
 

 
Codul disciplinei DOB.3.1.02 Semestrul V Numărul de credite 6 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  DREPT 

 
 150 122  28   

 
Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DF 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 

Condiţionate Drept roman 
Drept civil. Partea generală 
Drept civil. Persoanele 
Drept civil. Drepturi reale 
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 
 Teoria generală a dreptului 

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Întrucât este o disciplină fundamentală în cadrul sistemului de drept 

continental-european, materia Principalelor contracte reglementate de Codul 

civil are obiectivul primordial de a trata aceste instituţii ale dreptului privat în 

spiritul logicii juridice analitice şi jurisprudenţialiste şi în acela al sintezei de 

valori juridice universale.  

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să : 

� înțelegă definiția, caracterele juridice, interpretarea, delimitarea, 

condițiile de validitate și efectele fiecărui contract din programă; 

� identifice textele de lege care reglementează fiecare contract in parte; 

� interpreteze şi aplice textele de lege;  

� integreze cunoștințele dobândite în  ansamblul cunoștințelor de drept 

privat. 

Competen ţe profesionale 

C1. Familiarizarea cu problematica principalelor contracte reglementate de 
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Denumirea disciplinei DREPT CIVIL. CONTRACTE  



 
Codul civil 

C2.  Examinarea şi discutarea structurii fiecărui contract, a definiției și a 

caracterelor juridice 

C2.  Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor 

care normează condițiile de fond ale contractelor 

C3.  Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor 

care normează efectele contractelor 

C4.  Crearea și dezvoltarea abilităților de analiză și înțelegere a mecanismelor 

care normează încetarea contractelor 

 C5.  Abordarea aspectelor comparative între contractele studiate 

Competen ţe transversale 

CT1. Aplicarea noțiunilor învățate la materiile de drept civil din anii anteriori 

CT2. Cunoaşterea şi prezentarea avantajelor şi limitelor fiecărui contract 

CT3. Compararea soluţiilor şi metodelor adoptate de-a lungul timpului pentru 

reglementarea aceeași instituții 

 CT4. Identificarea limitelor prezentei reglementări și redactarea de propuneri 

de lege ferenda 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID /IFR 
 

1. Contractul de vânzare - 2 ore 

2. Contractul de vânzare - 2 ore 

3. Contractul de vânzare - 2 ore 

4. Contractul de vânzare și contractul de schimb - 2 ore 

5. Contractul de locaţiune - 2 ore 

6. Contractul de închiriere și arendare - 2 ore 

7. Contractul de antrepriză  - 2 ore 

8. Contractul de depozit - 2 ore 

9. Contractul de mandat - 2 ore 

10. Contractul de împrumut de folosinţă și contractul de împrumut de 

consumaţie - 2 ore 

11. Contractul de rentă viageră și contractul de întreţinere - 2 ore 

12. Contractul de tranzacție și contractul de joc şi prinsoare - 2 ore 

13. Contractul de asigurare - 2 ore 

 14. Contractul de asigurare - 2 ore 

 



 
II. Seminar fa ţă în fa ţă1 

1. Contractul de vânzare - 2 ore 

2. Contractul de vânzare - 2 ore 

3. Contractul de vânzare - 2 ore 

4. Contractul de vânzare și contractul de schimb - 2 ore 

5. Contractul de locaţiune - 2 ore 

6. Contractul de închiriere și arendare - 2 ore 

7. Contractul de antrepriză   - 2 ore 

8. Contractul de depozit - 2 ore 

9. Contractul de mandat - 2 ore 

10. Contractul de împrumut de folosinţă și contractul de împrumut de  

consumaţie - 2 ore 

11. Contractul de rentă viageră și contractul de întreţinere - 2 ore 

12. Contractul de tranzacție și contractul de joc şi prinsoare - 2 ore 

13. Contractul de asigurare - 2 ore 

 14. Contractul de asigurare - 2 ore 

 
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) E2 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală 50% 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului 50%3 

- teme de control  

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs 
 

                                                 
1 În caz de desfășurare a activităților la distanță, seminarul se va desfășura on-line. 
2 Standard minim de performanţă: activitatea de seminar va fi punctată doar în prima sesiune (ulterior, pentru a fi 
avută în vedere la nota finală, activitatea trebuie refăcută); pentru a se realiza media între activitatea de seminar și 
nota de la examen, ambele trebuie să fie superioare notei 5; suportul de curs nu poate asigura decât cel mult 
obținerea notelor anterior menționate; în cazul desfășurării activității didactice on-line examenul se va susține în 
mod oral, iar evaluarea la seminar va avea în vedere și evaluări scrise. 
3 Vor fi avute în vedere în măsura în care sunt susținute. 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  

Referin ţe principale: 

1. Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, 

Comentariu pe articole, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2021; 

2. Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2001; 

3. F. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil – Contracte speciale, ediția a 5-a 

actualizată și completată,Vol. I, Vol. III, Ed. Universul Juridic, București, 2017; 

4. Dan Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și 

schimbul, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017; 

5. Codrin Macovei, Contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006;  

6. Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul juridic, 

București, 2013; 

7. Oliviu Puie, Tratat de contracte civile - potrivit Codului civil, Codului de procedură 

civilă, Codului fiscal, Codului de procedura fiscală, Codului penal și Codului de 

procedură penală, două volume, Ed. Universul Juridic, București, Vol. I 2017, Vol. II 

2018. 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Lector univ. dr. MACOVEI  Codrin   

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 

laborator, lucrări practice; P – proiect; 

Data completării: 20.09.2021 

   Prodecan pentru activitate academică și relația cu studenții 
 

 Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 


