
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat (Carieră judiciară) 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Teoria generală a contractului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Florin I. Mangu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Florin I. Mangu 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex

. 

2.7 Regimul disciplinei O 

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 27 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat  14 

Examinări  15 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

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
al

e - Definirea conceptelor si analiza acestora, precum si a metodelor si teoriilor utilizate 

in interpretarea si compararea instituțiilor contractului civil; 

- Indentificarea și enunțarea principalelor teorii si cazuri din practica judiciară (spețe) 

specifice contractului civil; 

- Descrierea aprofundată (detaliată) a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si 

metodologiilor din domeniul contractului civil; 

- evaluarea critică și analiza textelor din legislație, doctrină și jurisprudență în materia 

contractului civil, referitoare la o problemă de drept concretă;  

- elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei 

situaţii de fapt, în materia contractului civil. 
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 Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât si practică - a 

unor situații-problemă cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluționării eficiente a 

acestora, cu respectarea normelor deontologice;  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 

formare profesională asistată 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

- transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legislative din 

materia contractului civil, precum și deprinderea de către aceștia a metodelor de 

cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 - însușirea și folosirea optimă de către studenți a conceptelor, teoriilor, 

principiilor şi metodelor specifice dreptului civil, în materia contractului civil; 

 - transmiterea și interpretarea legislaţiei civile româneşti, în materia 

contractului civil, care să conducă la cunoaşterea acesteia de către studenți; 

 - prezentarea, analizarea, interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor 

juridice din dreptul civil naţional și din dreptul comparat în materia contractului civil. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Cursul I. Noţiunea şi clasificarea contractelor civile 

1.1. Definiţia contractului civil 

1.1.1. Noţiunea de contract civil 

1.1.2. Acordul de voinţe,  element esenţial al contractului. Principiul 

libertăţii contractuale şi limitele sale 

1.2. Clasificarea contractelor civile 

1.2.1. Precizări introductive 

1.2.2. Contracte unilaterale şi contracte sinalagmatice 

1.2.3. Contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit 

1.2.4. Contracte consensuale, contracte solemne (formale) şi 

contracte reale 

1.2.5 Contracte numite si contracte nenumite 

1.2.6. Contracte negociate, contracte de adeziune şi contracte 

obligatorii 

1.2.7. Contracte cu executarea dintr-o dată şi contracte cu executare 

succesivă 

1.2.8. Contracte simple, contracte complexe şi grupuri de contracte 

1.2.9. Alte clasificari ale contractelor 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

Cursul II. Formarea contractului civil (1) 

2.1. Încheierea contractului civil 

Expunerea, 

conversația 

2 ore 



2.1.1 Faza precontractuală. Negocierile 

2.1.2. Formarea progresivă (în etape) a contractului 

2.1.3. Contractele preparatorii care dau naștere unei obligații de 

negociere. Acordurile de negociere. Acordurile parțiale (punctajele) 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

Cursul III. Formarea contractului civil (2) 

3.1. Contractele preparatorii care dau naștere unei obligații de 

preferință (Pactele de preferință) 

3.2. Contractele preparatorii care dau naștere obligației sau 

obligațiilor de a contracta (Contractul cadru. Promisiunea 

unilaterală de a contracta. Promisiunea sinalagmatică de a contracta. 

Pactul de opțiune).  

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

Cursul IV. Formarea contractului civil (3) 

4.1. Acordul de voinţe. Oferta şi acceptarea 

4.2.Momentul şi locul încheierii contractului civil 

4.3. Determinarea conţinutului contractului în funcţie de ofertă şi 

acceptare (clauzele standard; clauzele neuzuale, clauzele extrinseci 

si clauzele obișnuite; clauzele nescrise) 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2o2 ore 

