Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 6/12.09.2019

FIŞA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Drept
Licenţă
Drept
Licențiat în științe juridice

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Tip activitate

Departamentul de Ştiinţe Juridice
Drept roman
Asistat integral
Asistat parțial:

2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul
I
2.9. Categoria
formativă

DF

2.10
Categoria
disciplinei

Prof univ. Dr. Tamás Nótári
Prof univ. Dr. Tamás Nótári/Dr. Zsolt Fegyveresi

2.7. Forma de
verificare
2.11. Codul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
4
Din care: 3.2. curs
3
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

56

Neasistat

Din care: 3.5. curs

42

E

2.8. Tipul disciplinei

DI

KBJJ0131

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practică
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practică

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Total ore studiu individual
3.10. Distribuția fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activități:

1

14

6
150
94
ore
55
6
10
10
3
10

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. De desfășurare a cursului
5.2. De desfășurare a
seminarului/laboratorului/proiectului/practicii

videoproiector, tablă
videoproiector, tablă

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competențele specifice acumulate
– Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale
– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european
şi dreptul altor state
– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de
drept concretă
– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct
de vedere juridic şi în soluţionarea lor
– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice specifice domeniului
– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice
– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

• Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi
transversale necesare formării profesionale a juriştilor în legătură cu
instituţiile dreptului roman.

7.2. Obiectivele specifice

• Dezvoltarea capacităţii de a elabora decizii independent, fără imixtiuni şi
influenţe; dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare; capacitatea de a
avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei
profesionale.
• Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric; voinţa de
a asigura promovarea şi respectarea legalităţii; cunoaşterea jurisprudenţei;
corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum
şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale.

8. Conținuturi
8.1. Curs


Metode de predare

Importanţa dreptului roman în sistemul de drept şi Curs clasic, predare frontală
în învăţământul juridic, izvoarele dreptului roman
(două cursuri).

Fond de timp
alocat /
Observații
6



Etapele şi noţiunile de bază ale dreptului roman,
statul şi evoluţia dreptului în Roma antică, sursele
de drept.
 Transmisiunea dreptului roman în evul mediu şi în
modernitate, influenţa dreptului roman asupra
ştiinţelor juridice modern (două cursuri).
 Procedura de judecată: sistemul judiciar, proceduri
contencioase şi necontencioase.
 Persoanele: statutul personal, capacitatea de drept şi
de exerciţiu, alte subiecte de drept.
 Dreptul familiei: autoritatea paternală, căsătoria,
curatela şi tutela.
 Drepturile reale
- proprietate şi posesiune
- dobândirea proprietăţii
- apărarea proprietăţii
- drepturi reale
 Obligaţii
- noţiuni de bază,
- subiectul şi obiectul obligaţiunilor
- răspunderea în dreptul roman
- contracte
- clasificarea contractelor
- contracte reale şi consensuale (două cursuri)
 „Drept penal” roman: crime şi delicte.
 Succesiuni
- noţiuni de bază
- succesiunea de drept şi succesiunea
testamentară
- statutul juridic al moştenitorilor
 Perspectivele de viitor ale dreptului roman:
dreptul roman şi ius commune în procesul legislativ
şi în practica judiciară din cadrul Uniunii Europene.
Bibliografie: Nótári Tamás, Római köz- és magánjog. Kolozsvár, Scientia, 2011.
8.2. Seminar
Metode de predare
şi
explicarea
 Dreptul roman în sistemul de drept şi în Discutarea
învăţământul juridic: izvoare, context istoric (două problemelor evocate la curs
seminarii).
 Etapele şi noţiunile de bază ale dreptului roman,
statul şi evoluţia dreptului în Roma antică, sursele
de drept. Transmisiunea dreptului roman în evul
mediu şi în modernitate, influenţa dreptului roman
asupra ştiinţelor juridice modern (două seminarii).
 Procedura de judecată: sistemul judiciar, proceduri
contencioase şi necontencioase. Persoanele: statutul
personal, capacitatea de drept şi de exerciţiu, alte
subiecte de drept (două seminarii).
 Dreptul familiei: autoritatea paternală, căsătoria,
curatela şi tutela (două seminarii).
 Proprietate şi posesiune – dobândirea proprietăţii,
apărarea proprietăţii, alte drepturi reale (două
seminarii).

