
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Drept roman, 2017-2018 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7. Forma de invatamant IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept roman 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daniela Iancu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei S/O 

  
1. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 125 3.2 din care S.I. 111 3.3 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 24 
Tutorat 6 
Examinări 6 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 5 
3.4 Total ore studiu individual 111 
3.5 Total ore pe semestru 125 
3.6 Număr de credite 5 

 
2. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  
 

3. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzãtoare a sãlii de seminar 
- Participarea studenþilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susþinerea testelor de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casã 

 
3. Competenţe specifice acumulate 
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 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 
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4. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor esenţiale şi care vizează principalele instituţii juridice ale 
dreptului privat roman. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
 - cunoașterea și înțelegerea principalelor instituții de drept privat roman 

- realizarea de către cursanţi a importanţei deosebite pe care o are înţelegerea 
corespunzătoare a dreptului privat roman în vederea unei corecte şi cuprinzătoare 
înţelegeri a actualelor norme şi instituţii juridice civile. 

 B. Obiective procedurale 



 – perfecționarea discursului și a raționamentului juridic 

C. Obiective atitudinale 
- realizarea unei analize cuprinzătoare a circumstanţelor şi condiţiilor social-politice şi 
economice care au determinat evoluţia dreptului privat roman, precum şi a modului în care 
se reflectă această evoluţie, la nivelul principiilor, în dreptul contemporan.    

5. Conţinuturi 
 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 Introducere 1 
 Utilizare 

facilitãþi 
platformã 
e-learning 
(chat, 
forum) 

 E-mail 
Consultaþii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 

de studiu, care 
facilitează învăţarea 

graduală şi 
structurată. 

U2 Considerații introductive privind dreptul privat roman. Privire 
istorică asupra societății romane și a dreptului roman. 

3 

U3 Persoanele 4 
U4 Bunurile, posesia și drepturile reale 4 
U5 Succesiunile 4 
U6 Obligațiile 4 
U7 Elementele și clasificarea contractelor 4 
U8 Garanțiile obligațiilor 4 

Bibliografie 
Daniela Iancu, Cristian Gălățanu, Drept privat roman, Editura Universității din Pitești, 2010 
Daniela Iancu, Cristian Gălăţanu, Drept privat roman, Editura Universităţii din Piteşti, 2009 
Emil Molcuţ, Drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 
Vasile Popa, Drept privat roman, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2004 
Cristinel Murzea, Drept roman, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003 
Vladimir Hanga, Principiile dreptului privat roman, Cluj Napoca, 1989 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competențelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor 2 

Explicația 
Referate Suport documentar 

2 
Considerații introductive privind dreptul privat roman. Privire 
istorică asupra societății romane și a dreptului roman. 
Persoanele. Capacitatea juridică a persoanelor în dreptul 
roman 

2 

3 Familia și căsătoria în dreptul roman 
Bunurile, posesia și drepturile reale 

2 

4 Succesiunea in dreptul roman 2 
5 Obligațiile 2 
6 Elementele și clasificarea contractelor 2 
7 Garanțiile obligațiilor 2 

Bibliografie 
Daniela Iancu, Cristian Gălățanu, Drept privat roman, Editura Universității din Pitești, 2010 
Daniela Iancu, Cristian Gălăţanu, Drept privat roman, Editura Universităţii din Piteşti, 2009 
Emil Molcuţ, Drept privat roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 
Vasile Popa, Drept privat roman, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2004 
Cristinel Murzea, Drept roman, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003 
Vladimir Hanga, Principiile dreptului privat roman, Cluj Napoca, 1989 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 Competenþele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface  așteptãrile angajatorilor  din domeniul 
juridic, ale asociațiilor profesionale etc. 

Notã: Universitate din Piteºti evalueazã periodic gradul de satisfacþie al reprezentanþilor angajatorilor faþã de 
competenþele profesionale ºi transversale dobândite de cãtre absolvenþi. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

-      Evaluare finalã. 50 %  
 

 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

-participarea activã la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  
 

- Evaluare periodica;  
 
 

30% 
 
 



 
- gradul de încadrare în cerinþele 
impuse în ceea ce priveºte realizarea 
temei de casã. 

-Prezentarea oralã a temei de 
casã 

20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Comunicarea unor informatii utilizand corect limbajul juridic 
Cunoasterea unor concepte de baza in domeniul dreptului roman 
 Nota 5 la evaluarea finalã 

 
 
Data completării   Titular disciplină,   Titular de seminar, 
19 septembrie 2017  Lect. univ. dr. Daniela Iancu             Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu 
    
 
Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament,                                                                               

(prestator)   (beneficiar), 
29 septembrie 2017  Lect. univ. dr. Daniela Iancu                 Lect. univ. dr. Daniela Iancu 
    
 
      
     Director Centrul IFR 

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
 