Cursul V. Condiţiile de validitate ale contractului 

5.1. Definiţia şi clasificarea condiţiilor contractului civil 

5.1.1. Definiţie 

5.1.2 Clasificarea condiţiilor contractului civil 

5.2. Capacitatea de a contracta 

5.2.1. Noţiune. Sediul materiei 

5.2.2. Regula (principiul) capacităţii de a contracta şi excepţia 

incapacităţii 

 5.2.2.1. Regula în materia capacităţii de a contracta  

 5.2.2.2. Excepţia incapacităţii de a contracta 

5.3. Consimţământul 

5.3.1. Consimţământul, ca element al voinţei juridice 

 5.3.1.1. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică 

 5.3.1.2. Formarea şi principiile voinţei juridice în dreptul civil 

  5.3.1.2.1. Formarea voinţei juridice 

  5.3.1.2.2. Principiile voinţei juridice 

5.3.2. Definiţia şi cerinţele de valabilitate ale consimţământului 

 5.3.2.1. Definiţia consimţământului 

 5.3.2.2. Cerinţele valabilităţii consimţământului 

  5.3.2.2.1. Precizări introductive 

  

5.3.2.2.2. Consimţământul să provină de la o persoană cu 

discernământ 

  

5.3.2.2.3. Consimţământul să fie exprimat cu intenţia de a 

produce efecte juridice (animo contrahendi negotii) 

  5.3.2.2.4. Consimţământul să fie exteriorizat 

  5.3.2.2.5. Consimţământul să nu fie alterat de vreun viciu 
 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

Cursul VI. Viciile de consimțământ 

    6.1. Eroarea 

    6.1.1. Definiţie şi reglementare 

 6.1.2. Clasificare 

 6.1.3. Structura erorii - viciu de consimţământ 

  6.1.4. Cerinţele erorii - viciu de consimţământ 

  6.2. Dolul (viclenia) 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 



  6.2.1. Definiţie şi reglementare 

  6.2.2. Clasificare 

  6.2.3. Structura dolului 

  6.2.4. Cerinţele dolului 

  6.2.5. Sancţiune 

  

6.3. Violenţa 

6.3.1. Definiţie şi reglementare 

6.3.2. Clasificare 

6.3.3. Structura violenţei  

6.3.4. Cerinţele violenţei  

6.3.5.  Sancţiune  

 6.4. Leziunea  

 

 6.4.1. Definiţie şi reglementare 

 6.4.2. Structura leziunii 

 

6.4.3. Cerinţele leziunii 

 

6.4.4. Domeniul de aplicare  

6.4.5. Sancţiune 

6.5. Comparaţie între viciile de consimţământ  

 

 

Cursul VII. Obiectul contractului. Cauza contractului. Forma 

contractului 

7.1. Obiectul contractului 

7.1.1. Definiţie 

7.1.2. Cerinţele valabilităţii obiectului contractului 

 

7.1.2.1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii obiectului 

contractului 

 7.1.2.2. Analiza cerinţelor valabilităţii obiectului contractului 

  7.1.2.2.1. Obiectul să existe 

  7.1.2.2.2. Obiectul să fie în circuitul civil 

  7.1.2.2.3. Obiectul să fie determinat sau determinabil 

  7.1.2.2.4. Obiectul să fie posibil 

  7.1.2.2.5. Obiectul să fie licit şi moral 

  

7.1.2.2.6. Obiectul să fie un fapt personal al celui care se 

obligă 

  7.1.2.2.7. Cel care se obligă să fie titularul dreptului 

  

7.1.2.2.8. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare, 

ori a altei cerinţe prevăzute de lege 

7.2. Cauza (scopul) contractului 

7.2.1. Definiţia şi reglementarea cauzei  

7.2.2. Elementele cauzei  

 7.2.2.1. Scopul imediat 

 7.2.2.2. Scopul mediat 

7.2.3. Cerinţele valabilităţii cauzei  

 7.2.3.1. Cauza să existe 

 7.2.3.2. Cauza să fie reală 

 7.2.3.3. Cauza să fie licită şi morală 

7.2.4. Proba cauzei 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 



7.3. Forma contractului 

7.3.1. Consideraţii generale 

 7.3.1.1. Definiţia formei actului juridic civil 

 7.3.1.2. Principiul consensualismului 

 7.3.1.3. Clasificarea condiţiilor de formă a actului juridic civil 

7.3.2. Forma cerută ad validitattem 

 7.3.2.1. Noţiune, justificare, caractere şi cerinţe 

 7.3.2.2. Aplicaţii ale formei ad validitatem 

7.3.3. Forma cerută ad probationem 

 7.3.3.1. Consideraţii generale 

 7.3.3.2. Aplicaţii ale formei ad probationem 

7.3.4. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 

 7.3.4.1. Consideraţii generale 

 

