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FISA DISCIPLINEI 
2017-2018 

Denumirea disciplinei DREPT EXECUTIONAL CIVIL 
Codul 
disciplinei 

D.D.4.8.28.       

Anul de studiu IV Semestrul* 8 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DG 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 52 Total ore pe semestru 76 

Titularul disciplinei Lect.univ.dr. Mirela Stancu 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 24 24    

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

Drept procesual civil I 

 

Recomandate 

 

Drept procesual civil 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 3  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 8  9. Pregatire examinare finală 18 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 3 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 3  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 52 
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Competente  

generale  

 

1. Competenţe instrumentale 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe 

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric 

 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 

2. Competenţe interpersonale 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de negociere şi elaborare de proiecte de convenţii/tratate 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Abilitatea de a lucra într-un context internaţional 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale 

3. Competenţe sistemice 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

 Abilităţi de cercetare 

 Capacitatea de a învăţa 

 Capacitatea de adaptare la noi situaţii 

 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 

 Capacitatea de a interpreta legile 

 Abilitatea de a lucra independent 

 Capacitatea  de a concepe proiecte şi de a le derula 

 Preocuparea pentru obţinerea  calităţii 

 Voinţa de a reuşi 

 Cunoaşterea jurisprudenţei 

 Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi 
convenţiile internaţionale. 

Competente 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 Însuşirea specificului principalelor modalittăţi de executare silită 

 Înţelegerea importanţei procedurii de executare în ansamblul procesului civil 

 

2. Explicare si interpretare 

 Înţelegerea competenţelor diferitelor organe implicate în procedura de executare silită 

 Înţelegerea specificului fiecărei modalităţi de executare. 

3. Instrumental – aplicative  

  analiza normelor speciale din materia executăriii silite 

  înţelegerea corectă a rolului pe care îl joacă procedura executării în realizarea scopului procesului 
civil, respectiv realizarea dreptului dedus judecăţii. 



 

 3 

4. Atitudinale  

 înţelegerea importanţei aducerii la îndeplinire a obligaţiilor reţinute în titlurile executorii 

 înţelegerea rolului executării silite în procesul civil. 

 

 
 

Tabla de materii 

 Participantii la procedura de executare silita; Interventia tertilor in procedura de urmarire 
silita 

 Dreptul de a începe executarea silită. Titlurile executorii 
 Incidente în procedura executării silite. Perimarea executării silite. Prescripţia dreptului de a 

cerere executarea silită 
 Contestatia la executare 
 Bunurile susceptibile de executare silită 
 Urmarirea silită mobiliară 
 Poprirea 
 Urmărirea silită imobiliară 
 Predarea bunurilor mobile si imobile 
 Executarea silită a obligatiilor de a face sau a nu face 

 
 

Bibliografia 
 
 

 V.M.Ciobanu, Tr.C.Briciu, Cl.C.Dinu, Drept procesual civil. Drept executional 
civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de baza, Ed.National, Bucuresti, 2013; 

 G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, ed. Hamangiu, ed. a 3 a, București 
2015 

 V.M.Ciobanu, M. Nicolae, Noul codul de procedură civilă comentat și adnotat, 
vol. II, ed. Universul Juridic, 2016   

 E. Oprina, I. Gârbuleț, Tratat teoretic şi practic de executare silită, ed. Universul 
Juridic, București, 2013 

 Suport de curs – M. Stancu 
 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Reglementările privitoare la executarea silită. 
 
 

 
 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://ujmag.juridice.ro/drept/drept-civil/set-tratat-teoretic-si-practic-de-executare-silita-vol-1-si-2


 

 4 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
- lucrare scrisă – 20 subiecte tip grilă  
 
 

Cerinţe minime pentru calificativul ADMIS  

- să dovedească însuşirea minimă a materiei prin 
tratarea fiecărui subiect 
- lipsa erorilor grave 
- raspuns corect la cel putin 10 intrebari. 
 

 

 

 
 
 

Data completării: _____________    Semnătura titularului: ____________________ 
 


