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Aprobată la Consiliul facultății ”Economie Generală şi Drept”, proces-verbal nr. __ din______2016, 
Decan  Bîrcă Alic, conf.univ., dr. __________ 

 
 Validată la şedinţa catedrei Drept Privat, proces-verbal nr. 1 din 29.09.2016, 

Șef catedră Rotaru-Maslo L. 
_____________ 

 
Denumirea cursului Dreptul roman   

  Titularul cursului Lector universitar, Ciobanu Natalia 

 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului F.01.O.002.23 Anul I Semestrul I 

Nr. credite 6 Limba de 
instruire română Forma de evaluare finală 

(E – examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 
 

 
76 

 

Ore studiu 
individual 

 
104 

Total ore pe 
semestru 

 
180 

 

Facultatea Economie Generală şi 
Drept 

Specialitatea Drept 

Catedra Drept privat 
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F- fundamentală, G- generală, S - de specialitate,  
U - socio-umanistică, M - de orientare către alt domeniu) F 

Categorie de opţionalitate a cursului (O -  obligatorie, A - opţională, L - liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 250 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Drept constituțional, Teoria generală a dreptului, Limba 

latină 

Recomandate Istoria dreptului românesc, Istoria universală a statului 
şi dreptului. 

 
 

Fundamentare 

Disciplina de studiu Dreptul roman se prezintă în calitate de disciplină 
fundamentală dreptului necesară de a fi studiată de către studenţii de la 
specializarea Drept. 
Cert este faptul că, dreptul privat roman este expresia juridică generală şi 
abstractă a relaţiilor dintr-o societate care se întemeiază pe proprietate 
privată şi pe economia de schimb. Astfel încât orice societate, din orice epocă 
istorică, dacă se întemeiază pe proprietate privată şi pe economia de schimb, 
găseşte gata elaborate în dreptul privat toate conceptele, categoriile, 
principiile şi instituţiile necesare în vederea reglementării juridice a acestor 
relaţii. 

Obiectivele/Rezul
tatele învăţării  

Competențe de cunoaștere: cunoașterea terminologiei juridice, creație a 
romanilor; înțelegerea sensurilor proprii fiecărei categorii si fiecărui concept 
juridic; stăpânirea principiilor fundamentale și a regulilor de drept. 
Competențe de conducere a activităților: perfecționarea discursului juridic, 
în sensul exprimării corecte și fluente in limbajul juridic; însușirea artei de a 

Numărul total de ore (pe semestru) de 
contact direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
76 46 30 - - 



 

PA 7.5.1 
PROGRAMA ANALITICĂ 

(CURRICULUMUL CURSULUI) 

RED.: 01 
DATA: 
 

19.11.2008 

Pag. 2 / 5 
 

 

2 
 

raționa în drept.  
Competențe de gestionare a informației: interpretarea corecta a textelor 
juridice romane și a oricărui text juridic în general; cunoașterea instituțiilor 
juridice romane în procesul apariției și evoluției lor istorice; surprinderea 
relațiilor dintre categoriile și conceptele juridice; explicarea determinării de tip 
dialectic dintre baza economica a societății romane și suprastructura juridica 
a acesteia, determinare valabila de-a lungul întregii istorii a societății umane.  
Competențe etice: înțelegerea locului și rolului valorilor juridice în cadrul 
axiologiei sociale; dezvoltarea conștiinței juridice și a conștiinței civice; 
cultivarea spiritului de dreptate și justiție.  
Competenţe de cercetare: înțelegerea conținutului și semnificației instituțiilor 
juridice moderne; însușirea metodologiei necesare clasificării și calificării 
conceptelor juridice moderne. 

