
 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2019-2020 

 
Anul de studiu I / Semestrul II 

 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic - 261103 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
Drept civil. Persoana fizică și persoana 

juridică 
2.2. Cod disciplină DR I 10 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Ioan Gânfălean 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Asist.univ.dr. Alisa Toma 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 
2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
E 

2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 
O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de învăţămînt 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 54 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 20 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 56 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite** 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Teoria generală a dreptului, drept constituțional, Drept roman 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 
Sală pentru curs (amfiteatru) dotată cu tablă şi instrumente de scris 
(marker), video proiector și ecran de proiecție. 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului 
Sală pentru seminar dotată cu tablă şi instrumente de scris (marker), 
video proiector și ecran de proiecție. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

C1. Cunoaștere și înțelegere (cunoașterea şi utilizarea adecvata a noțiunilor specifice disciplinei) 
înțelegerea şi însușirea aprofundată a noțiunilor Teoriei generale a dreptului civil (norma de drept 
civil, raportul juridic civil, actul si faptul juridic civil, prescripția extinctivă) 
însușirea aprofundată regulilor de aplicare a legii civile în timp, în spațiu si asupra persoanelor. 
cunoașterea şi însușirea aprofundată a regulilor de interpretare a normelor juridice civile 
C2. Explicare și interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și a 
conținuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 
explicarea alegerii unei metode (reguli) de interpretare a normelor juridice civile aflata în concurs 
cu alte metode(reguli) de interpretare 
raportarea corectă a noțiunilor juridice la genul lor proxim 
explicarea corelației dintre normele (regulile) generale ale dreptului civil si normele speciale 
explicarea rolului actual pe care principiile dreptului civil le au în sistemul normative 
C3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 
aplicarea practică a corelațiilor dintre norma specială și norma general 
aptitudinea de a aplica regulile de interpretare a normelor juridice civile unor situații practice 



concrete 
identificarea instituțiilor juridice și a problemelor de drept ridicate de o situație de fapt premisă, 
precum şi a soluțiilor juridice posibile, din perspective diferite: avocat, justițiabil, judecător, etc 

Competenţe transversale 

CT1 Formarea unei atitudini active, deschise creativității și participării la diferite manifestări 
privind cercetarea științifică și dezbaterile teoretice; 
CT2 Mobilizarea studenților în sensul aplecării către cercetarea științifică prin formarea de cercuri 
științifice studențești și stabilirea metodelor de valorificare ale acestora: publicarea în reviste 
studențești, participare la sesiunile de comunicări organizate de facultate și de alte instituții, etc. 
CT3 Formarea unui sistem de învățare axată pe propria dezvoltare profesională și personală; 
CT4 Realizarea și consolidarea unor relații de parteneriat, de colaborare cu diferite instituții în 
vederea desfășurării unor activități aplicative specifice. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

     Prin parcurgerea acestei materii în al doilea semestru al anului I de 
facultate, studenții vor dobândi cunoștințe de bază privind atributele de 
identificare ale persoanei fizice și juridice, particularitățile privind drepturile 
și obligațiile acestora, mijloacele juridice de ocrotire ale persoanei fizice ori 
posibilitățile de reorganizare ale unei persoane juridice. Prin descrierea 
conceptelor, teoriilor, paradigmelor și a metodologiilor utilizate în domeniul 
juridic se urmărește familiarizarea studenților cu noile noțiuni cu scopul de 
a dobândi limbajul juridic de specialitate și instrumentele de logică juridică 
necesare în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, atât în scris 
cât și oral. 
     Totodată este vizată identificarea, explicarea și interpretarea normelor 
juridice din sistemul de drept românesc, european, precum și a 
principalelor instrumente juridice internaționale. 
     Se dorește accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a 
viitorilor specialiști prin metode inovative de tip clinică juridică, simulări, 
stagii de practică de tip internship, workshopuri cu specialiști din justiție și 
administrație. 

7.2 Obiectivele specifice 

     Însușirea de către studentul anului I, a cunoștințelor aferente materiei 
Drept civil Persoana fizică și persoana juridică deoarece acestea 
reprezintă fundamentul necesar pentru înțelegerea și asimilarea materiilor 
care se vor studia în anii II și III, respectiv Drepturile reale, Teoria 
Obligațiilor Contractele speciale, Succesiuni. 

