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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Persoanele  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Lavinia Tec 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Codruța E. Guzei - Mangu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare EX 2.7 Regimul disciplinei DI 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 63 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat  14 

Examinări  90 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Numărul de credite 7 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  - 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. definirea și utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei de Drept civil. 

Persoane; 

2. elaborarea unui proiect profesional utilizând principiile și metodele consacrate în 

cadrul disciplinei de Drept civil. Persoane, pornind de la legislația, doctrina și 

jurisprudența referitoare la o problemă concretă în materia subiectelor de drept civil; 

3. utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice proprii Dreptului civil. Persoane; 

4. evaluarea critică a textelor din legislație, doctrină și jurisprudență în materia, 

Dreptului civil. Persoane, referitoare la o problemă de drept concretă;  

5. elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei 

situaţii de fapt. 
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 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 

formare profesională asistată 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legislative din 

materia subiectelor de drept civil, precum și deprinderea de către aceștia a metodelor 

de cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu. 
7.2 Obiectivele 

specifice 
1. însușirea și utilizarea adecvată de către studenți a limbajului juridic civil, în 

materia subiectelor de drept civil; 

2. însușirea și folosirea optimă de către studenți a conceptelor, teoriilor, 

principiilor şi metodelor specifice dreptului civil, în materia subiectelor de 

drept; 

3. transmiterea și interpretarea legislaţiei civile româneşti, în materia subiectelor 

de drept civil, care să conducă la cunoaşterea acesteia de către studenți; 

prezentarea, analizarea, interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din 

dreptul civil naţional, în materia teoriei generale a obligațiilor. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. TITLUL I. PERSOANA FIZICĂ 

Consideraţii generale privind persoana fizică 
Capitolul 1. Capacitatea civilă a persoanei fizice 
1.1. Capacitatea de folosinţă: definiţie, început, conţinut, încetare 
1.2. Capacitatea de exerciţiu: definiţie, început, lipsa capacităţii 

de exerciţiu, capacitatea de exerciţiu restrânsă, capacitatea 
de exerciţiu deplină, încetare 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

 

4 

2. Capitolul 2. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei 
inerente 

2.1. Dreptul la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei 

fizice 

2.2. Respectul vieţii private şi al deminităţii persoanei umane 

2.3. Respectul datorat persoanei după decesul său 

 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 
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3. Capitolul 3. Identificarea persoanei fizice 

3.1. Numele 

3.2. Domiciliul şi reşedinţa   

3.3. Actele de stare civilă  

 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

 

 

 

2 
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4. Capitolul 4. Ocrotirea persoanei fizice 

4.1 Consideraţii generale referitoare la ocrotirea persoanei fizice  

4.2. Tutela minorului: deschidere, exercitare, controlul exercitării, 

încetare 

1.3. Ocrotirea interzisului judecătoresc 

1.4. Curatela 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 
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5. Titlul  II. PERSOANA JURIDICĂ  

Consideraţii generale referitoare la persoana juridică   

Capitolul 1. Înfiinţarea persoanei juridice 

1.1. Dispoziţii comune 
1.2. Nulitatea persoanei juridice 
1.3. Înregistrarea persoanei juridice 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 
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6. Capitolul 2. Capacitatea de folosinatea civilă a persoanei 
juridice 

2.1. Capacitatea de folosinţă 

2.2. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

4 

7. Capitolul 3. Identificarea persoanei juridice 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 

8. Capitolul 4. Reorganizarea persoanei juridice 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 

9. Capitolul 5. Încetarea persoanei juridice Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 

10. Titlul. III 
Apărarea drepturilor nepatrimoniale 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. TITLUL I. PERSOANA FIZICĂ 

Consideraţii generale privind persoana fizică 
Capitolul 1. Capacitatea civilă a persoanei fizice 
1.3. Capacitatea de folosinţă: definiţie, început, conţinut, încetare 
1.4. Capacitatea de exerciţiu: definiţie, început, lipsa capacităţii 

de exerciţiu, capacitatea de exerciţiu restrânsă, capacitatea 
de exerciţiu deplină, încetare 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

 

4 
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2. Capitolul 2. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei 
inerente 

2.1. Dreptul la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei 

fizice 

2.2. Respectul vieţii private şi al deminităţii persoanei umane 

2.3. Respectul datorat persoanei după decesul său 

 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

 

 

 

2 

3. Capitolul 3. Identificarea persoanei fizice 

3.1. Numele 

3.2. Domiciliul şi reşedinţa   

3.3. Actele de stare civilă  

 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

 

 

 

