FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
De Drept
De Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licențiat drept
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
2019-2020

DREPT CIVIL. PERSOANELE
Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ
Asist. univ. drd. Varvara Coman
II 2.6 Tipul de evaluare
E2 2.7 Regimul disciplinei2

Obl.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2 S.I. 28 3.3 Seminar
28
3.4 Laborator
de învățământ
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminar,activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

-

3.5 P

ore
30
20
30
6
4
94
150
6

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

Drept civil. Teoria generală
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

•
•

Conexiune internet
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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Competențe
transversale

Competențe profesionale

C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
CUNOȘTINȚE
- Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului civil;
- Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpretarea textelor de lege
(normelor juridice) naţionale, europene şi internaţionale;
ABILITĂȚI
- Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat;
- Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor delimitări
conceptuale;
- Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor specifice dreptului
civil;
- Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional.
C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice
internaţionale
CUNOȘTINȚE
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente
juridice internaţionale care au relevanţă pentru dreptul civil;
- Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale
prin utilizarea cunoştinţelor însuşite;
- Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de logică juridică pentru
explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului dreptului civil;
- Identificare prevederilor legale din ordinea juridică internaţională, aplicabile într-un context determinat;
- Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au
incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice;
ABILITĂȚI
- Reflexia critică şi constructivă prin utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de
logică juridică, în elaborarea unor argumentări specifice disciplinei Drept civil, în scris şi oral;
- Creativitate şi inovare prin utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor,
teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul disciplinei Drept civil;
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei internaţionale în vigoare.
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor
deonotologice specifice domeniului dreptului civil;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice.

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

7.2 Obiectivele specifice

Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile
juridice de drept civil. Disciplina Drept civil. Persoanele urmăreşte formarea
unei atitudini ştiinţifice cu privire la instituţiile dreptului civil, însuşirea
principiilor generale ale dreptului civil, a limbajului tehnic al dreptului civil,
precum şi a expresiilor uzuale juridice.
Obiectivele disciplinei sunt în deplină concordanță cu planul de învăţământ
şi vizează o justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului
cu aceea de specialitate.
• definirea şi identificarea subiectelor de drept civil;
• descrierea atributelor de identificare ale subiectelor de drept civil;
• descrierea modalităţilor de ocrotire a persoanei fizice prin mijloace de
drept civil;
• identificarea elementelor constitutive ale persoanei juridice;
• capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta
opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul
juridic;
dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare, de
adaptare la noi situaţii.

8. Conținuturi
8.1 SI
1. Noțiuni introductive privind subiectele de drept civil
2. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

2/2

Nr.ore
2
4

Metode de predare

Observații
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3. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
4. Identificarea persoanei fizice
3. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil
5. Conceptul de persoană juridică
6. Înfiinţarea și capacitatea civilă a persoanei juridice

4
8
6
2
2

explicaţia, conversaţia
8.2 Seminar /Laborator
Nr.ore
euristică, dezbaterea,
1. Noțiuni introductive privind subiectele de drept civil
2
brainstorming-ul,
2. Începutul si îngrădirile capacității de folosință
2
problematizarea, studiul
3. Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice
2
de caz, analiza, sinteza,
4. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice
2
prezentări video, sistem
5. Capacitatea de exercițiu restrânsă și deplină
2
e-learning
6. Numele persoanei fizice I
2
7. Numele persoanei fizice II
2
8. Domiciliul și reședința persoanei fizice
2
9. Starea civila a persoanei fizice
2
10. Ocrotirea părintească
2
11. Tutela și curatela minorului
2
12. Interdicția judecătoreasca și curatela
2
13. Conceptul de persoană juridică
2
14. Înfiinţarea și capacitatea civilă a persoanei juridice
2
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
Ciochina, Daniela (2014). Drept civil. Persoanele, Bucureşti: Editura C.H. Beck
Jugastru, Călina (2014). Dreptul persoanelor. Dreptul obligaţiilor. Secvenţe în actualitatea Codului civil.
Bucureşti:Hamangiu
Ungureanu, Carmen Tamara (2012). Drept civil. Partea generală. Persoanele. București: Hamangiu
Noul Cod civil, Legislatie consolidata si INDEX, Editura Universul Juridic, Octombrie 2014
Boroi, Gabriel, Stănciulescu, Liviu (2012). Instituţii de drept civil în reglementarea Noului Cod civil. Bucureşti:
Hamangiu
Puşcă, Andy (2010). Drept civil. Partea generală, Bucureşti: Pro Universitaria
Beleiu, Gheorghe (2006). Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ediţia a X-a,
revăzută şi adăugită de Marian Nicolae şi Petrică Truşcă. Bucureşti: Universul Juridic
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
Beleiu, Gheorghe (2001). Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ediţia a VIII-a. Bucureşti:
Universul Juridic.
Boroi, Gabriel (2003). Drept civil. Partea generală. Persoanele. Bucureşti: All Beck.
Boroi, Gabriel (2010). Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ediţia a 4-a, revizuită şi adăugită. Bucureşti: Hamangiu.
Chelaru, Eugen (2007). Drept civil. Partea generală. Bucureşti: C. H. Beck.
Dogaru, Ion; Sevastian, Cercel (2007). Drept civil. Partea generală. Bucureşti: C. H. Beck.
Lupulescu, Dumitru & Lupulescu, Ana Maria (2002). Identificarea persoanei fizice. Bucureşti: Lumina Lex.
Micescu, Istrate (2000). Curs de drept civil, Bucureşti: All Beck.
Pop, Teofil (1994). Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice. Bucureşti: Lumina Lex.
Puşcă, Andy (2006). Drept civil român. Persoanele fizice şi persoanele juridice. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică.
Stătescu, Constantin; Bârsan, Corneliu (1998). Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti: All Educational.
Ungureanu, Ovidiu, Munteanu Cornelia (2011). Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil. Bucureşti: Hamangiu.
Ungureanu, Carmen Tamara (2012). Drept civil. Partea generală. Persoanele. București: Hamangiu.
Urs, Iosif R. (2001). Drept civil român. Teoria generală. Bucureşti: Oscar Print.
Zlătescu, Victor Dan (2000). Tratat elementar de drept civil român, Teoria generală. Vol. I. Bucureşti: Editura Calistrat Hogaş.
Ungureanu, Ovidiu, Munteanu, Cornelia (2015). Drept civil. Persoanele. In reglementarea noului Cod civil. Editia a 3-a revazuta si
adaugita, București: Hamangiu
Ilie, George-Alexandru, Bicu, Vasile, Rizoiu, Radu (2016). Drept civil. Persoanele, București: Universul juridic.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și 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 dreptului civil şi
valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală a instituţiilor dreptului civil.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă la minimum jumătate
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10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
50
10
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din orele de curs şi seminar
Rezolvarea Temei nr. 1
Rezolvarea Temei nr. 2
Verificarea
10.6. Proiecte
Susținere proiect/lucrări practice
10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
• activitate la seminar de 50 %.
Data completării
01.09.2019

10
10
20
Evaluare continua

Semnătura coordonatorului de disciplină
Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ

Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Alina Nuță
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