
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept si Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice si Administrative 

1.4. Domeniul de studii Stiinte Administrative 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii AMSPP 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei REPREZENTAREA SI 

MANDATUL IN DREPTUL 

PRIVAT 

2.2. Cod disciplină AMSPPI 3.1 

2.3. Titularul activităţii de curs Ioan Ganfalean 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ioan Ganfalean 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 4 

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 

Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe 
- 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale a. Competențe exprimate în cunoștințe 

- Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor 

specifice asistenței manageriale în sectoarele public și privat 

- Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea 

problemelor specifice asistenței manageriale în sectoarele public și 

privat. 

b. Competențe exprimate în abilități 

- Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, 

metodologiilor și procedurilor specifice activității de asistență 

managerială în sectoarele public și privat 



- Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și 

determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor 

și proiectelor 

- Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, 

programelor și proiectelor la nivelul asistenței manageriale în 

sectoarele public și privat 

- Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării 

activității de asistență managerială și secretariat. 

c. Competențe atitudinale 

- Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat 

- Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării 

activităților specifice asistenței manageriale și secretariatului 

- Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în 

activitatea de asistență managerială în sectoarele public și privat. 

Competenţe transversale CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 

specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

interpersonală 

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi 

modalităţilor de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei 

şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Tematica cumulului de fata, pe langa faptul ca se dovedeste a fi utila celor 

carora le este destinata, reflecta totodata orientarea actuala a practicii judiciare 

si a literaturii de specialitate. 

Consideram ca temele propuse spre abordare in lucrarea de fata vor constitui 

un instrument de lucru util pentru toti cei care slujesc cu pasiune cauza justitiei 

democratice, adeseori labirintice indiferent ca sunt consilieri juridici, avocati, 

notari, procurori sau judecatori. 

Se urmareste crearea si dezvoltarea de abilitati: 

-  cunoasterea nevoilor sociale si a principiilor juridiceinainte de a concretiza 

proprile sale principii 

-  cunoasterea continutului esential al conceptelor juridice cu care opereaza 

normele drept procesual civil 

-  familiarizarea cu conceptele specifice ale dreptului procesual civil, cu 

profundele mutatii din legislatia Romaniei 

7.2 Obiectivele specifice Tematica cumulului de fata, pe langa faptul ca se dovedeste a fi utila celor 

carora le este destinata, reflecta totodata orientarea actuala a practicii judiciare 

si a literaturii de specialitate. 

Consideram ca temele propuse spre abordare in lucrarea de fata vor constitui 

un instrument de lucru util pentru toti cei care slujesc cu pasiune cauza justitiei 

democratice, adeseori labirintice indiferent ca sunt consilieri juridici, avocati, 

notari, procurori sau judecatori. 

Se urmareste crearea si dezvoltarea de abilitati: 

-  cunoasterea nevoilor sociale si a principiilor juridiceinainte de a concretiza 

proprile sale principii 

-  cunoasterea continutului esential al conceptelor juridice cu care opereaza 

normele drept procesual civil 

-  familiarizarea cu conceptele specifice ale dreptului procesual civil, cu 

profundele mutatii din legislatia Romaniei 

7. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



1. Instituția juridică a reprezentării în lumina legii, doctrinei și 

jurisprudenței. Noțiunea de reprezentare. Rolul instituției 

reprezentării și domeniul ei de aplicare. 

Prelegere, discuţii  

2.   Reprezentarea părților în procesul civil. Subiectele reprezentării, 

Felurile reprezentării, intinderea reprezentării. 

Prelegere, discuţii  

3.   Condițiile reprezentării. Data împuternicirii, Procura, 

Reprezentarea în lipsă cu depășirea împuternicirii, Intenția 

comună de acceptare a reprezentării, Ratificarea. 

Prelegere, discuţii  

4.   Efectele, încetarea și proba reprezentării. Raporturi juridice, 

reguli de principiu, mijloace de probă administrate. 

Prelegere, discuţii  

5.   Reprezentarea legala a persoanei fizice. Reprezentarea persoanei 

fără capacitate de exercițiu. Reprezentarea minorului și a 

interzisului. 

Prelegere, discuţii  

6.    Reprezentarea persoanei cu capacitate de exercițiu. Curatela 

mijloc de ocrotire a intereselor persoanelor fizice capabile. 

Condiții de desemnare a curatorului. Determinarea puterilor 

curatorului, clauza de restrangere sau incetare a curatelei. 

Prelegere, discuţii  

7. Reprezentarea persoanei juridice. Istoricul reglementării. 

Reprezentarea prin jurisconsult. Justificarea calității de 

reprezentant. Răspunderea jurisconsultului pentru activitatea sa 

procesuală. 

Prelegere, discuţii  

8. Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soți. 

Comunitatea de bunuri a soților . Modul de exercitare al actelor 

de administrare, de folosință și de dispoziție. 

Prelegere, discuţii  

9. .Mandatul tacit reciproc al soților în regimul comunității de 

bunuri. Prezumția legală de mandat tacit reciproc. Limitele 

mandatului tacit reciproc. Sancțiunea actelor de dispoziție 

săvârșite cu încălcarea dispozițiilor legale. 

 

Prelegere, discuţii  

10.  Reprezentarea legală în materie de obligații. Reprezentarea civilă 

în obligațiile solidare. Reprezentarea în gestiunea de afaceri. 

