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FISA DISCIPLINEI 

2017-2018 
 
 

Denumirea disciplinei Drept civil. Persoanele Codul 
disciplinei 

D.D.1.2.07  

Anul de studiu I Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 

DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 6 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 100 Total ore pe semestru 156 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Marieta AVRAM ; Conf. univ. George-Alexandru ILIE ; Conf. univ. Radu-Alexandru 
RIZOIU 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

 Facultatea DREPT   
 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul 
de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

STIINTE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT  
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii - 
 
 

56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

- 

 

Recomandate  

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALA  

 

 

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

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6  8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 15  9. Pregătire examinare finală 30 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 9  10. Consultaţii 3 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 6  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

15  12. Documentare pe INTERNET 1 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 6  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 6  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100   100 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

 înţelegerea si însuşirea noţiunilor de baza privind persoana fizica si persoana juridica, 
înţelese ca subiecte de drept civil ;  

 înţelegerea si însuşirea regulilor care guvernează capacitatea persoanei fizice si a 
persoanei juridice ; 

 cunoaşterea si înţelegerea  reglementarii generale privind persoana juridica si a 
principalelor reglementari speciale, precum si a corelaţiilor dintre acestea. 

 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

   raportarea corecta a noţiunilor juridice, ce interesează materia persoanelor, la genul lor 
proxim ; 

 înţelegerea naturii juridice a diferitelor instituţii ce interesează persoana fizica si persoana 
juridica ; 

 Instrumental – aplicative explicarea anumitor soluţii privind capacitatea persoanei fizice 
sau a persoanei juridice pornind de la caracterele juridice ale acestora, sau de la corelaţia 
dintre capacitatea civila, capacitatea de folosinţă si capacitate de exerciţiu. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)  

  aplicarea practica a corelaţiilor dintre norma speciala si norma generala ;  

 însuşirea aptitudinilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice prin rezolvarea 
corectă a unor chestiuni practice; 

 identificarea instituţiilor juridice si a problemelor de drept ridicate de o situaţie de fapt 
premisa ;   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 

de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 

activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 

ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 înţelegerea rolului dreptului civil în apărarea drepturilor personal nepatrimoniale ale 
persoanei fizice 

 încurajarea implicării în viata sociala, culturala etc. prin înfiinţarea unor persoane juridice 
fără scop patrimonial     

 manifestarea unei atitudini responsabile fata de pregătirea continua, cunoaşterea operativa 
si aplicarea corespunzătoare a elementelor de noutate legislativa si a jurisprudenţei 
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Tabla de materii TEMA I – Noțiuni generale 

1. Noțiunea, reglementarea și clasificarea subiectelor de drept civil. 

2. Persoana fizică. 

3. Persoana juridică. 

4. Recapitulare. Elementele raportului juridic civil (temă de seminar) 

TEMA II – Noțiunea, reglementarea și clasificarea persoanelor 

fizice 

1. Definiție, terminologie și reglementare 

2. Clasificarea persoanelor fizice. 

3. Elemente istorice. 

4. Recapitulare. Izvoarele raportului juridic civil (temă de seminar) 

TEMA III – Identificarea persoanei fizice. 

1. Atributele de identificare a persoanei fizice.  

2. Numele persoanei fizice. 

3. Numele persoanei fizice (continuare). Modificarea numelui de 

familie (temă de seminar). 

4. Domiciliul persoanei fizice. 

5. Domiciliul persoanei fizice (continuare). Domiciliul convenţional 

(temă de seminar). 

6.Starea civilă. 

7. Starea civilă (continuare). Actele (înscrisurile) de stare civilă (temă 

de seminar) 

TEMA IV – Drepturile personalității 

1. Noțiunea, reglementarea și clasificarea drepturilor personalității. 

2. Caractere juridice. 

3. Limitele protecției juridice a drepturilor personalității (temă de 

seminar) 

TEMA V – Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice 

1. Noţiune şi caractere juridice 

2. Începutul, conţinutul şi încetarea capacităţii de folosinţă 

3. Incapacități speciale de folosință. Determinare și calificare juridică 

(temă de seminar) 

4. Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosinţă 

(tema de seminar) 

TEMA VI – Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice 

1. Noţiune şi caractere juridice 

2. Lipsa capacităţii de exerciţiu 

3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă 

4. Capacitatea de exerciţiu deplină 

5. Regimul incapacităților de exercițiu (temă de seminar) 

TEMA VII – Ocrotirea persoanei fizice 

1. Ocrotirea minorului prin părinţi, prin tutelă şi curatelă 

2. Interdicţia judecătorească 

3. Curatela capabilului (tema de seminar) 

TEMA VIII – Noțiune, elementele constitutive și identificarea 

persoanei juridice 
1. Noțiunea persoanei juridice 
2. Elementele constitutive 
3. Identificarea persoanei juridice 

