
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2018-2019 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe Juridice 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Drept 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Drept procesual civil – parte generală 2.2. Cod disciplină DR IV 1

  

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

2.4. Titularul activităţii de seminar Asist.univ.dr. Ioana-Andra Pleșa 

2.5. Anul de studiu IV 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 

48 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 48 

Tutoriat - 

Examinări 15 

Alte activităţi …….  
 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 48 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Necesită cunoștiințe generale de :Teoria generală a dreptului, 

Drept civil – Partea Generală,Drept civil-Drepturi 

reale,obligații,contracte și succesiuni. 

4.2. de competenţe  

 

5. 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 

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic  

C2.1 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în 

studiul dreptului 

C2.2 Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea 

şi interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi 

internaţionale 

C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context 

determinat 

C2.4 Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de 

clasificări şi a unor delimitări conceptuale  

C2.5 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor 

şi metodelor specifice dreptului 

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 

referitoare la o problemă de drept concretă 

 

C5.1 Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, 

doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv 

utilizarea bazelor de date juridice  

C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului 

(legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă de drept 

concretă 

C5.3 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei 

probleme concrete 

C5.4 Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, 

referitoare la o problemă de drept concretă 

C5.5 Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi 

jurisprudenţa 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în 

încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor C6.1 

Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea raţionamentelor 

juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea profesională 

C6.2 Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se 

intersectează cu situaţiile de fapt (modul în care o situaţie de fapt dobândeşte 

semnificaţii în plan juridic) 

C6.3 Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin 

utilizarea raţionamentelor juridice 

C6.4 Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care 

pot fi date unei situaţii de fapt 

C6.5 Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la 

încadrarea juridică a unei situaţii de fapt 

  

  



 

Competenţe transversale CT1. Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu respectarea 

obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice 

CT2.Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea 

rolurilor profesionale specifice 

CT3. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau într-o 

limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă a actuală din domeniul 

dreptului 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea instituţiilor dreptului procesual civil care vizează 

punerea în aplicare a legii prin intermediul instanței de 

judecată , în scopul de a cunoaşte instrumentele juridice care 

permit ocrotirea celor mai importante drepturi civile conferite 

de lege. 

Studiul  amănunțit al cererii de chemare în 

judecată,întămpinării și cererii recovenționale,și a tot ce are 

conexiune cu instituția sesizării instanței de judecată în 

procesul civil. 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea de cunoştinţe despre:competență,acte de sesizare:cerere de chemare în 
judecată,întâmpinare, cererea reconvențională,căi de atac în procesul civil etc.. 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Discuţii, analiză pe speţe, 

teste grilă 

 

Capitol introductiv. Domeniul de reglementare al Codului de 

procedură civilă. Principiile fundamentale ale procesului civil, 

Prelegere, discuții  



Aplicarea legii de procedură civilă. 

Acțiunea civilă: noțiune, cereri în justiție, apărări, condiții, 

sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile. 

Participanții la procesul civil. 

Competența instanțelor judecătorești. 

Necompetența și conflictele de competență. 

Actele de procedură. Forma cererilor, citarea și comunicarea 

actelor de procedură. 

Termenele procedurale. 

Amenzi procedurale și despăgubiri. 

Procedura necontencioasă judiciară. Cererea de chemare în 

judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională. 

Excepțiile procesuale. 

Probele în procesul civil. 

Amenzi judiciare și despăgubiri 

Termenele procedurale 

Hotărârea judecătorească. 
8.2. Bibliografie 

G. Boroi, M. Stancu,  Drept procesual civil. Ed. Hamangiu, București, 2015 

G. Boroi, O. Spineanu-Matei, A.Constanda, C .Negrilă, V. Dănăilă, D.N.Theohari, G. Răducan, M .D.Gavriș, F. G. Păncescu, M. 

Eftimie, Noul Cod de procedură civilă,Comentariu pe articole, vol.I și II, Ed. Hamangiu, București, 2013 

V.M.Ciobanu, Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat. Vol. I -, Ed. Universul Juridic, București, 2013 

V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori). Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat , vol. I art. 1-526, Ed. Universul 

Juridic, 2013. 

8.3. Seminar 

Capitol introductiv. Domeniul de reglementare al Codului de 

procedură civilă. Principiile fundamentale ale procesului 

civil, Aplicarea legii de procedură civilă. 

Discuții, teste grilă  

Acțiunea civilă: noțiune, cereri în justiție, apărări, condiții, 

sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii 

civile. 

Participanții la procesul civil. 

Competența instanțelor judecătorești. 

Necompetența și conflictele de competență. 

Actele de procedură. Forma cererilor, citarea și comunicarea 

actelor de procedură. 

Termenele procedurale. 

Amenzi procedurale și despăgubiri. 

Procedura necontencioasă judiciară. Cererea de chemare în 

judecată, întâmpinarea, cererea reconvențională. 

Excepțiile procesuale. 

Probele în procesul civil. 

Căi ordinare de atac:Apelul 

Căi extraordinare de atac:Recursul 

Hotărârea judecătorească. 
8.4. Bibliografie 

G.Boroi, G.Răducanu. Drept procesual civil. Teste grilă și spețe pentru examene. Editura Hamangiu.  



G. Boroi, M. Stancu,  Drept procesual civil. Ed. Hamangiu, București, 2015 

G. Boroi, O. Spineanu-Matei, A.Constanda, C .Negrilă, V. Dănăilă, D.N.Theohari, G. Răducan, M .D.Gavriș, F. G. Păncescu, 

M. Eftimie, Noul Cod de procedură civilă,Comentariu pe articole, vol.I și II, Ed. Hamangiu, București, 2013 

V.M.Ciobanu, Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat. Vol. I -, Ed. Universul Juridic, București, 2013 

V.M.Ciobanu, M.Nicolae (coordonatori). Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat , vol. I art. 1-526, Ed. Universul 

Juridic, 2013. 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

Studiul acestei științe creează oportunitățile de însușire a noțiunilor teoretice care stau la baza desfășurării activității 

profesionale. 

 

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 Activitate seminar 20% 

10.6 Standard minim de performanţă: C1 Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată 

C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional 

C3 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un proiect profesional 

C4 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept european şi cele din 

dreptul altor state 

C5 Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 

concretă 

C6 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor juridice pe care le ridică o situaţie de fapt concretă 

 Demonstrarea competenţelor în: CT1. Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu respectarea obiectivelor, a 

termenelor şi a regulilor deontologice 

CT2.Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice 

CT3. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate pe o temă a 

actuală din domeniul dreptului 

  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

     
   
            

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

   

 

DUPĂ CAZ – Notă EXPLICATIVĂ: recuperarea seminarelor se va face astfel:....... 


