FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Tutori
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
de Drept
De Drept Public și Drept Privat
Drept
Licență
Drept/Licențiat drept
Învăţământ la Distanţă
2019-2020

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAȚIILOR

Lect. univ. dr. Radu STANCU
Lect. univ. dr. Radu STANCU
IV

2.6 Tipul de evaluare

E4

2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2
28 3.3 AT 8
3.4 TC 20
de învățământ
S.I.
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

3.5 AA
ore
30
20
30
10
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Drept civil. Teoria generală. Drept civil. Persoanele. Drept civil. Drepturile reale
Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a AT

•
•

5.3 de desfășurare a TC
5.2 de desfășurare a AA

•
•

Conexiune internet
Sală dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de
predare multimedia
Conexiune internet
Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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C.3. Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice
internaționale
-

Competențe profesionale

-

-

definirea conceptelor și analiza acestora în contextul legislației aplicabile regimului general al
obligațiilor;
dezvoltarea teoretica a noțiunilor de izvor de obligații: contractul, actul juridic unilateral, faptul juridic
licit, faptul juridic ilicit;
oferirea unor concepte operaționale și instrumente care să permită studenților înțelegerea noțiunii de
obligație civilă si modurile de clasificarea a acesteia;
aplicarea noțiunilor teoretice însușite în situații și cazuri concrete, menite să fundamenteze sfera
teoretică;
corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică;
aplicarea principiului garantării executării obligațiilor în situații concrete;
analizarea și interpretarea instituțiilor fundamentale care se circumscriu drepturilor reale și protecției
juridice a acestora.

C.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul
european și dreptul altor state
-

explicarea și interpretarea procesului de evoluție in reglementarea si aplicarea acestui regim juridic
național specific în concurs cu prevederile normative europene;
identificarea prevederilor legale si analizarea jurisprudenței in materie, aplicabile într-un context
determinat;
realizarea studiului juridic și distingerea între prevederile relevante față de cele irelevante care au
incidență în rezolvarea unor situații specifice;
elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislației românești în vigoare.

C.5. Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor corectă din
punct de vedere juridic și în soluționarea lor
-

Competențe
transversale

-

identificarea normelor juridice specifice regimului juridic actual al obligațiilor din sistemul de drept
românesc, european și a altor norme juridice internaționale relevante în această materie;
explicarea și interpretarea procesului de evoluție in reglementarea si aplicarea acestui regim juridic
național specific în concurs cu prevederile normative europene;
soluționarea problematicilor de drept specifice rezultante din cazuri practice, prin aplicarea
silogismului juridic;
realizarea selecției corecte și argumentate între mai multe soluții care pot fi date unei situații de fapt.

CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor juridice
specifice domeniului teoriei generala a obligatiilor;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Scopul aceste discipline este formarea unei atitudini ştiinţifice faţă de
7.1 Obiectivul general al disciplinei
instituţiile dreptului civil şi, în special, faţă de obligaţiile civile cu izvoarele
şi dinamica lor. Astfel, ca obiective principale reţinem: însuşirea de către
studenţi a cunoştinţelor privind normele juridice care reglementează
raporturile de drept obligaţional, cu toate elementele sale constitutive, de a
se însuşi limbajul juridic specific şi instituţiile juridice specifice ramurii
dreptului obligaţional, de a învăţa, plecând de la o situaţie de fapt dată,
rezolvarea unor speţe de drept obligaţional, frecvent întâlnite în litigiile
civile etc. Cursul de faţă îşi propune așadar tocmai investigarea acestor
instituţii fără de care înţelegerea, exerciţiul şi protecţia drepturilor civile
subiective nu sunt posibile.
- să defineşti conceptul juridic de „obligaţie civilă”;
- să analizezi condiţiile de validitate ale contractelor;
7.2 Obiectivele specifice
- să identifici regulile şi excepţiile caracteristice instituţiei efectelor
contractelor,
- să defineşti următoarele concepte: fapt juridic licit, fapt juridic
ilicit, gestiunea
- intereselor altei persoane, plată nedatorată, îmbogăţirea fără justă cauză;
- să identifici formele faptelor juridice licite;
- să delimitezi formele răspunderii civile delictuale;
- să compari răspunderea civilă contractuală cu cea delictuală
- să defineşti conceptul de executare a obligaţiilor;
- să delimitezi formele de executare a obligaţiilor;
- să caracterizezi conceptele juridice de transmitere şi transformare a
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-

obligaţiilor;
să identifici modalităţile de transmitere a obligaţiilor.

