FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
Universitatea „1 Decembrie 1918”
1.2. Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul
de Ştiinţe Juridice şi Administrative
1.4. Domeniul de studii
Ştiinţe Juridice
1.5. Ciclul de studii
Licenţă
1.6. Programul de studii
Drept
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Drept civil. Teoria generala a
2.2. Cod disciplină
DR III 10
obligatiilor
2.3. Titularul activităţii de curs
Luha Vasile
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
II 2.6. Semestrul
II
E
O
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
1
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
14
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
2
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
30
Tutoriat
Examinări
10
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore din planul de învăţământ
42
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
dr. comercial român va fi predat după parcurgerea dr. civil în
întregime
dr. concurenței va fi predat după dr. comercial
dr. comerțului internațional va fi predat după parcurgerea dr.
comercial și a dr. comunitar
4.2. de competenţe
- dacă e cazul la limbi străine sau la alte asemenea discipline.
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector samd
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. (6/2 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi
metodologiilor din domeniul juridic
C2. (6/2 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului
juridic
C5. (6/1 credite) Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi
informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C6. (6/1 credite) Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice,
în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

Competenţe transversale
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Disciplina „Drept comercial” este o disciplină didactică menită să familiarizeze
disciplinei
studenţii anului III, specializarea Drept, cu instituţiile juridice de bază ale
dreptului comercial, prin înţelegerea elementelor care caracterizează această
ramură de drept în ansamblul ei şi o individualizează în raport cu alte ramuri de
drept.
Se urmăreşte totodată formarea unui limbaj de specialitate, un limbaj juridic
adecvat şi utilizarea corectă în exprimarea scrisă sau verbală a termenilor,
noţiunilor şi conceptelor cu care operează dreptul comercial în ansamblul său.
7.2 Obiectivele specifice
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor
specifice disciplinei)
 Cunoaşterea principalelor instituţii aparţinând domeniului dreptului
comercial
 Însuşirea noţiunilor de bază din cadrul dreptului comercial
 Utilizarea limbajului juridic aferent disciplinei
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 Explicarea şi interpretarea noţiunilor referitoare la fondul de comerț,
societăți comerciale, ș.a.m.d.
 Interpretarea normelor juridice cuprinse în Codul civil şi legi speciale
aplicabile acestui domeniu
 Rezolvarea de speţe şi alte probleme practice
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare
şi de aplicare)
 analiza şi calificarea normelor de dreptul comercial
 corelarea normelor generale cu normele speciale
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)
 Asumarea unui rol activ în analiza legislaţiei din domeniul dreptului
comercial
Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă,
cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a
modificărilor legislative şi a jurisprudenţei în domeniul dreptului comercial.
7. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii

1. Privire generală asupra obligaţiilor civile: vechea abordare şi
noua reglementare; noţiunea de obligaţie; elementele raportului
juridic de obligaţie; clasificarea izvoarele obligaţiilor.
2. Actul juridic ca izvor de obligaţii; actul juridic unilateral izvor
de obligaţii; contractul; consideraţii generale cu privire la contract
ca izvor de obligaţii; clasificarea contractelor; încheierea
contractelor
3. Efectele contractului; obligativitatea contractului ; relativitatea
efectelor contractului; efecte specifice ale contractelor