2 

4. Capitolul 4. Ocrotirea persoanei fizice 

4.1 Consideraţii generale referitoare la ocrotirea persoanei fizice  

4.2. Tutela minorului: deschidere, exercitare, controlul exercitării, 

încetare 

1.3. Ocrotirea interzisului judecătoresc 

1.4. Curatela 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

 

 

 

 

4 

5. Titlul  II. PERSOANA JURIDICĂ  

Consideraţii generale referitoare la persoana juridică   

Capitolul 1. Înfiinţarea persoanei juridice 

1.3. Dispoziţii comune 
1.4. Nulitatea persoanei juridice 
1.3. Înregistrarea persoanei juridice 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

 

 

4 

 

6. Capitolul 2. Capacitatea de folosinatea civilă a persoanei 
juridice 

2.1. Capacitatea de folosinţă 

2.2. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

4 

7. Capitolul 3. Identificarea persoanei juridice 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

2 

8. Capitolul 4. Reorganizarea persoanei juridice 

 

Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

2 
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activitatea independentă 

9. Capitolul 5. Încetarea persoanei juridice Exercițiul, studiul de caz, 

activitatea pe grupe, 

activitatea independentă 

2 

Bibliografie 

a.) Obligatorie  

 

1. M. Nicolae, V. Bîcu, G-AL. Ilie, R. Rizoiu, Drept civil. Persoanele, Universul Juridic, București, 2016; 
2. I. Reghini, Ș.Diaconescu,P.Vasilescu,Introducere în drept civil, Hamangiu, București 2013; 
3. L.Tec, Note de curs, powerpoint , 2016. 

 
b.) Alternativă 

 E. Lupan, S. Sztranyczki, Persoanele în concepția Noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, 2012; 

1. T.Prescure, R. Matefi, Drept civil.Persoanele, Ed. Hamangiu, 2012; 
2. E. Chelaru, Drept civil.Persoanele, ediția a 3-a, Ed. C.H.Beck, 2012; 
4.C.T.Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele în regelemntarea Nului Cod civil, Ed. Hamangiu, 
2012; 
5.O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2011; 

 
c.) Facultativă 

1. A.F. Baias, E.Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod civil. Comentarii pe articole, Ed. 
C.H.Beck, 2012; 

2. C.Jugastru, Dreptul persoanelor.Dreptul obligațiilor. Secvențe în actualitatea Codului civil, Ed. Hamangiu 
2014; 

3. M. Șcheaua, R. Rizoiu, S. Bodu, D. Trăilă, M. Dub, L. Tec, Codul civil comentat si adnotat. Despre legea 
civilă. Despre persoane. Art. 1-257, Ed. Rosetti, 2018. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei de criminologie este orientată către dobândirea de către studenți 

a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor ciclului de licență, 

integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate specifice. 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student 

a standardelor minime 

de performanță 

Evaluare scrisă eliminatorie prin chestionar-grilă cu 20 

întrebări și examen oral constând în rezolvarea a 2 

subiecte teoretice.  Întrebările pentru grilă pot fi cu 

multiple variante de răspuns sau cu nici un răspuns. Pentru 

promovare este necesară nota 5 (cinci) atât la grilă, cât și 

la subiectele teoretice. 

100 % 

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student 

a standardelor minime 

Evaluare cu calificativ, obținută prin chestionare orală 

continuă.  
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de performanță 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu dreptului civil în elaborarea discursului oral sau scris; 

2. cunoașterea teoriilor principale operabile în dreptul civil;  

3. abilitatea de a identifica structura și obiectivele unui studiu de drept civil. 

11 .Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la 

procesul educațional și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platforma prin 

care suportul de curs poate 

fi consultat în format 

electronic și în care pot fi 

accesate alte resurse de 

învățare / bibliografice în 

format digital 

Platforma e-

learning uvt 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

https://meet.google.com/ Studentul are nevoie de 

acces la mijloace tehnice 

specifice, în vederea 

participării la procesul 

educațional și la cel de 

evaluare: desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, care 

permit accesul pe platforma 

de e-learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-conferință 

folosite. În vederea 

desfășurării optime a 

procesului de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-learning 

utilizată se va face exclusiv 

de pe contul instituțional 

(prenume.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 Platforma e-learning uvt 

https://elearning.e-uvt.ro/ 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 
 conf. univ. dr. Lavinia Tec 

Semnătura titularului de seminar 

lect. dr. Codruța E. Guzei - 

Mangu 

15.09.2020   

   

Data avizării în departament 

23.09.2020 

                Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

mailto:nașterii@e-uvt.ro
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