7.3.4.2. Aplicaţii ale formei cerute pentru opozabilitate faţă de 

terţi 
 

Cursul VIII: Nulitatea contractului 

8.1. Noţiuni generale 

 8.1.1. Definiţia, reglementarea şi funcţiile nulităţii 

  8.1.1.1. Definiţia nulităţii 

  8.1.1.2. Reglementarea nulităţii 

  8.1.1.3. Funcţiile nulităţii 

 8.1.2. Concepţia despre nulitate 

 8.1.3. Delimitarea nulităţii de alte sancţiuni de drept civil 

  

8.1.3.1. Nulitatea şi rezoluţiunea 

8.1.3.2. Nulitatea şi rezilierea  

  8.1.3.3. Nulitatea şi revocarea 

  8.1.3.4. Nulitatea şi caducitatea 

  8.1.3.5. Nulitatea şi inopozabilitatea 

  8.1.4. Clasificarea nulităţilor  

  

8.1.4.1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă 

8.1.4.2.Precizări privind aşa-numitele contracte inexistente 

8.1.4.3. Nulitatea parţială şi nulitatea totală 

8.1.4.4. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală 

8.1.4.5. Nulităţi de fond şi nulităţi de formă 

8.1.4.6. Nulităţi amiabile şi nulităţi judiciare. Precizări privind aşa-

numitele nulităţi de drept 
 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

Cursul IX. Cauzele de nulitate. Regimul juridic al nulității 

9.1. Cauzele de nulitate 

9.1.1. Prezentare generală 

9.1.2. Cauzele de nulitate absolută 

9.1.3. Cauzele de nulitate relativă 

9.2. Regimul juridic al nulităţii 

9.2.1. Precizări prealabile 

9.2.2. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic al 

nulităţii absolute 

 

9.2.2.1. Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are 

interes, de instanţă, de procuror sau de alte organe prevăzute de 

lege 

 9.2.2.2. Nulitatea absolută este imprescriptibilă 

 9.2.3. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic al 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 



nulităţii relative 

 

9.2.3.1. Nulitatea relativă poate fi invocată, în principiu, numai 

de persoana interesată  

 9.2.3.2. Nulitatea relativă este prescriptibilă 

 

9.2.3.3. Nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare 

expresă ori tacită 

 

9.2.4. Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi 

nulitatea relativă 
 

Cursul X. Efectele nulității 

 10.1. Consideraţii generale 

  10.1.1. Definiţia efectelor nulităţii 

  10.1.2. Enumerarea principiilor efectelor nulităţii 

  10.1.3. Reglementare 

 10.2. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii 

  10.2.1. Noţiune şi fundament 

  10.2.2. Excepţii 

 

10.3. Principiul restabilirii situaţiei anterioare (restitutio in 

integrum) 

  10.3.1. Noţiune şi justificare 

  10.3.2. Temeiul juridic al restituirii prestaţiilor 

  10.3.3. Excepţii 

 

10.4. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării 

actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) 

  10.4.1. Noţiune şi justificare 

  10.4.2. Excepţii 

 

10.5. Reguli de drept care înlătură principiul quod nullum est, 

nullum producit efectum 

  10.5.1. Precizări prealabile 

  10.5.2. Principiul conversiunii actului juridic 

   10.5.2.1. Noţiune 

   10.5.2.2. Fundament 

   10.5.2.3. Condiţii 

   10.5.2.4. Aplicaţii 

  10.5.3. Regula error communis facit ius 

  

