
 

Conţinutul cursului:  

Noţiunea, obiectul reglementării şi sistemul cursului „Drept roman”. Persoanele. Bunurile şi drepturile 

reale. Dreptul obligaţional. Procedura civilă romană. Succesiunea şi categoriile ei. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

să definească conceptul Dreptului Roman (DR); să identifice izvoarele DR; să numească categoriile de 

persoane DR ; să explice conţinutul dezmembrămintelor dreptului de proprietate să distingă categoriile de 

moştenitori în DR; să definească noţiunea dreptului obligaţional   în DR; să aprecieze importanţa codificaţiei 

lui Iustinian pentru dezvoltarea dreptului; să caracterizeze specificul fiecărei categorii de persoane în DR; 

să explice deosebirea dintre diferite categorii de bunuri în DR; să dezvolte abordări metodologice privind 

evoluţia în timp a normelor şi instituţiilor juridice din DR;  să evidenţieze factorii care au condiţionat apariţia 

unor norme juridice; să explice legătura dintre necesităţile obiective ale societăţii şi conţinutul normelor şi 

instituţiilor juridice; să  propună modele de relaţii sociale şi norme prin care acestea se reglementează; să 

evalueze însemnătatea valorilor culturale juridice ale DR în patrimoniul cultural juridic mondial. 
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