Reprezentarea în actele conservatorii. Reprezentarea în acțiunea 

oblică. 

Prelegere, discuţii  

11. Reprezentarea convențională. Contractul de mandat cu 

reprezentare. Contractul de mandat fără  reprezentare. 

Prelegere, discuţii  

12. Varietăți de contracte. Contractul de mandat comercial. 

Contractul de comision. Contractul de consignație. 

Prelegere, discuţii  

13. Reprezentarea convențională judiciară. Reglementări legale. 

Natura juridica a contractului de asistență juridică. Răspunderea 

părților în mandatul judiciar conferit avocatului. 

Prelegere, discuţii  

14. Probleme de practică judiciară referitoare la mandatul judiciar 

conferit avocatului. Abuzul de drept în executarea unei căi de 

atac. 

Prelegere, discuţii  

8.2 Bibliografie 

I. Gânfălean , Reprezentarea legală și convențională a părților în procesul civil, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2003. 

I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Ediția a-5 a, Ed. C.H. Beck, București, 2010. 

M. Banciu, Propuneri de îmbunătățire a legislației în materie de reprezentare în mandatul tacit reciproc dintre soți, 

vol. II, Centrul de Ștințe Sociale, 1990. 

V.M.Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă. Ed. Național, București, 1997. 

D. Chirică, Drept civil. Contractele speciale. Cluj- Napoca, 1994. 

Seminar   

1. Instituția juridică a reprezentării în lumina legii, doctrinei și Speţe, grile, dezbateri  



jurisprudenței. Noțiunea de reprezentare. Rolul instituției 

reprezentării și domeniul ei de aplicare 

2.     Reprezentarea părților în procesul civil. Subiectele 

reprezentării, Felurile reprezentării, intinderea reprezentării. 

Speţe, grile, dezbateri  

3.   Condițiile reprezentării. Data împuternicirii, Procura, 

Reprezentarea în lipsă cu depășirea împuternicirii, Intenția 

comună de acceptare a reprezentării, Ratificarea. 

Speţe, grile, dezbateri  

4.  Efectele, încetarea și proba reprezentării. Raporturi juridice, 

reguli de principiu, mijloace de probă administrate. 

Speţe, grile, dezbateri  

5.   Reprezentarea legala a persoanei fizice. Reprezentarea persoanei 

fără capacitate de exercițiu. Reprezentarea minorului și a 

interzisului. 

Speţe, grile, dezbateri  

6.   Reprezentarea persoanei cu capacitate de exercițiu. Curatela 

mijloc de ocrotire a intereselor persoanelor fizice capabile. 

Condiții de desemnare a curatorului. Determinarea puterilor 

curatorului, clauza de restrangere sau incetare a curatelei. 

Speţe, grile, dezbateri  

7. Reprezentarea persoanei juridice. Istoricul reglementării. 

Reprezentarea prin jurisconsult. Justificarea calității de 

reprezentant. Răspunderea jurisconsultului pentru activitatea sa 

procesuală. 

Speţe, grile, dezbateri  

8.  Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soți. 

Comunitatea de bunuri a soților . Modul de exercitare al actelor 

de administrare, de folosință și de dispoziție. 

Speţe, grile, dezbateri  

9. .Mandatul tacit reciproc al soților în regimul comunității de 

bunuri. Prezumția legală de mandat tacit reciproc. Limitele 

mandatului tacit reciproc. Sancțiunea actelor de dispoziție 

săvârșite cu încălcarea dispozițiilor legale. 

Speţe, grile, dezbateri  

10. Reprezentarea legală în materie de obligații. Reprezentarea civilă 

în obligațiile solidare. Reprezentarea în gestiunea de afaceri. 

Reprezentarea în actele conservatorii. Reprezentarea în acțiunea 

oblică. 

Speţe, grile, dezbateri 

11. Reprezentarea convențională. Contractul de mandat cu 

reprezentare. Contractul de mandat fără  reprezentare. 

Speţe, grile, dezbateri  

12. Varietăți de contracte. Contractul de mandat comercial. 

Contractul de comision. Contractul de consignație. 

Speţe, grile, dezbateri  

13. Reprezentarea convențională judiciară. Reglementări legale. 

Natura juridica a contractului de asistență juridică. Răspunderea 

părților în mandatul judiciar conferit avocatului. 

Speţe, grile, dezbateri  

14. Probleme de practică judiciară referitoare la mandatul judiciar 

conferit avocatului. Abuzul de drept în executarea unei căi de 

atac. 

Speţe, grile, dezbateri  

Bibliografie 

I. Gânfălean , Reprezentarea legală și convențională a părților în procesul civil, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2003. 

I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Ediția a-5 a, Ed. C.H. Beck, București, 2010. 

M. Banciu, Propuneri de îmbunătățire a legislației în materie de reprezentare în mandatul tacit reciproc dintre soți, 

vol. II, Centrul de Ștințe Sociale, 1990. 

V.M.Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă. Ed. Național, București, 1997. 

D. Chirică, Drept civil. Contractele speciale. Cluj- Napoca, 1994. 

11. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

12. 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 50% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 30% 

- Activitate la seminar - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă: nota minima 5 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

.......................... .  ……………..………………       …………………………………. 

 

Data avizării în departament        Semnătura director de departament 

……………………….           .…………………………………... 

 


