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FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

DREPT ROMAN
DOB.1.2.03

Semestrul

II

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

AI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

56

28

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)

Discipline anterioare

5

ST

SF

L

P

28

DF
DI

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Fiind disciplină fundamentală în cadrul sistemului de drept romano – germanic
sau continental – european, Dreptul roman are obiectivul primordial de a trata
instituţiile dreptului privat în spiritul logicii juridice profund analitice şi
jurisprudenţialiste şi în acela al sintezei de valori juridice universale pe care
civilizaţia fundamentată pe acest drept a putut-o cristaliza.
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Explice

Obiectivele disciplinei

evoluţia,

involuţia

instituţiilor

dreptului

privat

şi

soluţiile

jurisprudenţialiste preluate din Digestele lui Justinian
Descrie starea instituţiilor dreptului roman în fiecare epocă majoră sub
aspect diacronic ce a vizat statul şi dreptul romane
Utilizeze metodologia specifică, structuralist-logică, bazată pe sinoptice şi
fundamentată pe scheme logice seminariale obligatorii
Analizeze cu acribie ştiinţifică, prin prisma clasificărilor criteriale, proprii
disciplinei Drept roman
Calculeze pierderile de ordin calitativ suferite de instizuţiile juridice romane din
cauza degringoladelor de ordin civilizaţional intervenite în istoria europeană

Competenţe profesionale
C1. Inţelegerea logică a evoluţiei instituţiilor de drept privat
C2. Capacitatea de analiză comparativ-istorică a elementelor instituţiilor
dreptului
C3. Fundamentarea logicii juridice de tip privatist-romanist
C4. Identificarea criteriilor de apreciere a situaţiilor evolutive şi involutive din
dreptul privat european actual
C5. Înţelegerea dreptului, mai ales a dreptului roman, ca parte a culturii juridice
continental-europene şi ca element fundamental al identităâii europene
Competenţe transversale
CT1. Cercetarea dreptului într-un cadru filosofic, antropologic şi evolutiv
CT2. Studierea dreptului într-un cadru pluridisciplinar
CT3.

Augmentarea capacităţii de sinteză

în cadrul studiilor

multilingvistice
1. Activităţi de autoinstruire prin materiale specifice ID/IFR

1. Introducere, elemente diacronice – 2 ore
2. Jus actionum – 2 ore
3. Jus personarum – 2 ore
4. Jus rerum. Bonorum divisio – 2 ore
5. Proprietas – 2 ore
6. Forme atipice ale proprietăţii private – 2 ore
7. Modurile de dobîndire a proprietăţii – 2 ore
Conţinutul activităţilor
(AI, ST, SF, L, P)

8. Jura in re aliena – 2 ore
9. De possessio – 2 ore
10. Jura obligationum – 2 ore
11. Răspunderea delictuală – 2 ore
12. Răspunderea contractuală – 2 ore
13. Conventionis divisio – 2 ore
14. Transmisiunea mortis causa a patrimoniului – 2 ore

2. Seminar faţă în faţă/online
1. Elemente introductive și organizatorice – 2 ore
2. Introducere, elemente diacronice – 2 ore

natural

3. Jus actionum – 2 ore
4. Jus personarum – 2 ore
5. Jus rerum. Bonorum divisio – 2 ore
6. Proprietas – 2 ore
7. Forme atipice ale proprietăţii private – 2 ore
8. Modurile de dobîndire a proprietăţii – 2 ore
9. Jura in re aliena – 2 ore
10. De possessio – 2 ore
11. Jura obligationum – 2 ore
12. Răspunderea delictuală – 2 ore
13. Răspunderea contractuală – 2 ore
14. Conventionis divisio – 2 ore
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)
- evaluare finală
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Lista materialelor
didactice necesare
Suport curs, ghid de studiu
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

E
80%
20%
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Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume şi prenume
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Prof. univ. dr. Ciucă M. Valeriu
Legendă: AI – activităţi de autoinstruire; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L –
activităţi de laborator, lucrări practice; P – proiect;
Data completării: 13.09.2021
Avizat:
Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

