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FISA DISCIPLINEI 

 
Anul universitar 2017-2018 

Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL I 
Codul 
disciplinei 

D.D.4.7.1 

Anul de studiu IV Semestrul* 7 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

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

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 6 

Total ore din planul de învăţământ 72 Total ore studiu individual 90 Total ore pe semestru 162 

Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Traian Briciu; 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 PRVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii - 
 
 72 36 36   

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

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

- 

 

Recomandate 

 

- 

 

 
 

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 10  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 14  9. Pregatire examinare finală 24 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren - instanţă 3 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

12  12. Documentare pe INTERNET 3 

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

7. Pregatire lucrări de control 4  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90 
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Competenţe generale  

 

1. Competenţe instrumentale 
 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de organizare 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Cunoştinţe de bază necesare unei profesii 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe 

 Capacitatea de a soluţiona probleme 

 Capcitatea de a lua decizii 

 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 

 Capacitatea de a lucra în echipă 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectarea 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 

 Creativitate 

 Abilităţi de conducător 

 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 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi procesual în lumina noilor coduri 
 însuşirea regulilor de aplicare a normelor de procedură în timp, în spaţiu şi cu privire la 
persoane 
 însuşirea noţiunilor de bază din cadrul Teoriei generale a Dreptului procesual civil şi a 
judecăţii în primă instanţă 

2. Explicare şi interpretare  

 înţelegerea şi însuşirea mecanismului acţiunii civile şi a procesului civil 
 explicarea poziţiei şi rolului fiecărui participant la procesul civil 
 interpretarea normelor de competenţă şi a textelor care reglementează sancţiunile pentru 
nerespectarea regulilor de procedură 

 semnificaţia etapei scrise la judecata în primă instanţă 

3. Instrumental – aplicative  

 analiza şi calificarea normelor de procedură 
 corelarea normelor generale cu normele speciale 
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

4. Atitudinale  

 înţelegerea importanţei Dreptului procesual civil pentru asigurarea respectării drepturilor 
subiective civile 
 implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi a necesităţii promovării şi 
respectării legalităţii în procesul civil 
 respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor diferiţilor participanţi la procesul civil 
 promovarea regulilor de deontologie profesională a partenerilor la înfăptuirea actului de justiţie 
 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei  
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Tabla de materii 

    1. Noţiuni şi principii generale. 

Consideraţii generale privind justiţia; Principii fundamentale. 

Procedura necontencioasă judiciară. 

 2. Procesul civil – mijloc de realizare a justiţiei. Normele de procedură. 

Forma, materia şi metoda procesului civil; 

Definirea procesului civil; 

Exigenţele stabilite de Convenţia europeană a drepturilor omului pentru desfăşurarea procesului 
civil; 

Clasificarea şi acţiunea normelor de procedură în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor. 

     3. Acţiunea civilă.  

Noţiune şi natură juridică; 

Elemente acţiunii;  

Condiţii de exercitare ale acţiunii civile;  

Cereri. Apărări şi excepţii procesuale. Măsuri asigurătorii şi provizorii. Sechestrul asigurător. 

Particularităţi în cazul navelor. Poprirea asigurătorie. Sechestrul judiciar. Măsuri provizorii în 
materia drepturilor de proprietate intelectuală 

Clasificarea acţiunilor. 

     4. Participanţii la procesul civil  

Instanţa judecătorească; Compunere şi constituire. Incompatibilitatea. 

Părţile. Coparticiparea procesuală. 

Participarea terţilor în procesul civil; 

Reprezentarea judiciară convenţională a părţilor în procesul civil; 

Procurorul; 

     5. Competenţa  

Noţiune. Clasificare; 

Competenţa generală; 

Competenţa materială;     

Competenţa teritorială.  

Întinderea competenţei; 

Incidente procedurale cu privire la competenţă. 

      6. Actele de procedură şi termenele procedurale. 

Noţiunea actelor de procedură; 

Forma cererilor. 

Nulitatea actelor de procedură. 

Noţiunea de termen procedural. 

Decăderea; 

Amenzi judiciare şi despăgubiri. 

7. Citarea și comuniarea actelor de procedura. 

Reguli generale. Termenul în cunoştinţă; 

Cuprinsul citaţiei; 

Persoanele ce urmează a fi citate şi modul de citare; 

Înmânarea citaţiei şi a actelor de procedură. 

8. Judecata ȋn primă instanță. Etapa scrisă 

Cererea de chemare ȋn judecată 

Intâmpinarea  

Cererea reonvențională  

Măsurile asigurătorii. 
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          Bibliografia 

minimală 

 
 

 V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori) ş.a., Noul Cod de procedura civila, comentat si 
adnotat, ed.2, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2016, vol.I; 

 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. a 4 a, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2017; 
 

 

 

 

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
 Cursuri 

 Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă 

 Legile de organizare a justiţiei 

 Teste grilă 

 Speţe 

 Culegeri de jurisprudenţă 
 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

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

80% 

 
- 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  

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

 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, EN.  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 compusă din 3 părţi: 1) subiect teoretic, de regulă comparaţie sau corelaţie între instituţii ( 40%); 2) test 
grilă, cu  întrebări ce conţin 4 variante  ( toate sau 3, 2 ori una corectă sau nici una corectă - 40%); 3)  5 întrebări punctuale, 
pe probleme de detaliu sau speţă (20%) 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
 să dovedească însuşirea minimă a materiei 
 lucrarea să nu conţină erori grave 
 activitate minimă în timpul semestrului 

 

 
 răspuns corect la cele 3 subiecte 
 activitate susţinută în timpul semestrului 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 
bibliografia indicată 

 

 
Data completării: 30 octombrie 2017    Semnături titulari:  
 
 

Prof. univ. dr. Traian Briciu_________________________ 
 
Conf. univ. dr. Claudiu Dinu__________________________ 
 
Lect.univ. dr. Mirela Stancu__________________________ 
 
Lect. univ. dr. Liviu Zidaru___________________________ 
 
Lect. Univ.dr. Paul Pop      