3

6

3
3
3
3

6

3
3

3

Fond de timp
alocat/
Observații
2

2

2

2
2

 Obligaţii: noţiuni de bază, subiectul şi obiectul
obligaţiunilor, răspunderea în dreptul roman,
contracte, clasificarea contractelor, contracte reale
şi consensuale. Succesiuni: noţiuni de bază,
succesiunea de drept şi succesiunea testamentară:
statutul juridic al moştenitorilor (două seminarii).
 „Drept penal” roman: crime şi delicte. Perspectivele
de viitor ale dreptului roman: dreptul roman şi ius
commune în procesul legislativ şi în practica
judiciară din cadrul Uniunii Europene (două
seminarii).
Bibliografie: Nótári Tamás, Római köz- és magánjog. Kolozsvár, Scientia, 2011.
8.3. Laborator
Metode de predare

2

2

Fond de timp
alocat/
Observații

Bibliografie
8.4. Proiect

Metode de predare

Fond de timp
alocat/
Observaţii

Bibliografie
8.5. Practica

Metode de predare

Fond de timp
alocat/
Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei corespunde cerințelor impuse prin:
1. Tematica și bibliografia de concurs stabilită de Institutul Național al Magistraturii - a se vedea
tematica din data de 10.07.2018 publicată pe pagina de internet a instituției:
http://www.inmlex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF

2. Tematica pentru examenul de primire în profesia de avocat din data de 17.06.2017. elaborată prin
Hotărârea nr. 368/22.06.2018 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în
profesie – sesiunea septembrie 2018 împreună cu Anexa cuprinzând tematica și bibliografia de
examen:
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018WEBSITE.pdf

3. Tematica si bibliografia actuală pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea
calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017. și pentru
dobândirea calității de notar definitiv aprobate prin aceeași Hotărâre:
a. Tematica și bibliografia pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea
calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017,

menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018. Tematica și bibliografia
pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar au
fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 2017 prin adresa nr. 4/57494/10.11.2017, cat si
in anul 2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018.
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2017/Tematica_si_bibl_not_stag.pdf

b. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru
concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani
vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.
27/26.05.2016 (anexa nr. 1) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017.
Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul
2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr.
7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr.
5/50718/30.06.2016.:
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateor
etica2016.pdf ;

c. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru
concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani
vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.
27/26.05.2016 (anexa nr. 2) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017.
Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul
2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr.
7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr.
5/50718/30.06.2016.:
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobaprac
tica2016.pdf ;

4. Tematica pentru concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești
stagiari noiembrie 2017 (actuală fără modificări în anul 2018):
https://executori.ro/EXAMENE/docs_exe/Tematica%20stagiari_28.11.2017.pdf ;
Tematica pentru examenul de definitivare în profesia de consilier juridic elaborată de Uniunea Colegiilor
Consilierilor Juridici din România, a se vedea: http://www.ccj.ro/admin/uploads/assets//pdfuri/tematica1.pdf .
10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Prezența la ore și seminarii în pondere de cel puțin 70%. Fiecare student trebuie să conceapă cel puțin un
referat.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

Examen scris

10.5 .

Referat

Seminar
Laborator
Proiect
Practică
10.6. Standard minim de performanță
obținerea cel puțin a notei 5.

10.3. Pondere din nota
finală
80%
20%

Data completării

Semnătura titularului disciplinei

10.09.2019

Data avizării în departament

Dr. Tamás Nótári

Semnătura titularului/rilor de aplicații
Drd. Zsolt Fegyveresi

Semnătura directorului de departament
Dr. Emőd Veress

11.09.2019

Semnătura responsabilului programului de studii

Dr. Zsolt Kokoly

