
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Drept 
1.3 Departamentul Drept privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Doctorat 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Doctorat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Obligaţiile în dreptul roman 

2.2 Titularul activităţilor de curs Bob, Mircea Dan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Bob, Mircea Dan 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare  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: 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 9 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 378 
3.8 Total ore pe semestru 56 
3.9 Numărul de credite 15 

 

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

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu sunt 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Nu sunt 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Posibilitatea de a lucra cu textele din izvoare şi de a le interpreta, corelându-le cu evoluţia 
ulterioară a dreptului privat european. 
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 Posibilitatea de a face legătura cu evoluţia contextuală a societăţii, ţinând cont de aspectele 

istorice, sociologice şi politice. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Aspecte introductive – Obligaţiile, cheia de boltă a 
dreptului civil? 

Toate cursurile folosesc 
metoda exegetică de lucru 
cu izvoarele din Corpus 

iuris ciuilis. Analizele sunt 
interactive, solicitnd 
colaborarea cursanţilor. 

 

Cum gândeşte şi lucrează jurisconsultul roman? 
Importanţa procedurii pentru apariţia instituţiilor 
juridice. Trăsăturile definitorii ale regimului 
obligaţional roman 

 

 

Apariţia obligaţiei, noţiunea şi evolujţia acesteia   
Elementele obligaţiei şi validitatea acestora   
Izvoarele obligaţiei   
Apariţia contractului   
Formele solemne de contractare   
Contractele reale   
Contractele consensuale   
Pactele adăugate şi contractele nenumite   
Dinamica obligaţiei   
Stingerea obligaţiei   
Delictele   
Obligaţii izvorate ex variis causarum figuris   
Bibliografie 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminarul urmăreşte clarificarea problemelor expuse 
la curs şi exersarea noţiunilor acumulate prin exerciţii 
pe texte. Se urmează fidel ordinea tematică de la 

- sesiuni întrebare-răspuns 
cu studenţii 
- lucru pe speţe din izvoare 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea unui punct de vedere evolutiv asupra problematicii cursului, 
pentru înţelegerea regimului său actual. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 

Clarificarea manierei concrete de apariţie a testamentului în dreptul 
roman. Identificarea rădăcinilor actualelor instituţii testamentare. 
Urmărirea receptării regulilor romane în codificările moderne şi 
postmoderne. 



cursuri. 
Bibliografie  
Identică cu cea de la cursuri, plus culegerile de texte şi probleme selectate din izvoare. 

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 Activitate la curs Întrebări pe parcurs 25% 
Examen final Referat pe teme prestabilite 50% 

10.5 Seminar/laborator Activitate la curs Întrebări pe parcurs 25% 
   

10.6 Standard minim de performanţă 
- 

 

Data completării    

15.01.2019     

 

Semnătura titularului de curs  

 

 