 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

A. PERSOANA FIZICĂ 
I. Persoana fizică Noțiuni Introductive 
1. Existența persoanei fizice. 
2. Noțiunea și definirea persoanei fizice. 
3. Persoană, personaj, personalitate. 
4. Persoana fizică - subiect de drept. 
5. Ființa umană și personalitatea juridică. 
6. Persoana fizică și capacitatea juridică. 
7. Persoana fizică și persoana juridică. 
8. Clasificarea persoanelor fizice. 
9. Importanța dreptului persoanelor. 
 
II. Corpul uman 
1. Protecția corpului uman prin Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății (titlul VI) și prin prevederile noului Cod civil. 
2. Prelevarea de organe, țesuturi și celule de la o persoană în viață. 
3. Prelevarea de organe, țesuturi și celule de la o persoană decedată. 
4. Transplantul de organe, țesuturi și celule umane. 
5. Daunele corporale. 
6. Persoana fizică și procrearea medical asistată. 
III. Drepturile personalității 
1. Dreptul la propria imagine. 

• Noțiune. Fundament; 

• Autonomia dreptului la imagine; 

• Consimțământul; 

• Limitele dreptului la propria imagine; 

• Contractul de imagine; 

• Stingerea dreptului asupra imaginii. 
2. Dreptul la onoare. 
3. Dreptul la propria voce. 
4. Dreptul la demnitate. 
5. Dreptul la respectarea vieții private. 
6. Protecția datelor cu caracter personal. 
7. Sancțiunile civile privind nerespectarea drepturilor personalității. 

Prelegere, explicitare concepte, 
exemplificare metoda discuțiilor și 

a dezbaterilor ș.a. 
6 ore. 



IV. Capacitatea de folosință a persoanei fizice 
1. Definiție. Începutul capacității de folosință a persoanei fizice. 
2. Prezumția timpului legal al concepțiunii. 
3. Caracterele juridice ale capacității juridice de folosință. 
4. Conținutul capacității de folosință a persoanei fizice. 
5. Sfârșitul capacității de folosință a persoanei fizice. Statutul morții. Momentul 
morții. 
6. Declararea decesului. Dispariția. Incertitudinea asupra existenței persoanei. 
7. Declararea judecătorească a morții. 
8. Comorienții. 
9. Incapacitățile de folosință ale persoanei fizice. 

• Despre incapacități în general; 

• Caracterul excepțional al incapacităților; 

• Incapacitățile (îngrădirile sau restrângerile capacității de 
folosință). 

V. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice 
1. Definiție și caractere juridice. 
2. Sediul materiei. 
3. Lipsa capacității de exercițiu a persoanei fizice. 
4. Capacitatea de exercițiu restrânsă a persoanei fizice. 
5. Capacitatea de exercițiu deplină a persoanei fizice. 
6. Incapacitățile de exercițiu și sancțiunea lor. 
VI. Identificarea persoanei fizice 
1. Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice. 
2. Caracterele juridice ale drepturilor personale nepatrimoniale. 
3. Numele. 
4. Prenumele. 
5. Pseudonimul. 
6. Porecla. 
7. Domiciliul. 
8. Reședința. 
9. Starea civilă. 
10. Acțiunea de stare civilă. 
11. Actele de stare civilă. 

Prelegere, explicitare concepte, 
exemplificare metoda discuțiilor și 

a dezbaterilor ș.a. 
8 ore 

VII. Ocrotirea minorului 
1. Autoritatea părintească. 
2. Tutela minorului. 
3. Curatela minorului. 
4. Protecția copilului aflat în dificultate. 
 
VIII. Ocrotirea persoanei fizice prin punerea sub interdicție 
judecătorească. 
1. Procedura privind punerea sub interdicție judecătorească. 
2. Tratamentul medical în cazul persoanelor cu tulburări psihice. 
3. Curatela. 
4. Asistența socială acordată persoanelor vârstnice. 
B. PERSOANA JURIDICĂ 
XI. Persoana juridică. Noțiuni introductive 
1. Persoana juridică. Definiție. 
2. Sediul materiei. 
3. Clasificarea persoanelor juridice. 
4. Elementele constitutive ale persoanei juridice. 
 

