
FIŞA DISCIPLINEI  
 
1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 
1.2. Facultatea  de Drept și Ştiinţe Sociale 
1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice și Administrative 
1.4. Domeniul de studii Științe Juridice  
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii AMSPP 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

Soluţii de lege lata şi tendinţe de lege 
ferenda în materia răspunderii civile  

2.2. Cod disciplină IDP 12-1 

2.3. Titularul activităţii de curs Tudorascu Mihaela Miruna 
2.4. Titularul activităţii de seminar Tudorascu Mihaela Miruna 
2.5. Anul de 
studiu 

I 2.6. 
Semestrul 

II 2.7. Tipul de 
evaluare 
(E/C/VP) 

 

E 2.8. Regimul 
disciplinei (O – 
obligatorie, Op – 
opţională, F – 
facultativă)  

O 

3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 
planul de învăţămînt 

56  din care: 3.5. curs 28 
 

3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 30 
Examinări 14 
Alte activităţi ……. - 
3.7 Total ore studiu individual 144 
3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 
3.9 Total ore pe semestru 200 
3.10 Numărul de credite 8 
Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Discipline juridice per ansamblu, specifice  
4.2. de competenţe -  
4. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale C1. (8/2 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul juridic 
C2. (8/2 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului 
juridic 
C5. (8/2 credite) Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi 
informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă 
C6. (8/2 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 
disciplinei 

Stăpânirea noţiunilor de drept şi cunoaşterea legislaţiei 
Aplicarea cunoştinţelor de drept 
Cunoaşterea fundamentelor teoriei juridice  
Înţelegerea conceptelor şi abordărilor specifice domeniului juridic 
Utilizarea modelelor şi metodelor de bază din domeniul juridic 
Capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la 
activităţile,fenomenele şi procesele specifice domeniului juridic 
Capacitatea de explicare şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi stărilor 
specificedomeniului juridic 

7.2 Obiectivele specifice Să realizeze o analiză şi interpretare a fenomenelor şi proceselor juridico-
administrative şi al posibilităţii de informatizare a procesului de cunoaştere 
Cunoaşterea şi înţelegerea reglementărilor şi uzanţelor în problemele juridice 
Cunoaşterea teoriilor şi modelelor din domenii de graniţă şi complementare 
Capacitatea de utilizare interdisciplinară a teoriilor şi modelelor specifice. 

7. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Raspunderea delictuala Prelegere, discuţii  
Raspunderea contractuala Prelegere, discuţii  
Cauze exanoratoare de raspundere. Cazul fortuit Prelegere, discuţii  
Cauze exanoratoare de raspundere. Forta majora Prelegere, discuţii  
Raspunderea pentru fapta proprie Prelegere, discuţii  
Raspunderea pentru fapta altuia Prelegere, discuţii  
Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri Prelegere, discuţii  
Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale Prelegere, discuţii  
Repararea prejudiciului nepatrimonial Prelegere, discuţii  
Vatamarea minorului Prelegere, discuţii  
Starea de necesitate  Prelegere, discuţii  
Referate Prelegere, discuţii  
Spete Prelegere, discuţii  
Recapitulare Prelegere, discuţii  
8.2 Bibliografie 
P. Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, ed. Hamangiu, Bucureşti-2012 
Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck – Drept civil. Obligaţiile, ed. Wolters 
Kluwer, Bucureşti-2010 
L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, ed. Universul 
Juridic, Bucureşti-2012 
L. Pop – Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol. I. Regimul juridic general sau Fiinţa 
obligaţiilor civile, ed. C.H. Beck, Bucureşti-2006 
L. Pop – Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol. II. Contractul, ed. Universul Juridic, 
Bucureşti-2009 
I. Reghini, Ş. Diaconescu, P. Vasilescu – Introducere în dreptul civil, ed. Sfera 
juridică, Cluj-2008 
Seminar   
Raspunderea delictuala Cauze practice  
Raspunderea contractuala Cauze practice  
Cauze exanoratoare de raspundere. Cazul fortuit Cauze practice  
Cauze exanoratoare de raspundere. Forta majora Cauze practice  
Raspunderea pentru fapta proprie Cauze practice  
Raspunderea pentru fapta altuia Cauze practice  



Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri Cauze practice  
Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale Cauze practice  
Repararea prejudiciului nepatrimonial Cauze practice  
Vatamarea minorului Cauze practice  
Starea de necesitate  Cauze practice  
Referate Cauze practice  
Spete Cauze practice  
Recapitulare Cauze practice  
Bibliografie 
P. Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, ed. Hamangiu, Bucureşti-2012 
Bibliografie facultativă: 
Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck – Drept civil. Obligaţiile, ed. Wolters 
Kluwer, Bucureşti-2010 
L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, ed. Universul 
Juridic, Bucureşti-2012 
L. Pop – Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol. I. Regimul juridic general sau Fiinţa 
obligaţiilor civile, ed. C.H. Beck, Bucureşti-2006 
L. Pop – Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol. II. Contractul, ed. Universul Juridic, 
Bucureşti-2009 
I. Reghini, Ş. Diaconescu, P. Vasilescu – Introducere în dreptul civil, ed. Sfera 
juridică, Cluj-2008 
8. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Studiul acestei stiinte creeaza oportunitatile de insusire a notiunilor teoretice care stau la desfasurarea 
activitatii profesionale. 
9. 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 100% 
- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare - 
- Activitate la seminar - - 

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 
……………………….           .…………………………………... 
 