105.4. Principiul răspunderii civile delictuale 

 
 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

Cursul XI. Efectele contractului 

11.1. Consideraţii generale 

11.1.1. Definiţia şi reglementarea efectelor contractului 

 11.1.1.1. Definiţia efectelor contractului 

 11.1.1.2. Reglementarea efectelor contractului 

11.1.2. Determinarea efectelor contractului 

 11.1.2.1. Noţiune  

 11.1.2.2. Reguli de determinare a efectelor actului juridic civil 

11.2. Principiile efectelor contractului 

11.2.1. Precizări introductive 

11.2.2. Principiul forţei obligatorii 

 

11.2.2.1. Noţiune şi fundament. Executarea conformă a 

contractului 

 11.2.2.2. Excepţii 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 



11.2.3. Irevocabilitatea actului juridic civil 

 11.2.3.1. Noţiune şi fundament 

 11.2.3.2. Excepţii 

11.2.4. Principiul relativităţii şi opozabilitatea faţă de terţi a 

contractului 

 11.2.4.1. Definiţie şi fundament 

 11.2.4.2. Noţiunile de parte, terţ şi având-cauză 

  11.2.4.2.1 Noţiunea de parte 

  11.2.4.2.2. Noţiunea de terţ 

  11.2.4.2.3. Noţiunea de având-cauză 

 

11.2.4.3. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului 

juridic civil 

11.2.5. Principiul solidarismului contractual 

 

Cursul XII. Sancțiuni și remedii ale neexecutării conforme a 

contractului (1) 

12.1. Cauzele justificative de neexecutare a contractului. Problema 

riscului contractului 

 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

Cursul XIII. Rezoluțiunea/rezilierea contractului 

 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

Cursul XIV. Răspunderea civilă contractuală Expunerea, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația 

logică 

2 ore 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

Seminarul I. Noţiunea şi clasificarea contractelor civile 

1.1. Definiţia contractului civil 

1.1.1. Noţiunea de contract civil 

1.1.2. Acordul de voinţe,  element esenţial al contractului. Principiul 

libertăţii contractuale şi limitele sale 

1.2. Clasificarea contractelor civile 

1.2.1. Precizări introductive 

1.2.2. Contracte unilaterale şi contracte sinalagmatice 

1.2.3. Contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit 

1.2.4. Contracte consensuale, contracte solemne (formale) şi 

contracte reale 

1.2.5 Contracte numite si contracte nenumite 

1.2.6. Contracte negociate, contracte de adeziune şi contracte 

obligatorii 

1.2.7. Contracte cu executarea dintr-o dată şi contracte cu executare 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 



succesivă 

1.2.8. Contracte simple, contracte complexe şi grupuri de contracte 

1.2.9. Alte clasificari ale contractelor 

Seminarul II. Formarea contractului civil (1) 

2.1. Încheierea contractului civil 

2.1.1 Faza precontractuală. Negocierile 

2.1.2. Formarea progresivă (în etape) a contractului 

2.1.3. Contractele preparatorii care dau naștere unei obligații de 

negociere. Acordurile de negociere. Acordurile parțiale (punctajele) 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul III. Formarea contractului civil (2) 

3.1. Contractele preparatorii care dau naștere unei obligații de 

preferință (Pactele de preferință) 

3.2. Contractele preparatorii care dau naștere obligației sau 

obligațiilor de a contracta (Contractul cadru. Promisiunea 

unilaterală de a contracta. Promisiunea sinalagmatică de a contracta. 

Pactul de opțiune).  

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul IV. Formarea contractului civil (3) 

4.1. Acordul de voinţe. Oferta şi acceptarea 

4.2.Momentul şi locul încheierii contractului civil 

4.3. Determinarea conţinutului contractului în funcţie de ofertă şi 

acceptare (clauzele standard; clauzele neuzuale, clauzele extrinseci 

si clauzele obișnuite; clauzele nescrise) 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul V. Condiţiile de validitate ale contractului 