Prelegere, explicitare concepte, 
exemplificare metoda discuțiilor și 

a dezbaterilor ș.a. 
4 ore 

X. Modalitățile de înființare și de înregistrare ale persoanei juridice. 
Elementele de identificare ale persoanei juridice 
1. Înființarea persoanei juridice. 
2. Înregistrarea persoanei juridice. 
3. Elementele de identificare ale persoanei juridice. 
4. Nulitatea persoanei juridice. Noțiune. Cazuri. Regim juridic. 
 
XI. Capacitatea de folosință a persoanei juridice. 
1. Noțiune și caractere juridice. 
2. Începutul capacității de folosință a persoanei juridice. 
3. Conținutul capacității de folosință a persoanei juridice. 
4. Sancțiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosință a 
persoanei juridice. 
5. Încetarea capacității de folosință a persoanei juridice. 
 
XII. Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice 
1. Noțiune și reglementare. 
2. Începutul capacității de exercițiu a persoanei juridice. 
3. Conținutul capacității de exercițiu a persoanei juridice. 

Prelegere, explicitare concepte, 
exemplificare metoda discuțiilor și 

a dezbaterilor ș.a. 
6 ore 



4. Funcționarea persoanei juridice. 
5. Încetarea capacității de exercițiu a persoanei juridice. 

XIII. Reorganizarea persoanei juridice 
1. Noțiune. 
2. Formele reorganizării persoanei juridice. 
3. Efectele reorganizării. 

• Efectul extinctiv; 

• Efectul creator; 

• Felul transmiterii; 

• Întinderea răspunderii persoanei juridice dobânditoare; 

• Transmiterea contractelor; 

• Data transmiterii drepturilor și obligațiilor; 

• Competența de a hotărî reorganizarea. 
 
XIV. Încetarea persoanei juridice 
1. Noțiune, reglementare, moduri. 
2. Dizolvarea persoanei juridice. 

• Noțiune; 

• Cazuri de dizolvare; 

• Dizolvarea persoanelor juridice de drept public; 

• Clasificarea cauzelor de dizolvare; 
3. Desființarea persoanei juridice. 
4. Lichidarea persoanei juridice. 

• Efectele lichidării; 

• Destinația bunurilor rămase după lichidare; 

• Capacitatea civilă a persoanei juridice pe durata lichidării; 
Data încetării personalității juridice., 

Prelegere, explicitare concepte, 
exemplificare metoda discuțiilor și 

a dezbaterilor ș.a. 
4 ore 

Bibliografie 
Marian NICOLAE, Vasile BÎCU, George ILIE, Radu RIZOIU, Drept civil. Persoanele, Ed. Universul juridic, 2016 
Eugen CHELARU, Drept civil. Persoanele – în reglementarea NCC, ed. a 4-a revizuită și adăugită, Ed. CH Beck, București, 2016. 
Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2011. 
Ernest LUPAN, Szilard SZTRANYICZKI, Persoanele în concepția Noului Cod civil, Ed. CH Beck, București, 2012.; 
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a Xl-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi 
P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 
Cornel Herlea, Drept civil. Teorie generală. Ed. SELECT Alba Iulia. 2000. 

8.2. Seminar-laborator   

S1. Persoana fizică. Noțiuni introductive. 

• Noțiunea de persoana fizică. 

• Sediul materiei. 

• Personalitatea juridică a omului. 

• Corporalitatea persoanei fizice. 

• Situația juridică a embrionului uman. 

• Clasificarea persoanelor fizice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S2. Drepturile personalității. 

• Drepturile personalității. Noțiune. Natura juridică. 

• Caracterele juridice ale drepturilor personalității. 

• Drepturile personalității reglementate de Noul Cod Civil. 
1. Dreptul la viață. 
2. Dreptul la sănătate. 
3. Dreptul la integritate fizică și psihică. 
4. Drepturi care ocrotesc valori morale: 

✓ Dreptul la liberă exprimare. 
✓ Dreptul la viață privată. 
✓ Dreptul la demnitate. 
✓ Dreptul la propria imagine. 
✓ Dreptul la protejarea datelor personale. 
✓ Dreptul la respectarea memoriei persoanei decedate. 

