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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 Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept civil .Obligatii I 

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

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

2.4. Titularul activităţilor de pregătire IFR Conf. dr. Florin I. Mangu 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Ex. 2.8 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 2 din care: 3.2 

curs 

2 - 3.3 seminar/laborator 2 2 

3.4 Total ore din planul 

de învăţământ 

56 28 din care: 3.5 

curs 

28 - 3.6 seminar/laborator 28 28 

Distribuţia fondului de timp: ore ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 79 107 

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

teren 

20 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 20 

Tutoriat  28 28 

Examinări  90 10 

Alte activităţi…………………………………… - - 

  IF IFR 

3.7 Total ore studiu 

individual 

 119 147 

3.8 Total ore pe 

semestru 

 175 175 

3.9 Numărul de 

credite 

 7 7 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
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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 și utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei de Teoria 

generală a obligațiilor; 

- elaborarea unui proiect profesional utilizând principiile și metodele consacrate în 

cadrul Teoriei generale a obligațiilor, pornind de la legislația, doctrina și jurisprudența 

referitoare la o problemă concretă de Teoria generală a obligațiilor; 

- utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice proprii Teoriei generale a 

obligațiilor; 

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

generale a obligațiilor, referitoare la o problemă de drept concretă;  

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

situaţii de fapt. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

 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 teoriei generale a obligațiilor, precum și deprinderea de către aceștia a 

metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu 

7.2 Obiectivele 

specifice 

- însușirea și utilizarea adecvată de către studenți a limbajului juridic civil, în materia 

teoriei generale a obligațiilor; 

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

principiilor şi metodelor specifice dreptului civil, în materia teoriei generale a 

obligațiilor; 

 - transmiterea și interpretarea legislaţiei civile româneşti, în materia teoriei 

generale a obligațiilor, care să conducă la cunoaşterea acesteia de către studenți; 

 - prezentarea, analizarea, interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor 

juridice din dreptul civil naţional, în materia teoriei generale a obligațiilor; 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiunea, structura şi clasificarea obligaţiilor civile. 

Izvoarele obligaţiilor  

Noțiunea obligațiilor civile, terminologie 

Structura obligațiilor civile 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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2. Clasificarea obligaţiilor civile. Izvoarele obligaţiilor 

Clasificarea obligațiilor civile 

Izvoarele obligațiilor civile 

Noțiunea și caracterele izvoarelor obligațiilor civile 

Clasificarea izvoarelor de obligații civile 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Contractul ca izvor de obligaţii (1) 

Noţiunea de contract. Libertatea contractului şi limitele sale 

Clasificarea contractelor 

Elementele contractului 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

4. Contractul ca izvor de obligaţii (2) 

Nulitatea contractului 

Încheierea contractelor 

Efectele contractului 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2ore 

5. Actul juridic unilateral de drept civil – izvor de obligaţii. 

Faptele juridice – izvoare ale obligaţiilor 

Noțiunea și trăsăturile actului juridic unilateral 

Caracterizarea generală și formarea actului juridic unilateral 

Cazuri de acte juridice unilaterale – izvoare de obligații 

Noţiunea, clasificarea, reglementarea faptelor juridice licite 

Faptele juridice licite – ca izvoare de obligaţii: gestiunea de 

afaceri, plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

6. Răspunderea civilă (1) 

Noţiunea, principiile, particularitățile, funcţiile răspunderii 

civile 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Răspunderea civilă (2) 

Delimitarea şi formele răspunderii civile 

Fundamentarea răspunderii civile 

Reglementarea şi felul răspunderii civile delictuale 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8. Răspunderea civilă delictuală (1) 

Răspunderea civilă pentru fapta proprie 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9. Răspunderea civilă delictuală (2) 

Răspunderea părinţilor pentru fapta minorului sau a celui pus 

sub interdicție 

Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

10. Răspunderea civilă delictuală (3)  

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 

Răspunderea pentru ruina edificiului 

Repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Răspunderea civilă contractuală 1 (Executarea prin 

echivalent a obligațiilor) 

Noţiunea şi condiţiile răspunderii civile contractuale 

Daunele interese şi evaluarea lor 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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Clauzele de modificare a răspunderii contractuale 

 

12. Răspunderea civilă contractuală (2)  

Asemănări şi deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi cea 

contractuală 

Problema cumulului celor două feluri ale răspunderii civile 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

13. Cauzele care exclud răspunderea civilă  

Conceptul de cauze care exclud răspunderea civilă 

Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile 

Cauzele care exclud existența raportului de cauzalitate 

Cauzele care exclud vinovăția 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. Clauzele limitative sau exoneratoare de răspundere 

civilă 

Clauzele limitative sau exoneratoare de răspundere civilă 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noţiunea, structura şi clasificarea obligaţiilor civile. 

