Anexa 3 IFR 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
DOB.2.2.02

Semestrul

IV

Numărul de credite

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

150

122

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

6

Numărul orelor pe semestru/activităţi
ST

SF

L

P

28

DF
DI
Teoria Generală a Dreptului, Drept roman, Drept
civil. Partea Generală, Drept civil. Persoanele.
Drept civil. Drepturile reale

Recomandate
Obiectivul general
Continuarea studiului Dreptului civil. Dobândirea cunoştinţelor relative la
principiile şi regulile de bază ale principalelor instituţii ale materiei Teoriei
generale a obligaţiilor
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Explice noţiunile şi regulile materiei.
Descrie aplicarea regulilor juridice la cazurile practice.
Utilizeze noţiunile şi regulile materiei.
Obiectivele disciplinei

Analizeze teoriile elaborate în domeniu.
Competenţe profesionale
C1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională.
C2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului.
C3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă
calificată.
C4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a

aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte,
concepte, metode şi teorii.
C5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode
consacrate în domeniu.
Competenţe transversale
CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de
autonomie restrânsă şi asistenţă calificată.
CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate.
CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi
profesională.
I.

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR

1. Noţiuni generale despre obligatii. Izvoarele obligaţiilor – clasificare – 2 ore
2. Izvoarele obligaţiilor. Contractul – 2 ore
3. Izvoarele obligaţiilor. Efectele specifice contractelor sinalagmatice – 2 ore
4. Izvoarele obligaţiilor. Faptul juridic licit – 2 ore
5. Izvoarele obligaţiilor. Răspunderea civilă delictuală. Răspunderea directă –
2 ore
6. Izvoarele obligaţiilor. Răspunderea civilă delictuală.Răspunderea indirectă –
2 ore
7. Efectele obligaţiilor. Executarea directă – 2 ore
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

8. Efectele obligaţiilor. Executarea indirectă – 2 ore
9. Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului – 2 ore
10. Transmiterea şi transformarea obligaţiilor – 2 ore
11. Modurile de stingere a obligaţiilor – 2 ore
12. Obligaţii complexe – 2 ore
13. Garantarea obligaţiilor. Garanţiile personale – 2 ore
14. Garantarea obligaţiilor. Garanţiile reale – 2 ore

II. Seminar faţă în faţă
1. Seminar pentru fixarea unor cunoştinţe dobândite în anul I: Actul juridic
civil. Clasificare – 2 ore
2. Seminar pentru fixarea unor cunoştinţe dobândite în anul I: Actul juridic
civil. Condiţii de validitate. Teoria nulităţii actului juridic civil – 2 ore

3. Negocierea şi încheierea contractelor – 2 ore
4. Izvoarele obligaţiilor. Contractul – 2 ore
5. Izvoarele obligaţiilor. Actul juridic unilateral – 2 ore
6. Izvoarele obligaţiilor. Faptul juridic licit – 2 ore
7. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. Daunele morale – 2 ore
8. Răspunderea pentru fapta altuia – 2 ore
9. Răspunderea pentru lucruri, edificii şi animale – 2 ore
10. Executarea obligaţiilor – 2 ore
11. Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului. Transmiterea şi
transformarea obligaţiilor – 2 ore
12. Stingerea obligaţiilor – 2 ore
13. Obligaţii complexe – 2 ore
14. Garantarea obligaţiilor – 2 ore
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)
- evaluare finală
Stabilirea notei finale
(procente)
Lista materialelor
didactice necesare
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Suport curs, ghid de studiu

E
50 %

50 %
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Grad didactic, titlu, nume şi prenume
Coordonator de disciplină

Semnătura

Lector univ. dr. Tudurache DanConstantin

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;