5.1. Definiţia şi clasificarea condiţiilor contractului civil 

5.1.1. Definiţie 

5.1.2 Clasificarea condiţiilor contractului civil 

5.2. Capacitatea de a contracta 

5.2.1. Noţiune. Sediul materiei 

5.2.2. Regula (principiul) capacităţii de a contracta şi excepţia 

incapacităţii 

 5.2.2.1. Regula în materia capacităţii de a contracta  

 5.2.2.2. Excepţia incapacităţii de a contracta 

5.3. Consimţământul 

5.3.1. Consimţământul, ca element al voinţei juridice 

 5.3.1.1. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică 

 5.3.1.2. Formarea şi principiile voinţei juridice în dreptul civil 

  5.3.1.2.1. Formarea voinţei juridice 

  5.3.1.2.2. Principiile voinţei juridice 

5.3.2. Definiţia şi cerinţele de valabilitate ale consimţământului 

 5.3.2.1. Definiţia consimţământului 

 5.3.2.2. Cerinţele valabilităţii consimţământului 

  5.3.2.2.1. Precizări introductive 

  

5.3.2.2.2. Consimţământul să provină de la o persoană cu 

discernământ 

  

5.3.2.2.3. Consimţământul să fie exprimat cu intenţia de a 

produce efecte juridice (animo contrahendi negotii) 

  5.3.2.2.4. Consimţământul să fie exteriorizat 

  5.3.2.2.5. Consimţământul să nu fie alterat de vreun viciu 
 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul VI. Viciile de consimțământ 

    6.1. Eroarea 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

1 oră 



    6.1.1. Definiţie şi reglementare 

 6.1.2. Clasificare 

 6.1.3. Structura erorii - viciu de consimţământ 

  6.1.4. Cerinţele erorii - viciu de consimţământ 

  6.2. Dolul (viclenia) 

  6.2.1. Definiţie şi reglementare 

  6.2.2. Clasificare 

  6.2.3. Structura dolului 

  6.2.4. Cerinţele dolului 

  6.2.5. Sancţiune 

  

6.3. Violenţa 

6.3.1. Definiţie şi reglementare 

6.3.2. Clasificare 

6.3.3. Structura violenţei  

6.3.4. Cerinţele violenţei  

6.3.5.  Sancţiune  

 6.4. Leziunea  

 

 6.4.1. Definiţie şi reglementare 

 6.4.2. Structura leziunii 

 

6.4.3. Cerinţele leziunii 

 

6.4.4. Domeniul de aplicare  

6.4.5. Sancţiune 

6.5. Comparaţie între viciile de consimţământ  

 

 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

Seminarul VII. Obiectul contractului. Cauza contractului. Forma 

contractului 

7.1. Obiectul contractului 

7.1.1. Definiţie 

7.1.2. Cerinţele valabilităţii obiectului contractului 

 

7.1.2.1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii obiectului 

contractului 

 7.1.2.2. Analiza cerinţelor valabilităţii obiectului contractului 

  7.1.2.2.1. Obiectul să existe 

  7.1.2.2.2. Obiectul să fie în circuitul civil 

  7.1.2.2.3. Obiectul să fie determinat sau determinabil 

  7.1.2.2.4. Obiectul să fie posibil 

  7.1.2.2.5. Obiectul să fie licit şi moral 

  

7.1.2.2.6. Obiectul să fie un fapt personal al celui care se 

obligă 

  7.1.2.2.7. Cel care se obligă să fie titularul dreptului 

  

7.1.2.2.8. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare, 

ori a altei cerinţe prevăzute de lege 

7.2. Cauza (scopul) contractului 

7.2.1. Definiţia şi reglementarea cauzei  

7.2.2. Elementele cauzei  

 7.2.2.1. Scopul imediat 

 7.2.2.2. Scopul mediat 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 



7.2.3. Cerinţele valabilităţii cauzei  

 7.2.3.1. Cauza să existe 

 7.2.3.2. Cauza să fie reală 

 7.2.3.3. Cauza să fie licită şi morală 

7.2.4. Proba cauzei 

7.3. Forma contractului 

7.3.1. Consideraţii generale 

 7.3.1.1. Definiţia formei actului juridic civil 

 7.3.1.2. Principiul consensualismului 

 7.3.1.3. Clasificarea condiţiilor de formă a actului juridic civil 

7.3.2. Forma cerută ad validitattem 

 7.3.2.1. Noţiune, justificare, caractere şi cerinţe 

 7.3.2.2. Aplicaţii ale formei ad validitatem 

7.3.3. Forma cerută ad probationem 

 7.3.3.1. Consideraţii generale 

 7.3.3.2. Aplicaţii ale formei ad probationem 

7.3.4. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 

 7.3.4.1. Consideraţii generale 

 