Izvoarele obligaţiilor  

Noțiunea obligațiilor civile, terminologie 

Structura obligațiilor civile 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

2. Clasificarea obligaţiilor civile. Izvoarele obligaţiilor 

Clasificarea obligațiilor civile 

Izvoarele obligațiilor civile 

Noțiunea și caracterele izvoarelor obligațiilor civile 

Clasificarea izvoarelor de obligații civile 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

3. Contractul ca izvor de obligaţii (1) 

Noţiunea de contract. Libertatea contractului şi limitele sale 

Clasificarea contractelor 

Elementele contractului 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

4. Contractul ca izvor de obligaţii (2) 

Nulitatea contractului 

Încheierea contractelor 

Efectele contractului 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

5. Actul juridic unilateral de drept civil – izvor de obligaţii. 

Faptele juridice – izvoare ale obligaţiilor 

Noțiunea și trăsăturile actului juridic unilateral 

Caracterizarea generală și formarea actului juridic unilateral 

Cazuri de acte juridice unilaterale – izvoare de obligații 

Noţiunea, clasificarea, reglementarea faptelor juridice licite 

Faptele juridice licite – ca izvoare de obligaţii: gestiunea de 

afaceri, plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

6. Răspunderea civilă (1) 

Noţiunea, principiile, particularitățile, funcţiile răspunderii 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

2 ore 
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civile 

 

grupe, activitatea 

independentă 

7. Răspunderea civilă (2) 

Delimitarea şi formele răspunderii civile 

Fundamentarea răspunderii civile 

Reglementarea şi felul răspunderii civile delictuale 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

8. Răspunderea civilă delictuală (1) 

Răspunderea civilă pentru fapta proprie 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

9. Răspunderea civilă delictuală (2) 

Răspunderea părinţilor pentru fapta minorului sau a celui pus 

sub interdicție 

Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

10. Răspunderea civilă delictuală (3)  

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 

Răspunderea pentru ruina edificiului 

Repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

11. Răspunderea civilă contractuală 1 (Executarea prin 

echivalent a obligațiilor) 

Noţiunea şi condiţiile răspunderii civile contractuale 

Daunele interese şi evaluarea lor 

Clauzele de modificare a răspunderii contractuale 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

12. Răspunderea civilă contractuală (2)  

Asemănări şi deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi cea 

contractuală 

Problema cumulului celor două feluri ale răspunderii civile 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

13. Cauzele care exclud răspunderea civilă  

Conceptul de cauze care exclud răspunderea civilă 

Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile 

Cauzele care exclud existența raportului de cauzalitate 

Cauzele care exclud vinovăția 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

14. Clauzele limitative și exoneratoare de răspundere civilă 

Clauzele limitative și exoneratoare de răspundere civilă 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

8.3 Activităţi de pregătire pentru IFR Metode de predare Observaţii 

MODULUL I 

Noţiunea, structura şi clasificarea obligaţiilor civile. Izvoarele 

obligaţiilor  

Noțiunea obligațiilor civile, terminologie 

Structura obligațiilor civile 

Clasificarea obligaţiilor civile. Izvoarele obligaţiilor  

Clasificarea obligațiilor civile 

Izvoarele obligațiilor civile 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

6 ore 
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Noțiunea și caracterele izvoarelor obligațiilor civile 

Clasificarea izvoarelor de obligații civile 

Contractul ca izvor de obligaţii (1) 

Noţiunea de contract. Libertatea contractului şi limitele sale 

Clasificarea contractelor 

Elementele contractului 

MODULUL II 

Contractul ca izvor de obligaţii (2) 

Nulitatea contractului 

Încheierea contractelor 

Efectele contractului 

Actul juridic unilateral de drept civil – izvor de obligaţii. Faptele 

juridice – izvoare ale obligaţiilor 

Noțiunea și trăsăturile actului juridic unilateral 

Caracterizarea generală și formarea actului juridic unilateral 

Cazuri de acte juridice unilaterale – izvoare de obligații 

Noţiunea, clasificarea, reglementarea faptelor juridice licite 

Faptele juridice licite – ca izvoare de obligaţii: gestiunea de afaceri, 

plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

5 ore 

MODULUL III 

Răspunderea civilă (1) 

Noţiunea, principiile, particularitățile, funcţiile răspunderii civile 

Răspunderea civilă (2) 

Delimitarea şi formele răspunderii civile 

Fundamentarea răspunderii civile 

Reglementarea şi felul răspunderii civile delictuale 

Răspunderea civilă delictuală (1) 

Răspunderea civilă pentru fapta proprie 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

6 ore 

MODULUL IV 

Răspunderea civilă delictuală (2) 