4. Sediul materiei și niveluri de reglementare (temă seminar) 

5. Clasificarea persoanelor juridice și efectele acesteia (temă 

seminar) 
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TEMA IX – Înființarea și capacitatea de folosință a persoanei 

juridice 
1. Etapele înființării persoanei juridice 
2. Înființare vs constituire 
3. Capacitatea de folosință a persoanei juridice  

4. Înființarea prin act administrativ de autoritate (temă seminar) 

5. Înființarea prin act constitutiv (temă seminar) 

6. Alte modalități de înființare (temă seminar) 

TEMA X – Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice 
1. Organele persoanei juridice 
2. Reprezentarea persoanei juridice 
3. Actele persoanei juridice 

4. Răspunderea contractuală (temă seminar) 

5. Răspunderea delictuală (temă seminar) 

6. Atacarea actelor organelor de conducere (temă seminar) 

TEMA XI – Reorganizarea persoanei juridice 
1. Noțiuni generale 
2. Formele reorganizării 
3. Mutațiile patrimoniale 

4.  Fuziunea (temă seminar) 

5.  Divizarea (temă seminar) 

6.  Transformarea (temă seminar) 

TEMA XII – Încetarea persoanei juridice 
1. Noţiuni generale. Moduri de încetare 
2. Dizolvarea persoanei juridice 
3. Desființarea persoanei juridice 

TEMA XIII – Statul și unitățile administrativ-teritoriale ca persoane 

juridice de drept privat 
1. Personalitatea juridică a statului și a unităților administrativ 
teritoriale 
2. Capacitatea civilă a persoanelor juridice de drept public 
3. Răspunderea civilă a persoanelor juridice de drept public 

4. Capacitatea procesuală a unităților administrativ teritoriale (temă 

seminar) 

5. Atribuțiile organelor administrației publice locale (temă seminar) 

TEMA XIV – Apărarea drepturilor personal nepatrimoniale 
1. Mijloace de protecție. 
2. Dreptul la daune-interese. 
3. Alte sancțiuni juridice. 
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Bibliografia Bibliografia fundamentală: 
1. Constituţia României, republicată 
2. Noul Cod civil, republicat; 
3. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Noului Cod 

civil 
4. Marian NICOLAE, Vasile BÎCU, George ILIE, Radu 

RIZOIU, Drept civil. Persoanele, Ed. Universul juridic, 2016. 
 
Bibliografia suplimentară: 
1. Eugen CHELARU, Drept civil. Persoanele, Ed. CH Beck, 

2012 
2. Carmen Tamara UNGUREANU, Drept civil. Partea 

generală. Persoanele. Ediţia a IV-a, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2012 

3. Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Drept civil. 
Persoanele, Ed. Hamangiu, 2011 

4. Ernest LUPAN, Szilard SZTRANYICZKI, Persoanele în 
concepţia Noului Cod civil, Ed. CH Beck, 2012.  

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
În afară de bibliografia fundamentală, studenţii urmează a folosi şi 
studiile şi jurisprudenţa (practica judiciară şi arbitrală) recomandate 
pentru fiecare temă în parte 
 

 
 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată 
in  % 

{Total=100%} 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 

 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  

 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 
20% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 

 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test 

grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  

 lucrare scrisa compusa din două părţi : 1) un test grila conţinând 10 de întrebări cu trei variante, 
din care numai una corectă -55%  si 2) o speţă ce urmăreşte identificarea problemelor juridice 
ridicate si rezolvarea acestora-45% 

 în funcție de rezultatul testării continue pe parcursul semestrului, masteranzii pot primi un bonus 
de până la 2 puncte 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

■  să dovedească însuşirea minimă a materiei 
■  lucrarea/expunerea orala să nu conţină erori grave 
sau nescuzabile 
■  activitate minimă în timpul semestrului 

■  răspuns corect la cele 2 subiecte 
■  cunoaşterea în afara cursului a unor 
elemente suplimentare, de regulă, din 
bibliografia indicată 
■  activitate susţinută în timpul semestrului 

 
Data completării: 1 octombrie 2017   Semnătura titularilor : 
 

Prof. univ. dr. Marieta AVRAM  ______________________ 
 

Conf. univ. dr. George-Alexandru ILIE _____________________ 
 
Conf. univ. dr. Radu-Alexandru RIZOIU _____________________ 


