic; 

      Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate;  

      Verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale de utilizare a noţiunilor teoretice la 

situații de fapt concrete. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni introductive. Cadrul legislativ. Evoluția 

reglementărilor în materie. 

Suport powerpoint  

2. Principiile materiei. Valorizarea principiilor în 

practica judiciară. 

Suport powerpoint  

3. Drepturile și libertățile civile ale copilului Suport powerpoint  

4. Ocrotirea copilului prin părinți. Autoritatea 

părintească și exercitarea autorității părintești.  

Suport powerpoint  

5. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești Suport powerpoint  

6. Măsurile de protecție specială a copilului Suport powerpoint  

7. Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, 

exploatării și a oricărei forme de violență 

Suport powerpoint  

8. Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în 

străinătate 

Suport powerpoint  

9. Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la 

minori 

Suport powerpoint  

10. Adopția, măsură alternativă de ocrotire a 

copilului 

Suport powerpoint  

11. Tutela minorului Suport powerpoint  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 
    Cunoaşterea instituţiilor fundamentale ale materiei. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 
    Verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale de utilizare și 

aplicare a noţiunilor teoretice la situații juridice concrete. 



12. Interdicția judecătorească Suport powerpoint  

13. Tutela interzisului judecătoresc Suport powerpoint  

14. Curatela Suport powerpoint  

 

Bibliografie 

 

E. Florian, Dreptul familiei, ed. 5, Ed. CH Beck, 

București, 2016; 

 

M. Avram, Drept civil. Familia, ed. 2, Ed. 

Hamangiu, București, 2016; 

 

E. Florian, protecția drepturilor copilului, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2008; 

Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. 

Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. 

Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. CH Beck, 

București, 2014, îndeosebi p. 281-635. 

 

Dan Lupașcu, C.M. Crăciunescu, Dreptul 

familiei, Ed. Universul Juridic, ed. a III-a, 2018; 

 

P. Murat (coordonator), Droit de la famille, 

Dalloz, 2011/2012; 

 

Fr. Terré, Ch. Goldie-Genicon, D. Fenouillet, Droit 

civil. La famille, 9e éd., Dalloz, 2018; 

 



 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni introductive.  Discuții  

2. Principiile protecției și promovării drepturilor 

copilului oglindite în practica judiciară 

Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

3. Drepturile și libertățile civile ale copilului Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

4. Autoritatea părintească și exercitarea autorității 

părintești. 

Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

5. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

6. Măsurile de protecție specială a copilului Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

7. Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, 

exploatării și a oricărei forme de violență 

Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

8. Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în 

străinătate 

Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

9. Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la 

minori 

Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

10. Adopția, măsură alternativă de ocrotire a 

copilului 

Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

11. Tutela minorului Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

12. Interdicția judecătorească Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

13. Tutela interzisului judecătoresc Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

14. Curatela Discuții pe marginea 

unor soluții de speță 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

       Disciplina este structurată ținându-se seama de legislația, jurisprudența și doctrina în materie.  

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs completitudinea şi 

corectitudinea 

cunoştinţelor acumulate; 

Examen scris (test grilă) 70% 

capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate; 

  

10.5 Seminar/laborator capacitatea de aplicare în 

practică, în contexte 

diferite, a cunoştinţelor 

dobândite 

Verificare pe parcurs 30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 



    Nota finală cel puțin 5. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 