Răspunderea părinţilor pentru fapta minorului sau a celui pus sub 

interdicție 

Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi 

Răspunderea civilă delictuală (3)  

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 

Răspunderea pentru ruina edificiului 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

5 ore 

MODULUL V 

Răspunderea civilă contractuală 1. Executarea prin echivalent a 

obligațiilor 

Noţiunea şi condiţiile răspunderii civile contractuale 

Daunele interese şi evaluarea lor 

Clauzele de modificare a răspunderii contractuale 

Răspunderea civilă contractuală (2)  

Asemănări şi deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi cea 

contractuală 

Problema cumulului celor două feluri ale răspunderii civile 

Cauzele care exclud răspunderea civilă  

Conceptul de cauze care exclud răspunderea civilă 

Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile 

Cauzele care exclud existența raportului de cauzalitate 

Cauzele care exclud vinovăția 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

6 ore 
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Bibliografie 

Obligatorie 

1. Florin I. Mangu, Drept civil. Obligații I, suport de curs, disponibil pe platforma e-learning a UVT 

2. L. Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Drept civil. Obligațiile, ediția a 2 – a, revizuită și 

adăugită ,Editura Universul Juridic, București, 2020; 

Alternativă   

1. Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligatiile, 

Editura Universul Juridic, București, 2012; 

2. Florin I. Mangu, Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile, Editura Universul Juridic, 

București, 2014; 

3. Florin I. Mangu, Răspunderea civilă delictuală obiectivă, Editura Universul Juridic, București, 

2015. 

Facultativă  

1. Liviu Pop, Contribuții la studiul obligațiilor civile, Editura Universul Juridic, București, 2010; 

2. Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. I. Regimul juridic general, Editura C. H. Beck, 

București, 2006; 

3. Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. II. Contractul, Editura Universul Juridic, 

București, 2009; 

4. Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. III. Raporturile obligaționale 

extracontractuale, Editura Universul Juridic, București, 2020; 

4. Constatin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura 

Hamangiu, București, 2008. 

Legislație 

Codul civil 

Legea de punere în aplicare a Codului civil 

O.U.G. nr. 13/2011 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept civil – Teoria generală a obligațiilor este 

îndreptată înspre dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le 

asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate 

domeniile de activitate specifice. 

2.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 

Evaluare 

IF 

 

Curs 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin verificarea 

scrisă și prin cea orală (examen scris și oral). 

Evaluarea constă într-un test tip grilă, format din 30 

de întrebări cu toate variantele de răspuns posibile, 

precum și într-un examen oral la care sunt obligați să 

participe, în vederea promovării acestei discipline, 

toți candidații care la examenul tip grilă au fost notați 

cu o notă egală sau mai mare decât 5 (cinci).  

70% 

   

http://www.goodreads.com/author/show/6476007.Ionut_Florin_Popa
http://www.goodreads.com/author/show/6476008.Stelian_Ioan_Vidu
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
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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 de la testul tip grilă 

obținută la evaluarea finală rezultă adunând nota care 

reflectă răspunsurile la întrebările conținute în testul 

respectiv 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 teoriei generale a obligațiilor. 

30% 

   

10.6 

Evaluare 

IFR 

 

Examen 

final 

Se verifică 

îndeplinirea de către 

fiecare student a 

standardelor minime 

de performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin verificarea 

scrisă și prin cea orală (examen scris și oral). 

Evaluarea constă într-un test tip grilă, format din 30 

de întrebări cu toate variantele de răspuns posibile, 

precum și într-un examen oral la care sunt obligați să 

participe, în vederea promovării acestei discipline, 

toți candidații care la examenul tip grilă au fost notați 

cu o notă egală sau mai mare decât 5 (cinci).  

70% 

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 de la testul tip grilă 

obținută la evaluarea finală rezultă adunând nota care 

reflectă răspunsurile la întrebările conținute în testul 

respectiv 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 teoriei generale a obligațiilor. 

30% 

10.6 Standarde minime de performanţă 

- folosirea adecvată a limbajului juridic propriu Teoriei generale a obligațiilor în elaborarea 

discursului oral sau scris; 

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

instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor juridice specifice Teoriei 

generale a obligațiilor; 
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- utilizarea adecvată a legislației din domeniul Teoriei generale a obligațiilor, în acord cu doctrina și 

cu jurisprudența în materie, în scopul soluționării unei probleme de drept concrete; 

- realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre una sau mai multe instituții juridice 

din domeniul Teoriei generale a obligațiilor; 

- realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o 

situație de fapt. 

 

Data completării 

15.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

conf. dr. Florin I. Mangu  

Semnătura titularului de seminar 

conf. dr. Florin I. Mangu 

   

Data avizării în departament 

21.09.2020 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu  

 

 

 

 