Conţinutul 
cursului (materia) 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 

prelegeri Practice/ 
seminar 

1. Noţiunea, obiectul de studiu  şi 
sistemul dreptului  privat roman 
1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului privat 
roman. Concepţiile romanilor privind 
definirea dreptului  
1.2. Divizarea dreptului roman în drept 
public şi drept privat 
1.3. Sistemul dreptului privat roman. Jus 
civile şi jus gentium 
1.4. Importanţa dreptului roman. Influenţa 
dreptului privat roman asupra dezvoltării 
sistemelor de drept ale ţărilor Europei 
continentale 

 
 
 

3 ore 

 
 
 

2 ore 

 
 
 

1 oră 

2. Istoria socială și politică a Romei 
2.1. Apariția statului roman 
2.2. Regalitatea în formă statală 
2.3. Republica 
2.4. Principatul 
2.5. Dominatul 

 
 

3 ore 

 
 

2 ore 

 
 

1 oră 

3. Izvoarele dreptului privat roman 
1. Noţiunea şi categoriile izvoarelor 
dreptului privat roman 
2. Obiceiul ca izvor de drept privat roman 
3. Legea ca izvor de drept privat roman 
4. Rolul edictelor pretoriene în dezvoltarea 
dreptului privat roman 
5. Senatusconsultele 
6. Constituţiile imperiale 
7. Jurisprudenţa - izvor de drept privat 
roman.  
8. Codificarea lui Iustinian 

 
 
 

6 ore 

 
 
 

4 ore 

 
 
 

2 ore 

4. Procedura civilă romană. Acţiunile. 
4.1.Obiectul şi evoluţia procedurii civile 
romane 
4.2. Procedura legisacţiunilor 
4.3. Procedura formulară 
4.4. Procedura extraordinară 

 
 
 

8 ore 

 
 
 

4 ore 

 
 
 

4 ore 
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4.5. Noţiunea şi clasificarea acţiunilor 
4.6. Termenele de prescripţie 

5. Persoanele 
5.1. Noţiunea persoană şi categoriile de 
persoane 
5.2. Capacitatea civilă în dreptul privat 
roman 
5.3. Statutul juridic al cetăţenilor Romei 
5.4. Statutul juridic al latinilor şi 
peregrinilor 
5.5. Statutul juridic al colonilor 
5.6. Statutul juridic al sclavilor 
5.7. Persoanele juridice în dreptul roman 

 
 
 

4 ore 

 
 
 

2 ore 

 
 
 

2 ore 

6. Organizarea familiei romane 
6.1. Noţiunea şi familia romană. Rudenia 
agnată şi cognată. 
6.2. Noţiunea, tipurile şi caracteristica 
căsătoriei în dreptul privat roman. 
6.3. Relaţiile personal-nepatrimoniale şi 
patrimoniale dintre soţi în cadrul căsătoriei 
6.4. Pater potestas (puterea tatălui): 
apariţia, conţinutul, dispariţia 
6.5. Adopţiunea şi legitimarea 
6.6. Emanciparea 
6.7.Tutela şi curatela – scopul şi 
categoriile 

 
 
 
 

6 ore 

 
 
 
 

4 ore 

 
 
 
 

2 ore 

7. Drepturile reale 
7.1. Noţiunea şi clasificarea bunurilor 
7.2. Posesiunea şi detenţiunea - 
elementele şi categorii. 
7.3. Noţiunea de proprietate în sens 
economic şi juridic. 
7.4. Conţinutul dreptului subiectiv de 
proprietate. 
7.5. Categoriile de proprietate în dreptul 
roman. 
7.6. Modurile de dobândire a dreptului de 
proprietate. 
7.7. Apărarea dreptului de proprietate. 
7.8. Drepturile reale asupra lucrului altuia. 

 
 
 
 

10 ore 

 
 
 
 

6 ore 

 
 
 
 

4 ore 

8. Dreptul obligaţional 
8.1. Originea, definiţia şi elementele 
obligațiilor 
8.2. Clasificarea obligaţiilor 
8.3. Noţiunea şi condiţiile de valabilitatea a 
contractelor 
8.4. Efectele obligaţiilor. Executarea şi 
neexecutarea obligaţiilor 
8.5.Transferul obligaţiilor 
8.6.Garanţiile executării obligaţiilor  
8.7. Stingerea obligaţiilor 

 
 
 

10 ore 

 
 
 

6 ore 

 
 
 

4 ore 
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9. Categorii de contracte în dreptul 
privat roman  
9.1. Contracte solemne 
9.2. Contractele reale 
9.3. Contractele consensuale 
9.4. Contractele nenumite 
9.5. Pacte 

