
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 Drept 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei TENDINȚE ACTUALE ȘI DE 

PERPECTIVĂ ALE 

REGLEMENTARILOR 

CODULUI DE PROCEDURĂ 

CIVILĂ 

2.2. Cod disciplină IDP I 7 

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 II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

C 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 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat - 

Examinări 6 

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 

Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
- dacă e cazul la limbi străine sau la alte asemenea discipline. 

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 instituțiilor de drept privat; 

- Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea 

problemelor specifice principalelor instituții de drept privat. 

b. Competențe exprimate în abilități 

- Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, 

metodologiilor și procedurilor specifice activității specifice 



instituțiilor de drept privat 

- Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și 

determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, 

programelor și proiectelor în domeniul instituțiilor dreptului 

privat 

- Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice 

politicilor, programelor și proiectelor la nivelul instituțiilor de 

drept privat 

- Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și 

organizării activității aferente instituțiilor de drept privat. 

c. Competențe atitudinale 

- Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și 

privat 

- Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării 

activităților specifice instituțiilor de drept privat 

- Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în 

activitatea specifică instituțiilor dreptului 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. Legea 134/2010 Codul de procedură civilă. Domeniul de 

reglementare, expunere de motive, tendințe europene. 

Prelegere, discuţii  

        2.    Structura și conținutul reglementării. Felul reglementării, 

domeniul de reglementare, principii fundamentale și rolul judecătorului în 

aflarea adevărului. 

Prelegere, discuţii  

        3.    Aplicarea în timp a normelor de procedură civilă. Aplicarea legii 

noi. Legea aplicabilă proceselor în curs, mijloacelor de probă și 

hotărârilor pronunțate. 

Prelegere, discuţii  

        4.    Acțiunea civilă, participanții la procesul civil, competența, actele 

de procedură, termenele procedurale, amenzi judiciare, despăgubiri. 

Definirea acțiunii civile, stabilirea deosebirii ei față de cerere și a 

condițiilor de exercitare, incompatibilități, introducerea forțată în cauză 

din oficiu a altor persoane în condițiile legii. Tribunalul instanță cu 

plenitudine de competență în primă instanță, strămutarea, conflictele de 

competență etc. 

Prelegere, discuţii  

        5.    Judecata în primă instanță în apel și în căile extraordinare de 

atac. Cercetarea procesului, dezbaterea fondului, dispoziții generale . 

Recursul. Contestația în anulare. Revizuirea. Asigurarea unei practici 

judiciare unitare. Recursul în interesul legii. 

Prelegere, discuţii  

        6.    Procedura contencioasă judiciară. Particularitățile procedurii 

necontencioase. Natura judiciară a procedurii necontencioase. Regulile 

aplicabile procedurii necontencioase. 

Prelegere, discuţii  

        7.    Arbitrajul. Noțiune, natură juridică, convenția arbitrală, 

hotărârea arbitrală, arbitrajul internațional. 

Prelegere, discuţii  

        8.     Despre executarea silită. Hotărârea executării, hotărâri 

definitive, executarea hotararilor judecătoresti referitoare minori. 

Prelegere, discuţii  

        9.    Proceduri speciale . Punerea sub interdicție judecătorească, 

declararea morții, procedura ordonanței de plată, evacuarea din imobilele 

folosite sau ocupate fără drept, procedura cu privire la cererile cu valoare 

redusă. 

Prelegere, discuţii  

       10.    Procesul civil internațional . Procesul arbitral internațional. Prelegere, discuţii  

       11.    Legea 304/2004 cu modificările și completările ulterioare 

privind organizarea judiciară. 

Prelegere, discuţii  

       12.    Legea 303/ 2004 modificări privind statutul magistraților. Prelegere, discuţii  

       13.    Legea 317/2004 cu modificări privind Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Prelegere, discuţii  

       14.   Legea 51/1995 pt organizarea și executarea profesiunii de 

avocat. Legea nr. 36/1995 privind notarii publici. Legea 188/ 2000 privind 

executorii judecătorești. 

Prelegere, discuţii  

8.2 Bibliografie 

1. Legea nr. 134/2010 

2. Legea nr. 18/1991 modificată cu Legea 1/ 2000 

3. Legea 304/2004 

4. Legea 317/2004 



5. Legea 51/ 1995 

6. Legea 36/1995 

7. Legea 188/ 2000 

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

9. I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Ed. C.H. Beck, București, 2010. 

 

Seminar 

  

        1. Legea 134/2010 Codul de procedură civilă. Domeniul de 

reglementare, expunere de motive, tendințe europene. 

Speţe, grile, dezbateri  

        2.    Structura și conținutul reglementării. Felul reglementării, 

domeniul de reglementare, principii fundamentale și rolul 

judecătorului în aflarea adevărului. 

Speţe, grile, dezbateri  

        3.    Aplicarea în timp a normelor de procedură civilă. 

Aplicarea legii noi. Legea aplicabilă proceselor în curs, mijloacelor 

de probă și hotărârilor pronunțate. 

Speţe, grile, dezbateri  

        4.    Acțiunea civilă, participanții la procesul civil, competența, 

actele de procedură, termenele procedurale, amenzi judiciare, 

despăgubiri. