
  

 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 1 
Examinări 3 
Alte activităţi …................................ 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 
4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Teoria Generală a Dreptului, Drept roman, Drept civil. Partea 
Generală, Drept civil. Persoanele.  Drept civil. Drepturile reale 

4.2 De competenţe 

            Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi 
metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare 
dobândite în cadrul studiului desfăşurat în anul I; utilizarea lor 
adecvată în comunicarea profesională 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază dobândite în cadrul 
studiului desfăşurat în anul I, pentru explicarea şi interpretarea 
unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. 
asociate domeniului 
 

 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii L (Licenţă) 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept / Licenţiat în Drept 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Dan-Constantin Tudurache 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asistent dr. Codrin Codrea 
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 4 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei* OB 



  

 
 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs cu dotari media (proiector, computer, sistem audio-
video), tabla, cretă, flipchart, markere 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Sala de seminar cu dotari media (proiector, computer, sistem 
audio-video), tabla, cretă, flipchart, markere 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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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. 
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 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. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Continuarea studiului Dreptului civil. Dobândirea cunoştinţelor relative la principiile şi regulile de bază ale principalelor 
instituţii ale materiei Teoriei generale a obligaţiilor. 
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 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.  
 Analizeze teoriile elaborate în domeniu. 

 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Noţiuni generale despre obligatii. 
Izvoarele obligaţiilor – clasificare.  

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

2. Izvoarele obligaţiilor. Contractul.  
Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

3. Izvoarele obligaţiilor. Efectele 
specifice contractelor sinalagmatice. 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 



  

 
 

4. Izvoarele obligaţiilor. Faptul juridic 
licit. 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

5. 
Izvoarele obligaţiilor. Răspunderea 
civilă delictuală. Răspunderea 
directă. 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

6. 
Izvoarele obligaţiilor. Răspunderea 
civilă delictuală.Răspunderea 
indirectă. 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

7. 
Efectele obligaţiilor. Executarea 
directă 
 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

8. 
Efectele obligaţiilor. Executarea 
indirectă 
 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

9. Drepturile creditorului asupra 
patrimoniului debitorului. 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

10. Transmiterea şi transformarea 
obligaţiilor 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

11. Modurile de stingere a obligaţiilor 
Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

12. Obligaţii complexe   
Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

13. Garantarea obligaţiilor. Garanţiile 
personale 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

14. Garantarea obligaţiilor. Garanţiile 
reale. 

Prelegerea didactică. 
Conversația euristică. Explicația. 
Problematizarea 

2 ore 

Bibliografie 
1. Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. 
2. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite apărute în Editura ALL, 
Bucureşti, începând cu anul 1993. 
3. Eugeniu Safta-Romano, Drept civil. Obligaţii. Curs teoretic şi practic, Editura Neuron, Focşani, 1994.     
4. Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1996. 
5. Liviu Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 
6. Maria Gaiţă, Obligaţii, Editura Institutul European, Iaşi, 1999. 
7. Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
8. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil – Comentariu 
pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012 
9. Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura   C.H. Beck, Bucureşti, 
2014. 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. 
Seminar pentru fixarea unor 
cunoştinţe dobândite în anul I: Actul 
juridic civil. Clasificare 

discuţii având drept suport 
temele prezentate la curs şi 
bibliografia recomandată, 
referate elaborate de studenţi, 
dezbaterea unor  probleme de 
interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele 

2 ore 



  

 
 

de practică judiciară. 

2. 

Seminar pentru fixarea unor 
cunoştinţe dobândite în anul I: Actul 
juridic civil. Condiţii de validitate. 
Teoria nulităţii actului juridic civil. 

discuţii având drept suport 
temele prezentate la curs şi 
bibliografia recomandată, 
referate elaborate de studenţi, 
dezbaterea unor  probleme de 
interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele 
de practică judiciară. 

2 ore 

3. Negocierea şi încheierea 
contractelor.  

discuţii având drept suport 
temele prezentate la curs şi 
bibliografia recomandată, 
referate elaborate de studenţi, 
dezbaterea unor  probleme de 
interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele 
de practică judiciară. 

2 ore 

4. Izvoarele obligaţiilor. Contractul. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

5. Izvoarele obligaţiilor. Actul juridic 
unilateral. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

6. Izvoarele obligaţiilor. Faptul juridic 
licit. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

7. Răspunderea civilă delictuală pentru 
fapta proprie. Daunele morale. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

8. Răspunderea pentru fapta altuia. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 

2 ore 



  

 
 

in materialele de practică 
judiciară. 

9. Răspunderea pentru lucruri, edificii 
şi animale. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

10. Executarea obligaţiilor. 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

11. 

Drepturile creditorului asupra 
patrimoniului debitorului. 
Transmiterea şi transformarea 
obligaţiilor 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

12. Stingerea obligaţiilor 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

13. Obligaţii complexe 

discuţii având drept suport temele 
prezentate la curs şi bibliografia 
recomandată, referate elaborate 
de studenţi, dezbaterea unor  
probleme de interes teoretic şi 
practic, analiza soluţiilor cuprinse 
in materialele de practică 
judiciară.

2 ore 

14. Garantarea obligaţiilor 

discuţii având drept suport temele  
discuţii având drept suport 
temele prezentate la curs şi 
bibliografia recomandată, 
referate elaborate de studenţi, 
dezbaterea unor  probleme de 
interes teoretic şi practic, analiza 
soluţiilor cuprinse in materialele 
de practică judiciară. 

2 ore 



  

 
 

 

 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
03.09.2020 Lector dr. Dan-Constantin 

Tudurache 
Asistent dr. Codrin Codrea 

  
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
30.09.2020 Conf. Dr. Vasile-Septimiu Panainte 
 

Bibliografie 
1. Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. 
2. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite apărute în Editura ALL, 
Bucureşti, începând cu anul 1993.  
3. Eugeniu Safta-Romano, Drept civil. Obligaţii. Curs teoretic şi practic, Editura Neuron, Focşani, 1994.     
4. Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1996. 
5. Liviu Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 
6. Maria Gaiţă, Obligaţii, Editura Institutul European, Iaşi, 1999. 
7. Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
8. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil – Comentariu 
pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 
9. Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura   C.H. Beck, Bucureşti, 
2014. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Gradul de asimilare a 
cunoştiinţelor şi ponderea 
rezolvării corecte a sarcinilor 
de examen 

Examen oral 
videoconferinţă 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

- gradul de însuşire a 
deprinderilor de analiză şi 
prezentare  
- participarea la discuţii, 
prezenţă activă.  
- calitatea documentarii, - 
corectitudinea alcatuirii 
temelor de seminar  
- claritatea și consistența 
intervențiilor 
 

- evaluare continuă 
- test docimologic cu 
itemi deschişi 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Prezenţă cel puţin în proporţie de 70% la activităţile de seminar. Respectarea termenelor de elaborare şi 
predare a temelor de seminar. Nota minimă de promovare este 5 atât pentru activitatea de seminar, cât şi la 
evaluarea finală din cadrul sesiunii de examene 