 
 

12 ore 

 
 

8 ore 

 
 

4 ore 

10. Obligaţiile quasicontractuale 
10.1. Noţiuni generale despre obligaţii 
quasicontractuale 
10.2. Gestiunea de afaceri fără  mandat 
(Negotiorum gestio) şi efectele juridice 
10.3. Obligaţiile ce apar din îmbogăţirea 
pe seama altuia fără just temei 
(îmbogăţirea fără justa cauză). Condiţiile 
apariţiei şi efectele juridice 

 
 
 

4 ore 

 
 
 

2 ore 

 
 
 

2 ore 

11. Obligaţiile delictuale  şi 
quasidelictuale 
12.1. Noţiunea şi categoriile delictelor. 
Caracterul răspunderii.  
12.2. Injuria. Noţiunea şi conţinutul 
12.3. Furtul şi categoriile lui (furtum 
manifestum şi furtum nec manifestum) 
12.4. Cauzarea daunei unui lucru în mod 
ilicit (Damnum injuria datum) 
12.5. Noţiunea şi categoriile obligaţiilor 
quasidelictuale 

 
 
 

4 ore 

 
 
 

2 ore 

 
 
 

2 ore 

12. Dreptul succesoral 
8.1. Noţiunea şi evoluţia succesiunii în 
dreptul privat roman 
8.2. Succesiunea legală 
8.3. Succesiunea testamentară 
8.4. Succesiunea diferită contra 
testamentului. 
8.5. Acceptarea  succesiunii 
8.6. Sancțiunea moștenirii 
8.7.Legatele și fideicomisele 

 
 
 

6 ore 

 
 
 

4 ore 

 
 
 

2 ore 

TOTAL 76 ore 46 ore  30 ore 

 

Bibliografia 
minimală 

1. Volcinschi V., Ţurcan D., Cebotari  S., Mandraburca R., Tarlapan A., 
Bacalu N., Hîncu V., Drept privat roman, Editura USM, Chişinău, 2014. 
2. Guţan M, Drept privat roman, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2013. 
3. Oancea D., Introducere în dreptul roman, Editura C.H.Beck, București, 
2009. 
4. Mihnea-Dan R., Drept roman, Editura Universitatea Cantemir, Cluj-
Napoca, 2008. 
5. Molcuţ E., Drept privat roman, Ediție revăzută și adăugită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 
6. Bocşan M.-D., Curs de drept privat roman, Editura Roseti, Bucureşti, 
2005. 
7. Murzea C., Drept roman, Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 
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8. Popa V.V., Drept privat roman, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.  
9. Anghel I. M., Drept privat roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001. 
10. Ciucă V., Lecţii de drept roman, Editura Poliram, Iaşi 1999. 
11. Oancea D.,  Molcuţ E., Drept roman, Casa de Editură Şansa, 
Bucureşti, 1993. 
12. Новицкий И. Б., Римское право, Изд-во Юрайт, Москва, 2015. 
13. Белогруд Н.Е., Римское право, Изд-во Книга по Требованию, 
Москва, 2012. 

14. Омельченко О. А., Римское право, Изд-во Эксмо, Москва, 2010. 

Tehnologiile 
didactice 

Formele de organizare a lucrului cu studenţii sînt:  
• lucrul în grup şi lucrul individual.  
• metodele de predare: învăţare-cercetare-evaluare, studiul de caz,  

investigaţia, analiza, definirea noţiunilor principale; este bine de 
utilizat tabele, scheme pentru sistematizarea materiei. 
mijloacele didactice, retroproiector, calculator. 

Modalitatea 
evaluării finale 

Se alege una din următoarele modalități de evaluare: lucrare scrisă 
(descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.) portofoliul, proiect sau 
examinare orală cu bilete etc.  

Stabilirea notei 
finale (ponderea 

exprimată  
în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 
 

14 
 

 
 8. Pregătire prezentări orale 10 

 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 10 11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator 15  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 10  13. Alte activităţi - 

7. Pregătire teste, lucrări de control 8  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 104 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 


	Ore în auditoriu