prelegere

prelegere

prelegere

sinalagmatice
4. Existenţa contractului; interpretarea contractului; reprezentarea în
contract; cesiunea contractului; încetarea contractului
5. Faptul juridic licit; gestiunea de afaceri; plata nedatorată;
îmbogăţirea fără justă cauză
6. Faptul juridic ca izvor de obligaţii; răspunderea civilă; faptul
juridic licit ca izvor de obligaţi ; fapta ilicită cauzatoarea de
prejudicii; răspunderea delictuală, răspundere contractuală
7. Răspunderea pentru fapta proprie; condiţiile generale ale
răspunderii; raportul de cauzalitate; vinovăţia; proba elementele
răspunderii civile pentru fapta proprie; răspunderea persoanei
juridice pentru fapta proprie; repararea prejudiciului în cazul
răspunderii delictuale
8. Răspunderea civilă pentru fapta altei persoane, pentru animale şi
pentru lucruri: Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor
minorilor; răspunderea institutorilor pentru faptele elevilor şi a
meşteşugarilor pentru fapta ucenicilor; răspunderea comitenţilor
pentru fapta prepuşilor; răspunderea pentru prejudiciile cauzate de
animale sau de lucruri
9. Executarea obligaţiilor; conceptul de executare a obligatiilor;
plata; executarea silită a obligaţiilor; executarea în natură;
executarea prin echivalent; rezoluţiunea şi rezilierea contractelor;
cauze justificative de neexecutare a obligaţiilor
10. Mijloace de protecţie a drepturilor creditorului; patrimoniul
debitorului; mase patrimoniale de afectaţiune; dreptul creditorilor
asupra patrimoniului debitorului;acţiunea directă; acţiunea
revocatorie
11.Transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor: modalităţi
de transmitere; modalităţi de transformare; modalităţi de stingere;
restituirea prestaţiilor
12. Obligaţii complexe:obligaţii afectate de modalităţi. Termenul.
Condiţia; obligaţii plurale
13. Garanţiile personale: fideiusiunea; garanţiile autonome
14. Garanţiile reale şi privilegiile: noua reglementare în materiaa
garanţiilor reale; ipoteca imobiliară; ipoteca mobiliară; gajul;
dreptul de retenţie; privilegii; concursul de garanţii

prelegere
prelegere
prelegere

prelegere

prelegere

prelegere

prelegere

prelegere

prelegere
prelegere
prelegere

8.2 Bibliografie
1. Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
2. Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, 2012;
3. Ion Turcu, Noul Cod civil. Legea nr. 287-2009. Cartea a V-a. Despre obligaţii (art. 1164-1649). Comentarii
şi explicaţii. Editura CH Beck, Bucureşti, 2011;
4. Ioan Adam, Drept civil. Obligaţiile. Contractul, Editura CH Beck, Bucureşti, 2011;
5. L. Pop, „Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor”, Ed. All, Bucureşti, 1998;
6. M.N. Costin, „Marile instituţii ale dreptului civil român”, vol. II şi III, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1991;
7. C. Stătescu, C. Bârsan „Teoria generală a obligaţiilor”, ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
8. Mircea N. Costin, Vasile Luha, „Teoria generală a obligaţiilor”, I-II, ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2006,
2007.
Seminar

TEMA 1 Conceptul de obligaţie
TEMA 2 Contractul ca izvor de obligaţii, încheierea contractelor,
TEMA 3. Efectele contractelor
TEMA 4 Actul juridic unilateral
TEMA 5 Faptele licite ca izvor de obligaţii
TEMA 6 Răspunderea civilă delictuală
TEMA 7 Raspunderea pentru fapta proprie
TEMA 8 Raspunderea pentru faptele altuia
TEMA 9 Executarea obligaţiilor
TEMA 10. Actiunea oblica. Actiunea pauliana
TEMA 11. Transmiterea şi transformarea obligaţiilor
TEMA 12. Stingerea obligaţiilor
TEMA 13. Obligaţiile complexe
TEMA 14. GARANTAREA OBLIGAŢIILOR

Exerciţii, probleme
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Ion Turcu, Noul Cod civil. Legea nr. 287-2009. Cartea a V-a. Despre obligaţii (art. 1164-1649). Comentarii şi
explicaţii. Editura CH Beck, Bucureşti, 2011;
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1.
11. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul juridic și administrativ.
12. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs
Evaluare finală
Examen scris
50%
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
Test de evaluare
30%
- Activitate la seminar
20%

10.6 Standard minim de performanţă:
C1 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată
C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional
C5 Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o
problemă de drept concretă
C6 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o
situaţie de fapt concretă
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

……………..………………

………………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………………….

.…………………………………...

