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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

1.3 Catedra DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii LICENȚA 

1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT ZI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT ROMAN 

2.2 Titularul activităţilor de curs LECT.DR. ALEXANDRU POPA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar LECT.DR. ALEXANDRU POPA 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

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

 IF IFR  IF IFR  IF IFR 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

4 1 din care: 3.2 

curs 

3 - 3.3 seminar/laborator 1 1 

3.4 Total ore din planul 

de învăţământ 

56 14 din care: 3.5 

curs 

42 - 3.6 seminar/laborator 14 14 

Distribuţia fondului de timp: ore ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 92 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe 

teren 

30 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 14 

Tutoriat  14 14 

Examinări  90 10 

Alte activităţi…………………………………… - - 

  IF IFR 

3.7 Total ore studiu 

individual 

 94 136 

3.8 Total ore pe 

semestru 

 150 150 

3.9 Numărul de 

credite 

 6 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  NU 
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4.2 de competenţe  NU 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  PREZENȚĂ CNF. REGULAMENTULUI U.V.T. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  PREZENȚĂ CNF. REGULAMENTULUI U.V.T. 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 Însușirea limbajului juridic și a principalelor instituții ale dreptului privat; 

 Explicarea morfo-funcțională a principalelor instituții ale dreptului privat;  

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic;  

 Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic;  

 Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul roman, dreptul 

românesc contemporan;  

 Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă 

de drept concretă.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
  Asumarea și realizarea unor activități specifice, cu respectarea regulilor profesionale; 

 Stimularea muncii în echipă; 

 Abordarea elementelor cu caracter interdisciplinar. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea limbajului și culturii juridice 

7.2 Obiectivele specifice  Însușirea limbajului juridic și a principalelor instituții ale dreptului 

privat roman  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Prezentarea sistemului juridic al 

Cetății Roma 

- Geneza sistemului juridic al 

cetății Roma; 

- Principalele diviziuni ale 

dreptului; 

- Interpretarea, completarea și 

aplicarea normelor juridice; 

 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

2. Scurtă privire istorică 

- Perioada regalității; 

- Perioada Republicii 

- Perioada Imperiului 

- Principalele opere legislative. 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

3 ore 



3 
 

demonstrația logică 

3. Despre Persoane 

- Persoana fizică; 

- Persoana juridică; 

- Status libertatis; 

- Status civitatis; 

- Status familiae;  

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

4. Despre persoane 

- Căsătoria; 

- Legitimarea; 

- Adopția; 

- Tutela; 

- Curatela. 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

5. Despre bunuri 

- Definirea conceptului; 

- Clasificare; 

- Aplicații. 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

6. Dreptul de proprietate 

- Definiție; 

- Posesia; 

- Moduri de dobândire. 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

7. Dreptul de proprietate 

- Apărarea dreptului de proprietate; 

- Ius în re aliena. 

 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

8. Despre obligații 

- Definirea conceptului; 

- Clasificare; 

- Izvoare. 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

9. Contractele civile 

- Clasificare; 

- Contracte solemne; 

- Contracte consensuale; 

- Contracte reale. 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

3 ore 
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demonstrația logică 

10. Contractele civile 

Quasicontractele și quasidelictele 
Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

11. Despre succesiuni 

- Succesiunea legală 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

12. Despre succesiuni 

- Succesiunea testamentară 
Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

13. Procedura civilă și executarea 

silită 

- Noțiuni introductive și etape 

istorice; 

- Procedura legisacțiunilor 

- Procedura formulară; 

- Procedura extra-ordinem. 

Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

14. Recapitulare generală Oral și prezentare 

PowerPoint 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

Bibliografie: 

Obligatorie: 

Vasile Val Popa, Drept roman, Ed. All Beck, 2004, București; 

Mircea Dan Bob, Manual elementar de drept privat roman, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Ed. 

Universul juridic, București, 2019. 

 

Facultativă: 

Vladimir Hanga, Mircea Dan BOB, Curs de drept privat roman - Editia a II-a revizuită, Ed. Universul 

Juridic, București, 2019; 

Valerius Ciucă, Drept roman. Lecțiuni, vol 1 și 2., Ed. Univ. Al.I. Cuza din Iași, 2014; 

Mihai Vasile Jakotă, Drept privat roman, Ed. Chemarea, Iași, 1998; 

Dan Oancea, Introducere în dreptul roman, Ed. C.H.Beck, București, 2009; 

Emil Molcuț, Drept privat roman – Terminologie juridică romană, Ed. Universul juridic, București, 2011; 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni introductive Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

Comunicarea liniilor directoare și a 

condițiilor minimale obligatorii 

pentru promovarea examenului 



5 
 

activitatea independentă 2 ore 

2. Sistemul juridic roman Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

 Include și prezentarea proiectelor 

studenților - 2 ore 

3. Persoana fizică și persoana 

juridică 
Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

Include și prezentarea proiectelor 

studenților - 2 ore 

4. Despre bunuri și proprietate Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

Include și prezentarea proiectelor 

studenților - 2 ore 

5. Despre obligații și contracte Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

Include și prezentarea proiectelor 

studenților - 2 ore 

6. Succesiunea in dreptul roman Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

Include și prezentarea proiectelor 

studenților - 2 ore 

7. Recapitulare generală Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

Simulare pentru examenul final 

Bibliografie 

Popa, V.V., Drept roman, Ed. All Beck, București, 2004 

Instituțiile lui Iustinian, traducere și note Vladimir Hanga, Mircea Dan Bob,  ediția a 2-a, Ed. Universul 

juridic, București, 2009 

Instituțiile lui Gaius, traducere și note Aurel Popescu, Ed. Academiei, București, 1982 