7.3.4.2. Aplicaţii ale formei cerute pentru opozabilitate faţă de 

terţi 
 

Seminarul VIII: Nulitatea contractului 

8.1. Noţiuni generale 

 8.1.1. Definiţia, reglementarea şi funcţiile nulităţii 

  8.1.1.1. Definiţia nulităţii 

  8.1.1.2. Reglementarea nulităţii 

  8.1.1.3. Funcţiile nulităţii 

 8.1.2. Concepţia despre nulitate 

 8.1.3. Delimitarea nulităţii de alte sancţiuni de drept civil 

  

8.1.3.1. Nulitatea şi rezoluţiunea 

8.1.3.2. Nulitatea şi rezilierea  

  8.1.3.3. Nulitatea şi revocarea 

  8.1.3.4. Nulitatea şi caducitatea 

  8.1.3.5. Nulitatea şi inopozabilitatea 

  8.1.4. Clasificarea nulităţilor  

  

8.1.4.1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă 

8.1.4.2.Precizări privind aşa-numitele contracte inexistente 

8.1.4.3. Nulitatea parţială şi nulitatea totală 

8.1.4.4. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală 

8.1.4.5. Nulităţi de fond şi nulităţi de formă 

8.1.4.6. Nulităţi amiabile şi nulităţi judiciare. Precizări privind aşa-

numitele nulităţi de drept 
 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul IX. Cauzele de nulitate. Regimul juridic al nulității 

9.1. Cauzele de nulitate 

9.1.1. Prezentare generală 

9.1.2. Cauzele de nulitate absolută 

9.1.3. Cauzele de nulitate relativă 

9.2. Regimul juridic al nulităţii 

9.2.1. Precizări prealabile 

9.2.2. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic al 

nulităţii absolute 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 



 

9.2.2.1. Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are 

interes, de instanţă, de procuror sau de alte organe prevăzute de 

lege 

 9.2.2.2. Nulitatea absolută este imprescriptibilă 

 

9.2.3. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic al 

nulităţii relative 

 

9.2.3.1. Nulitatea relativă poate fi invocată, în principiu, numai 

de persoana interesată  

 9.2.3.2. Nulitatea relativă este prescriptibilă 

 

9.2.3.3. Nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare 

expresă ori tacită 

 

9.2.4. Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi 

nulitatea relativă 
 

Seminarul X. Efectele nulității 

 10.1. Consideraţii generale 

  10.1.1. Definiţia efectelor nulităţii 

  10.1.2. Enumerarea principiilor efectelor nulităţii 

  10.1.3. Reglementare 

 10.2. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii 

  10.2.1. Noţiune şi fundament 

  10.2.2. Excepţii 

 

10.3. Principiul restabilirii situaţiei anterioare (restitutio in 

integrum) 

  10.3.1. Noţiune şi justificare 

  10.3.2. Temeiul juridic al restituirii prestaţiilor 

  10.3.3. Excepţii 

 

10.4. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării 

actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) 

  10.4.1. Noţiune şi justificare 

  10.4.2. Excepţii 

 

10.5. Reguli de drept care înlătură principiul quod nullum est, 

nullum producit efectum 

  10.5.1. Precizări prealabile 

  10.5.2. Principiul conversiunii actului juridic 

   10.5.2.1. Noţiune 

   10.5.2.2. Fundament 

   10.5.2.3. Condiţii 

   10.5.2.4. Aplicaţii 

  10.5.3. Regula error communis facit ius 

  

105.4. Principiul răspunderii civile delictuale 

 
 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul XI. Efectele contractului 