5. Dreptul de a dispune de sine însuși. 
6. Protecția juridică a drepturilor personalității. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S3. Capacitatea de folosință a persoanei fizice. 

• Definiție. Caractere juridice. 

• Începutul capacității de folosință. 

• Conținutul capacității de folosință. 

• Limitarea capacității de folosință: 
1. Noțiune și clasificare. 
2. Incapacități civile cu caracter de sancțiune. 
3. Incapacități civile cu caracter de protecție. 

✓ Incapacități care protejează corpul uman; 
✓ Alte incapacități cu caracter de protecție. 

4. Sancțiunea nerespectării prevederilor legale care instituie 
incapacității de folosință cu caracter de protecție. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 



• Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice. 
1. Declararea judecătorească a morții. 
2. Cazul general de declarare judecătorească a morții. 
3. Cazurile speciale ale declarării judecătorească a morții. 
4. Procedura declarării judecătorești a morții. 
5. Efectele hotărârii judecătorești declarative de moarte. 
6. Anularea hotărârii declarative de moarte. 
7. Comorienții. 

S4. Capacitatea de exercițiu 

• Noțiune. Premisele capacității de exercițiu a persoanei fizice. 
Felurile capacității de exercițiu a persoanei fizice. Caractere 
juridice. 

• Lipsa capacității de exercițiu a persoanei fizice. Categorii de 
persoane. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de 
capacitate de exercițiu. Actele juridice pe care cel lipsit de 
capacitate de exercițiu le poate încheia personal. 

• Capacitatea de exercițiu restrânsă. Noțiune, reglementare și 
dobândire. Conținutul capacității de exercițiu restrânse. Încetarea 
capacității de exercițiu restrânsă. 

• Capacitatea de exercițiu deplină. Noțiune. Conținutul capacității 
de exercițiu depline. Încetarea capacității de exercițiu depline. 

• Sancțiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de 
exercițiu a persoanei fizice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S5. Identificarea persoanei fizice. 

• Noțiune. Atributele de identificare a persoanei fizice. Natura 
juridică. 

• Numele. Noțiune. Caractere juridice. Dobândirea și stabilirea 
numelui. Atribuirea numelui de familie. Dobândirea și stabilirea 
numelui de familie al copilului din căsătorie, din afara căsătoriei 
ori născut din părinți necunoscuți. Modificarea numelui de 
familie. Schimbarea numelui de familie. 

• Prenumele. Stabilire. Schimbarea și retranscrierea prenumelui. 

• Pseudonimul. 

• Porecla. 

• Codul numeric personal. 

• Protecția juridică a numelui și a pseudonimului. Încălcarea 
dreptului la nume al persoanei fizice. 

• Domiciliul. Noțiune. Importanță. Caractere juridice. Felurile 
domiciliului. 

• Reședința. 

• Starea civilă. Definiție. Reglementare. Caractere juridice. 
Înregistrările de stare civilă. Acțiunile de stare civilă. Actele de 
stare civilă și regimul lor juridic. Proba stării civile. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S6. Ocrotirea minorului. 

• Autoritatea părintească. Noțiune, reglementare și principii. 
Exercitarea autorității părintești. Conținut. Răspundere. Încetarea 
autorității părintești. 

• Tutela minorului. Noțiune. Caractere juridice. Principii. Cazurile 
de deschidere a tutelei minorului. Consiliul de familie. Conținutul 
ocrotirii minorului prin tutelă. Cazurile de încetare a tutelei 
minorului. Răspunderea tutorelui minorului. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S7. Ocrotirea bolnavului psihic prin punerea sub interdicție judecătorească. 
Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă. 

• Ocrotirea bolnavului psihic prin punerea sub interdicție 
judecătorească. 
1. Noțiune. 
2. Condiții de fond ale interdicției judecătorești. 
3. Procedura punerii sub interdicție judecătorească. 
4. Efectele punerii sub interdicție judecătorească. 
5. Ridicarea interdicției judecătorești. 

• Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă. 
1. Felurile curatelei. 
2. Cazurile de instituire a curatelei. 
3. Curatela minorului. 

