
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Știința mediului 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Știința mediului 

1.6. Calificarea Licenţiat în Ştiinţa mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Știința mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Publicitate imobiliară 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial  Neasistat 

X - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului dr. Sztranyiczki Szilárd, conf. universitar 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar dr. Sztranyiczki Szilárd, conf. universitar 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul 

disciplinei 

DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0221 

 

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 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs – 

offline/online 

28 3.6. seminar –  

offline/online 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 19 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 5 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

c) Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

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 Sală dotată cu videoproiector și tablă 

5.2.  De desfăşurare a seminarului Sală de seminar dotată cu tablă și videoproiector 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/09.09.2021 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
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o
n

a
le

 
C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor ştiinţelor exacte si ale 

naturii intr-un context real. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ŞM. 

C3 Utilizarea metodelor, instrumentelor şi tehnologiilor pentru măsurare şi monitorizare. (1) 

C4 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.  

C5 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării  factorilor de mediu. (1) 

C6 Analiza şi comunicarea  informaţiilor cu caracter ştiinţific. (1) 

C
o
m

p
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en
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tr
a
n
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 CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 

răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională.  

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară. 

CT3 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesi-

onală şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Noţiuni introductive. Obiectul şi scopul publicităţii imobiliare; Sisteme 

temporare de publicitate imobiliară în România. 

Prezentare 

PowerPoint, 

explicaţii, schiţe şi 

desene pe tablă 

2 ore 

Registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni: Transcrierile şi înscrierile; 

Efectele transcrierii şi înscrierii; Neajunsurile sistemului. 
2 ore 

Cărţile funciare. Istoricul cărţilor funciare; Cuprinsul cărţilor funciare; 

Obiectul cărţilor funciare; Principiile generale ale cărţilor funciare; 

Caracterele juridice ale sistemului de publicitate prin cărţile funciare. 

4 ore 

Practica registrelor de publicitate imobiliară. 4 ore 

Tipuri de înscrieri în cartea funciară, formalităţi de publicitate imobiliară 4 ore 

Acţiunile de carte funciară, prestaţie tabulară, rectificarea înscrierilor. 4 ore 

Noul sistem de cadastru şi publicitate imobiliară în România. 

Registratorul de carte funciară. 

4 ore 

Sisteme de cadastru şi publicitate imobiliară în Europa şi pe plan mondial 4 ore 

Bibliografie: 

Majtényi B. 2012. A környezet nemzetközi jogi védelme. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (1) 

Năsăudean P. 2011. Publicitatea imobiliară. Cartea Funciară. Ed. Hamangiu, Bucureşti. (1) 

Nicolae M. 2000. Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare. Ed. Press Mihaela, Bucureşti. (1) 

Nicolae M. 2011. Tratat de publicitate imobiliară, vol. I-II. Ed. Universul Juridic, Bucureşti. (1) 

Pop L. 2001. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Ed. Lumina Lex, Bucureşti. (1) 

Rusu A. 2009. Publicitate imobiliară. Cărţile funciare (2). Practica judiciară. Ed. Hamangiu, Bucureşti. (1) 

Sztranyiczki Sz. 2013. Publicitatea imobiliară conform noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti. (2) 

Sztranyiczki Sz. 2018. Román polgári jog. Az ingatlan-nyilvántartási jog. Forum Iuris, Kolozsvár. (2) 

*** 2011. Noul Cod civil şi legea de punere în aplicare. Ed. Hamangiu, Bucureşti. (1) 

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

Noţiuni introductive. Obiectul şi scopul publicităţii imobiliare. Sisteme de 

publicitate imobiliară în România. 

Prezentări, 

dezbateri, studii de 

4 ore 

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 publicităţii 

imobiliare. 

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 asisgurării 

securităţii statice şi securităţii dinamice a circuitului civil. Capacitatea de a susţine 

public un discurs coerent, logic şi retoric; Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi 

jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale. 



Registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni. Analiza jurisprudenţei. Cărţile 

funciare. Istoricul, cuprinsul, obiectul, cărţilor, principiile generale ale 

cărţilor funciare. Caracterele juridice ale sistemului de publicitate prin 

cărţile funciare. Exemple. Analiza jurisprudenţei. Speţe. 

caz 2 ore 

Practica registrelor de publicitate imobiliară. Exemple. Speţe.   4 ore 

Tipuri de înscrieri în cartea funciară şi efectele formalităţilor de 

publicitate imobiliară. Analiza jurisprudenţei. Speţe. 

4 ore 

Acţiunile de carte funciară. Acţiunea în prestaţie tabulară. Acţiunea în 

rectificarea înscrierilor în cartea funciară. Speţe. Exemple.  

2 ore 

Noul sistem de cadastru şi publicitate imobiliară în România.  8 ore 

Sisteme de cadastru şi publicitate imobiliară în Europa şi în lume. 

Prezentare generală. Exemple.   

4 ore 

Bibliografie:  

Năsăudean P. 2011. Publicitatea imobiliară. Cartea Funciară. Ed. Hamangiu, Bucureşti. (1) 

Nicolae M. 2011. Tratat de publicitate imobiliară, vol. I-II. Ed. Universul Juridic, Bucureşti. (1) 

Sztranyiczki Sz. 2013. Publicitatea imobiliară conform noului Cod civil. Ed. C.H. Beck, Bucureşti. (2) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în corelație cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiile 

profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul Ştiinţei Mediului. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la seminarii este obligatorie, fiecare absență motivată se poate recupera prin efectuarea ulterioară a 

unei teme aferente. Nota minimă de admitere este 5. 

 

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 Se evaluează cunoştinţele 

teoretice acumulate. 

Examen oral – 

offline/online 
50% 

10.5 . Seminar Cunoștințe practice și referat Examen scris/oral - 

online/offline 
50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Dobândirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi transversale necesare formării 

profesionale a juriştilor în legătură cu instituţia publicităţii imobiliare. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.07.2021.    dr. Sztranyiczki Szilárd           dr. Sztranyiczki Szilárd 

                      
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 08.09.2021.                dr. Poszet Szilárd-Lehel 

         

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

dr. Poszet Szilárd-Lehel 