 

 

8.3 Activităţi de pregătire pentru IFR Metode de predare Observaţii 

MODULUL I 

1. Prezentarea sistemului juridic al Cetății 

Roma 

- Geneza sistemului juridic al cetății Roma; 

- Principalele diviziuni ale dreptului; 

- Interpretarea, completarea și aplicarea 

normelor juridice; 

 

2. Scurtă privire istorică 

- Perioada regalității; 

- Perioada Republicii 

- Perioada Imperiului 

- Principalele opere legislative. 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe 

grupe, activitatea independentă 

2 ore 

MODULUL II 

1. Despre Persoane 

- Persoana fizică; 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe 

grupe, activitatea independentă 

2 ore 
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- Persoana juridică; 

- Status libertatis; 

- Status civitatis; 

- Status familiae;  

2. Despre persoane 

- Căsătoria; 

- Legitimarea; 

- Adopția; 

- Tutela; 

- Curatela. 

MODULUL III 

1. Despre bunuri 

- Definirea conceptului; 

- Clasificare; 

- Aplicații. 

2. Dreptul de proprietate 

- Definiție; 

- Posesia; 

- Moduri de dobândire. 

3. Dreptul de proprietate 

- Apărarea dreptului de proprietate; 

- Ius în re aliena. 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe 

grupe, activitatea independentă 

3 ore 

MODULUL IV 

1. Despre obligații 

- Definirea conceptului; 

- Clasificare; 

- Izvoare. 

2. Contractele civile 

- Clasificare; 

- Contracte solemne; 

- Contracte consensuale; 

- Contracte reale. 

3. Contractele civile 

Quasicontractele și quasidelictele 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe 

grupe, activitatea independentă 

3 ore 

MODULUL V 

1. Despre succesiuni 

- Succesiunea legală 

2. Despre succesiuni 

- Succesiunea testamentară 

3. Procedura civilă și executarea silită 

- Noțiuni introductive și etape istorice; 

- Procedura legisacțiunilor 

- Procedura formulară; 

- Procedura extra-ordinem. 

4. Recapitulare generală 

Exercițiul, studiul de caz, activitatea pe 

grupe, activitatea independentă 

4 ore 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Dobândirea abilităților de comunicare 

 Dobândirea unei găndiri logice și structurate 

 Dobândirea abilităților de a munci în echipă 

10.  Evaluare 
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Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanță 

Test grilă eliminatoriu și 

subiecte clasice 

80% 

 Examen oral 20% 

10.5 Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanță 

Proiect de cercetare cu caracter 

multi- și inter-disciplinar, 

prezentat public, efectuat în 

echipă  

Condiție 

facultativă 

pentru 

accesul la 

examen. 

Calculul notei finale 1. 0%-49% din testul grilă 

și/sau 0%-49% din subiectul 

clasic – maxim nota 4 (patru); 

2. 51%-100% din testul grilă + 

examen oral nepromovat - se 

corectează și subiectul clasic – 

maxim nota 8 (opt); 

3. 41%-50% din testul grilă + 

minim 50% din subiectul 

clasic – maxim nota 8 (opt); 

4. 51%-100% din testul grilă + 

examen oral promovat – 

maxim nota 10 (zece). 

Punctajul suplimentar obținut 

la prezentarea proiectelor 

poate fi folosit doar în prima 

sesiune de examinare. 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 folosirea adecvată a limbajului juridic specific în elaborarea discursului oral sau scris; 

 Rezolvarea corectă a întrebărilor de la testul final.; 

 elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi 

instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor juridice specifice dreptului civil 

romansau realizarea unui proiect/studiu privind raportul dintre una sau mai multe instituții juridice 

din domeniul studiat și cele regăsite în dreptul contemporan românesc. 
 

 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma 

de e-

learning 

utilizată 

Moodle / 

Google 

Classroom 

Aplicația de 

video-

conferință ce 

va fi utilizată 

Condițiile tehnice 

necesare pentru 

participarea la 

procesul educațional 

și la procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de 

curs poate fi consultat 

în format electronic și 

în care pot fi accesate 

alte resurse de 

învățare / bibliografice 

în format digital 

Moodle Google meet Studentul are nevoie de 

acces la mijloace 

Toate materialele 

didactice vor fi 
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tehnice specifice, în 

vederea participării la 

procesul educațional și 

la cel de evaluare: 

desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, 

care permit accesul pe 

platforma de e-learning 

utilizată, precum și 

instalarea aplicației de 

video-conferință 

folosite. În vederea 

desfășurării optime a 

procesului de 

învățământ, logarea 

studentului pe 

platforma de e-learning 

utilizată se va face 

exclusiv de pe contul 

instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

accesibile pe platforma 

de e-learning 

 

Data completării 

15.09.2020 

Semnătura titularului de 

curs 

lect. dr. Alexandru Popa 

Semnătura titularului de 

seminar 

lect. dr. Alexandru Popa 

   

 

Data avizării în departament 

23.09.2020 

 

Semnătura şefului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 
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