✓ Noțiune și conținut. 
✓ Cazuri în care se instituie curatela minorului. 

4. Încetarea curatelei. 

• Asistarea persoanelor în vârstă la încheierea unor acte juridice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S8. Persoana juridică. Noțiuni introductive 

• Noțiune și reglementare. 

• Enumerarea și clasificarea persoanelor juridice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 



• Elementele constitutive ale persoanei juridice. 
1. Enumerare și caractere juridice. 
2. Conținutul elementelor constitutive. 

✓ Organizarea proprie; 
✓ Patrimoniul propriu; 

• Scopul propriu. 

S9. Elementele de identificare ale persoanei juridice. Modalități de înființare. 

• Elementele de identificare a persoanei juridice. 
1. Denumirea. 
2. Sediul. 
3. Naționalitatea. 
4. Alte atribute de identificare. 

• Înființarea persoanei juridice. 

• Nulitatea persoanei juridice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S10. Capacitatea de folosință a persoanei juridice.  

• Noțiune și caractere juridice. 

• Începutul capacității de folosință a persoanei juridice. 

• Conținutul capacității de folosință a persoanei juridice. 

• Sancțiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de 
folosință a persoanei juridice. 

• Încetarea capacității de folosință a persoanei juridice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S11. Capacitatea de exercițiu a persoanei juridice. 

• Noțiune și reglementare. 

• Începutul capacității de exercițiu a persoanei juridice. 

• Conținutul capacității de exercițiu a persoanei juridice. 

• Funcționarea persoanei juridice. 

• Încetarea capacității de exercițiu a persoanei juridice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S12. Reorganizarea persoanei juridice. 

• Noțiune. 

• Formele reorganizării persoanei juridice. 

• Efectele reorganizării. 
1. Efectul extinctiv; 
2. Efectul creator; 
3. Felul transmiterii; 
4. Întinderea răspunderii persoanei juridice dobânditoare; 
5. Transmiterea contractelor; 
6. Data transmiterii drepturilor și obligațiilor; 
7. Competența de a hotărî reorganizarea. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S13. Încetarea persoanei juridice. 

• Noțiune, reglementare, moduri. 

• Dizolvarea persoanei juridice. 
1. Noțiune. Cazuri de dizolvare. 
2. Dizolvarea persoanelor juridice de drept public. 
3. Clasificarea cauzelor de dizolvare. 

• Desființarea persoanei juridice. 

• Lichidarea persoanei juridice. 
1. Efectele dizolvării. Lichidarea; 
2. Destinația bunurilor rămase după lichidare; 
3. Capacitatea civilă a persoanei juridice pe durata lichidării. 

Data încetării personalității juridice. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

S14. – Statul și unitățile administrativ-teritoriale ca persoane juridice de drept 

privat 

• Personalitatea juridică a statului și a unităților administrativ 
teritoriale. 

• Capacitatea procesuală a unităților administrativ teritoriale. 

• Atribuțiile organelor administrației publice locale. 

Discuții, dezbateri, analiza 
studiilor de caz 

2 ore 

Bibliografie 
Marian NICOLAE, Vasile BÎCU, George ILIE, Radu RIZOIU, Drept civil. Persoanele, Ed. Universul juridic, 2016 
Eugen CHELARU, Drept civil. Persoanele – în reglementarea NCC, ed. a 4-a revizuită și adăugită, Ed. CH Beck, București, 2016. 
Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU, Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2011. 
Ernest LUPAN, Szilard SZTRANYICZKI, Persoanele în concepția Noului Cod civil, Ed. CH Beck, București, 2012.; 
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a Xl-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi 
P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 
Cornel Herlea, Drept civil. Teorie generală. Ed. SELECT Alba Iulia. 2000. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   Studiul acestei discipline creează oportunitățile de însușire a noțiunilor juridice necesare pentru buna desfășurare a viitoarei 
activități profesionale, iar modul de abordare a materiei în cadrul cursurilor și a seminariilor este în acord cu așteptările 
reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului. 



 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 80% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 20% 

10.6 Standard minim de performanţă: - nota 5 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
- 
 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 80%  
 
 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 20% 
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

- nota 5  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. Prezentare la seminar 50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

nota 5  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 