11.1. Consideraţii generale 

11.1.1. Definiţia şi reglementarea efectelor contractului 

 11.1.1.1. Definiţia efectelor contractului 

 11.1.1.2. Reglementarea efectelor contractului 

11.1.2. Determinarea efectelor contractului 

 11.1.2.1. Noţiune  

 11.1.2.2. Reguli de determinare a efectelor actului juridic civil 

11.2. Principiile efectelor contractului 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 



11.2.1. Precizări introductive 

11.2.2. Principiul forţei obligatorii 

 

11.2.2.1. Noţiune şi fundament. Executarea conformă a 

contractului 

 11.2.2.2. Excepţii 

11.2.3. Irevocabilitatea actului juridic civil 

 11.2.3.1. Noţiune şi fundament 

 11.2.3.2. Excepţii 

11.2.4. Principiul relativităţii şi opozabilitatea faţă de terţi a 

contractului 

 11.2.4.1. Definiţie şi fundament 

 11.2.4.2. Noţiunile de parte, terţ şi având-cauză 

  11.2.4.2.1 Noţiunea de parte 

  11.2.4.2.2. Noţiunea de terţ 

  11.2.4.2.3. Noţiunea de având-cauză 

 

11.2.4.3. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului 

juridic civil 

11.2.5. Principiul solidarismului contractual 

 

Seminarul XII. Sancțiuni și remedii ale neexecutării conforme a 

contractului (1) 

12.1. Cauzele justificative de neexecutare a contractului. Problema 

riscului contractului 

 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul  XIII. Rezoluțiunea/rezilierea contractului 

 

Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 

Seminarul XIV. Răspunderea civilă contractuală Exercițiul, studiul 

de caz, activitatea 

pe grupe, 

activitatea 

independentă 

1 oră 
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Legislație 

Codul civil 

O.U.G. nr. 13/2011 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Teoria generală a contractului este îndreptată înspre 

dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, 
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10. Evaluare 

Tip 10.1 Criterii de 10.2 Metode de evaluare 10.3 

http://www.goodreads.com/author/show/6476006.Liviu_Pop
http://www.goodreads.com/author/show/6476007.Ionut_Florin_Popa
http://www.goodreads.com/author/show/6476008.Stelian_Ioan_Vidu


activitate evaluare Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Se verifică 

îndeplinirea de 

către fiecare student 

a standardelor 

minime de 

performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin 

verificarea orală. 

70% 

   

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică 

îndeplinirea de 

către fiecare student 

a standardelor 

minime de 

performanță 

Evaluarea cu notă, obținută prin chestionare 

orală continuă și un test scris. Nota obținută la 

evaluarea finală rezultă adunând nota care 

reflectă răspunsurile la întrebările adresate în 

cadrul examenului oral cu punctele obținute 

(maxim 3 puncte) pentru activitatea 

desfășurată la seminar de către fiecare 

candidat în parte. Activitatea la seminar este 

apreciată în funcție de nota obținută la un test 

tip grilă cu un nr. de 30 de întrebări cu toate 

variantele de răspuns posibile, test susținut 

după primele 7 săptămâni de seminare, în care 

va fi verificată materia predată în primele 7 

cursuri, precum și în funcție de evaluarea 

periodică a fiecărui student în urma 

chestionării orale a acestuia cu privire la 

problemele ridicate în doctrină și în 

jurisprudență în materia răspunderii civile 

delictuale. 

30% 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

- Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituțiile teoriei generale 

a contractului 

-Realizarea unui proiect profesional privind aplicarea integrală si integrată a metodelor si 

tehnicilor moderne necesare soluționării unei probleme complexe de teoria generală a 

contractului 

- Analiza teoretico-practică s isoluționarea unei probleme concrete si complexe de teoria 

generală a contractului 

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 

ne-cesare pentru 

parti-ciparea la 

procesul educațional 

și la pro-cesul 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 

tehnice specifice, în 

https://elearning.e-uvt.ro/ 

https://elearning.e-uvt.ro/


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.nume anul 

nașterii @e-uvt.ro). 
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