8. Conținuturi
8.1 SI
1. Izvoarele raportului juridic obligațional:
- noțiuni generale;
- contractul ca izvor de obligații civile;
- efectele contractului;
- actul juridic unilateral;
- efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.
2. Faptele juridice ca izvoare ale obligațiilor:
- faptul juridic licit ca izvor de obligații civile;
- fapta ilicită;
- o răspunderea civilă delictuală indirectă pentru
fapta altei persoane.
3. Executarea și transformarea obligațiilor :
- efectele și dinamica obligațiilor;
- otransmiterea și transformarea obligațiilor.
4. Transmiterea şi garantarea obligațiilor :
- modurile de stingere a obligațiilor;
- o garantarea obligațiilor.
8.2 AT
1. Izvoarele raportului juridic obligațional:
- noțiuni generale;
- contractul ca izvor de obligații civile;
- efectele contractului;
- actul juridic unilateral;
- efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.
2. Faptele juridice ca izvoare ale obligațiilor:
- faptul juridic licit ca izvor de obligații civile;
- fapta ilicită;
- o răspunderea civilă delictuală indirectă pentru
fapta altei persoane.
3. Executarea și transformarea obligațiilor :
- efectele și dinamica obligațiilor;
- otransmiterea și transformarea obligațiilor.
4. Transmiterea şi garantarea obligațiilor :
- modurile de stingere a obligațiilor;
- o garantarea obligațiilor.
8.4 AA

Nr.ore

Metode de predare

Observații

7

7

Prelegerea, discursul
interactiv, interpretarea
textelor de lege,
exemplificarea practică a
instituțiilor studiate prin
corelare cu dispozițiile și
principiile generale de
drept.

7

7
Nr.ore
2

2

2

2
Nr.ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
- Adam, Ioan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ediţia a 2-a. Bucureşti, C.H. Beck, 2014;
- Pop, Liviu, Popa, Ionuţ Florian, Vidu, Stelian Ioan, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile conform noului Cod
civil, Bucureşti, Universul Juridic, 2012;
- Vasilescu, Paul, Drept civil. Obligaţii, Bucureşti, Hamangiu, 2012;
- Stătescu, Constantin, Bârsan, Corneliu, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Hamangiu, 2008;
- Baias, Flavius-Antoniu; Constantinovici, R., Chelaru, Eugen & Macovei, Ioan, Noul Cod civil. Comentariu pe
articole. Bucureşti, C.H. Beck 2011.
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
- Apostu, Ioan, Izvoarele obligaţiilor civile. Bucureşti, Naţional, 2003;
- Boilă, Lacrima Rodica, Răspunderea civilă delictuală subiectivă. Ediţia 2. Bucureşti: C.H. Beck, 2009;
- Boroi, Gabriel & Stănciulescu, Liviu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil. Bucureşti,
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Hamangiu, 2012;
- Pricope, Paul, Răspunderea civilă delictuală. Bucureşti, Hamangiu, 2013;
- Stătescu, Constantin, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ediţia a 2-a, îngrijită de Bogdan
Georgescu şi revăzută de Corneliu Bîrsan, Bucureşti, Hamangiu, 2009.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului civil şi
valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală ce interesează instituţii aparţinând dreptului civil referitoare
la teoria obligațiilor.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 TC

Se evaluează răspunsurile
Se evaluează răspunsurile

10.6 AA

Se evaluaează conţinutul
proiectului şi răspunsurile la
întrebări

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua/Teme de
control
Susținere proiect/lucrări practice

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
• activitate la seminar de 50%.
Data completării
20.09.2019

Semnătura coordonatorului de disciplină
Lect.univ.dr. Radu STANCU

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

4/2

Cod: ID-02-Ed4-R0-F2

