
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte 

1.3 Domeniul de studii Drept  

1.4 Ciclul de studii Licenţă 

1.5 Programul de studiu Drept  

1.6 Calificarea Licenţiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Drept civil II. Persoanele 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki 

2.4. Titularul(ii) activităților 

de  

                              

seminar conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0151 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar    

    /laborator/ 

     proiect 

2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 

 / laborator 

 / proiect 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 69 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 16 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

16 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

d) Tutoriat 16 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  2 

 

Aprobat prin Decizia 

Consiliului Facultăţii 

nr. 6/12.09.2019 

                               



 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 – 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 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

– 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 (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observaţii 

1. Persoana fizică – subiect de drept civil: 

- Conceptul de persoană fizică; 

- Capacitatea de drept civil a persoanei fizice; 

- Identificarea persoanei fizice; 

- Domiciliul persoanei fizice; 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

16 ore 

5.1 De desfăşurare a cursului  Videoproiector,  tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 Videoproiector,  tablă 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi 

transversale necesare formării profesionale a juriştilor în legătură cu 

instituţia persoanelor. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a 

ansamblului integrat, coerent, dinamic şi deschis de cunoştinţe şi 

abilităţi în vederea apărării drepturilor subiective ale subiecţilor din 

raporturile juridice de drept civil; 

 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. 



- Starea civilă; 

- Ocrotirea persoanei fizice. 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

2. Regimul legal al persoanei juridice: 

- Teoria persoanei juridice; 

- Conceptul de persoană juridică; 

- Elementele definitorii ale personei juridice; 

- Varietatea şi clasificarea persoanelor juridice; 

- Înfiinţarea persoanelor juridice; 

- Capacitatea civilă a persoanelor juridice; 

- Atributele de identificare a persoanei juridice; 

- Reorganizarea persoanelor juridice; 

- Încetarea persoanei juridice. 

Prelegerea, discursul 

interactiv, 

interpretarea textelor 

de lege, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică, 

observaţia, exemplul 

12 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie: 

1. Szilárd Sztranyiczki, Zsolt Kokoly, Román polgári jog. Személyek. Drept civil român. Persoanele (ISBN 

978-606-94372-2-3), Editura Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2018; 

2. Ilioara Genoiu, Drept civil. Partea generală. Persoanele. Caiet de seminar. Editia 2, Editura C.H. Beck, 

Bucuresti, 2016; 

3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea Noului Cod civil, ediția 

a 3-a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015; 

4. Ionel Reghini, Şerban Diaconescu, Paul Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, 

București, 2013; 

5. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2013; 

6. Petrică Truşcă, Andrada Mihaela Truşcă, Drept civil. Persoanele – curs universitar, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013; 

7. Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki, Persoanele în concepția Noului Cod civil, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2012. 

Bibliografie facultativă: 

LUPAN, Ernest, Drept civil. Scheme, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007; 

LUPAN, Ernest, Drept civil. Persoana juridică. Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; 

LUPAN, Ernest, Drept civil. Persoana fizică. Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999. 

8.2 Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observaţii 

1. Persoana fizică – subiect de drept civil.  1 oră 

2. Conceptul de persoană fizică.  1 oră 

3. Capacitatea de drept civil a persoanei fizice.  1 oră 

4. Conceptul de persoană juridică  2 ore 

5. Starea civilă – Oferirea de exemple din 

jurisprudenţă. 

 4 ore 

6. Ocrotirea persoanei fizice – Oferirea de exemple din 

jurisprudenţă. 

 4 ore 

7. Persoana juridică. Prezentare generală.  1 oră 

8. Elementele definitorii ale persoanei juridice – 

Analiză jurisprudenţă. 

 3 ore 

9. Varietatea şi clasificarea persoanelor juridice - 

Analiză jurisprudenţă. 

 2 ore 

10. Înfiinţarea persoanelor juridice - Analiză 

jurisprudenţă. 

 2 ore 

11. Capacitatea civilă a persoanelor juridice şi 

atributele de identificare a persoanei juridice. Speţe. 

 4 ore 

12. Reorganizarea persoanelor juridice. Speţe.  2 ore 

13. Încetarea persoanei juridice. Speţe.  1 oră 

Bibliografie 



Bibliografie obligatorie: 

1. Szilárd Sztranyiczki, Zsolt Kokoly, Román polgári jog. Személyek. Drept civil român. Persoanele (ISBN 

978-606-94372-2-3), Editura Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2018; 

2. Ilioara Genoiu, Drept civil. Partea generală. Persoanele. Caiet de seminar. Editia 2, Editura C.H. Beck, 

Bucuresti, 2016; 

3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea Noului Cod civil, ediția 

a 3-a revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015; 

4. Ionel Reghini, Şerban Diaconescu, Paul Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, 

București, 2013; 

5. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2013; 

6. Petrică Truşcă, Andrada Mihaela Truşcă, Drept civil. Persoanele – curs universitar, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013; 

7. Ernest Lupan, Szilárd Sztranyiczki, Persoanele în concepția Noului Cod civil, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2012. 

Bibliografie facultativă: 

LUPAN, Ernest, Drept civil. Scheme, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007; 

LUPAN, Ernest, Drept civil. Persoana juridică. Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; 

LUPAN, Ernest, Drept civil. Persoana fizică. Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999.  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele 

din alte centre universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în 

domeniul persoanelor şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală specifică. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Promovarea a 3 examene parțiale, 70% prezență la cursuri și seminarii. 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea disciplinei Examen oral 50% oral 

   

10.5  

 

Seminar Verificări parţiale în 

timpul semestrului 

Examen scris 50% scris 

10.6 Standard minim de performanţă: promovarea examenului scris şi oral 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei                    Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019.   Dr. Szilárd Sztranyiczki   Dr. Szilárd Sztranyiczki 

 

           
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019.       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

 

 


