FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Drept
Drept privat
Drept
licență
Drept

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Drept privat roman
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof.dr. Mircea-Dan Bob-Bocșan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lector dr. Juanita Goicovici, Asist.dr. Cristina Pop
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul
1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 Din care: 3.2 curs
3 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
42 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

1
14
ore
40
15
32
5
2

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Amfiteatru cu capacitate de aprox. 250 locuri, tablă albă pentru scriere cu
marker şi în care se utilizează sistemul multimedia, cu videoproiector,
conexiune wireless la internet.
Sală de seminar cu aprox. 35 de locuri tablă albă pentru scriere cu marker,
conexiune wireless la internet.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- dobândirea unei perspective evolutive asupra instituţiilor de drept, pornind de la faptul că dreptul
a fost şi este o realitate în mişcare;
- materie propedeutică, care serveşte la obişnuirea cu vocabularul de specialitate şi cu modul de
raţionare specific domeniului;
- învăţarea manierei de abordare a cazurilor practice, pe baza studierii textelor jurisconsulţilor
conţinând speţe.

- dezvoltarea abilităţilor de studiu individual, sinteză şi analiză;
- organizarea autonomiei învăţării, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de asumare a
Competenţe transversale

responsabilităţilor;
- evoluţia abilităţii abilităţi de lucru în echipă şi a comunicării în echipă / public, în formă orală şi
scrisă:
- respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale;
- dezvoltarea competenţelor de utilizare a infrastructurii IT (baze de date, situri internet
specializate)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Familiarizarea introductivă a studentului cu esenţa şi sensul domeniului
juridic
- iniţierea în vocabularul de specialitate;
- deprinderea modului de raţionare specific branşei;
- familiarizarea cu modul de prezentare, ordonare şi rezolvare a unei speţe;
- dobândirea unei perspective evolutive asupra instituţiilor juridice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs 1: Cu ce ne ocupăm la
Dreptul Roman? Introducere și câteva exemple practice
2. Izvoare: Unde și cum ia naștere regula de drept?
3. Procedura de judecată – Dreptul Roman este un drept
al acțiunilor. Persoane (I): generalități.
4. Persoane (II): status libertatis, status familiae
5. Bunuri: noțiune și categorii. Meum esse ex iure
Quiritium; mancipațiunea; proprietatea și apărarea
proprietății; uzucapiunea; uzufructul
6. Succesiuni: Noțiuni introductive. Succesiunea legală.
Testamentul. Opțiunea succesorală

Metode de predare
Observaţii
- situl
http://dreptroman.ro
conține la secțiunea
Drept privat roman >
Programare cursuri
indexul tematic al
acestora și link direct
către textele din
izvoare programate în
prealabil pentru

7. Obligații (I): noțiune, izvoare, elementele esențiale ale
contractului
8. Obligații (II) Apariția contractului. Contractele solemne
9. Obligații (III): Contractele reale – mutuum. Contractele
consensuale (I) – emptio-venditio
10. Obligații (IV): Contracte consensuale (II) – Vânzarea
11. Obligații (V): Contractele consensuale (III) –
Locaţiunea
12. Obligații (VI): Contractele consensuale (IV) –
Societatea. Delictele. Diferite alte cauze generatoare de
obligații
13. Obligații (VII): Dinamica obligațiilor
14. Recapitulare

studiere la fiecare
curs;
- predarea se face
pornind de la aceste
texte, care conțin
exemple practice
bune de analizat
teoretic;
- deslușirea noțiunilor
noi se bazează pe
participarea activă a
studentului, stimulat
prin întrebări să
participe la analizele
de text.

Bibliografie
Mircea Dan Bob, Manual elementar de drept privat roman, Universul juridic, București, 2021
Syllabus de Drept Roman – pentru uzul studenţilor de la ID (încărcat pe platforma eLearning)
*** Instituțiile lui Iustinian, traducere și note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob, ediția a 2-a, Universul
juridic, București, 2009
*** Instituțiile lui Gaius, traducere și note Aurel Popescu, Editura Academiei, București, 1982
Fustel de Coulanges, Cetatea antică, traducere Mioara și Pan Izverna, Meridiane, București, 1984, vol. I
Vladimir Hanga, Adagii juridice latinești, Lumina lex, București, 2007
8.2 Seminar
1. Elemente de istorie juridică a Romei (I)
2. Elemente de istorie juridică a Romei (II – p. 16-35
Manual)
3. Izvoare (p. 39-51)
4. Procedura legis-acțiunilor și cea formulară comparație (p. 68-84)
5. Persoane (I): Status libertatis (p. 88-95)
6. Persoane (II): Status familiae (p. 97-112 și 115-120)
7. Bunuri (I): Posesiunea și coproprietatea (p. 130-138)
8. Bunuri (II): Modurile de dobândire a proprietății (p.
138-148)
9. Succesiuni: Moștenirea legală;Testamentul (p. 160-170)
10. Recapitulare
11. Obligații (I): Noțiunea de obligație. Izvoarele de
obligații. Elementele esențiale ale contractului
12. Obligații (II): Fiducia. Depozitul. Comodatul
13. Obligații (III): Vânzarea-cumpărarea
14. Obligații (IV): Reprezentarea. Mandatul

Metode de predare
Observaţii
- studentul trebuie să
facă o primă lectură
prealabilă a
problematicii de
studiu aferentă
fiecărui seminar
- sesiune Q&A pentru
lămurirea
problemelor rezultate
din lectura prealabilă;
- spețe din izvoarele
de Drept Roman.

Bibliografie
(identică cu cea de la Cursuri)
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
La finalul studierii Dreptului Roman, studentul:
- dispune de informaţia istorică indispensabilă unei adecvate înţelegeri a dreptului privat pozitiv;
- a deprins modul general de abordare şi raţionare în faţa unui caz practic;
- a dobâdit o viziune dinamică asupra regulii de drept şi a aplicării concrete a acesteia.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

- capacitatea de identificare a
stării de fapt și a problemei
de drept

Examen oral – comentariu
de text, tras la sorți dintr-un
portofoliu de texte extrase
din izvoarele aflate în
Bibliografia obligatorie,
plus întrebări teoretice
Examinare parțială:
- sfârșitul lunii Octombrie –
1 p.
- începutul lunii Decembrie
– 2 p.
- ultima săptămână din
semestru – 1 p.

- capacitatea de
identificare a soluției
juridice
10.5 Seminar

- capacitatea de identificare a
stării de fapt și a problemei
de drept

- capacitatea de
identificare a soluției
juridice

10.3 Pondere din
nota finală
60%

40%

10.6 Standard minim de performanţă
- participarea activă la seminare;
- identificarea corectă a stării de fapt și enunțarea problemei de drept din textul propus spre analiză |+
răspuns edificator la întrebările teoretice.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularilor de seminare

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

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

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

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

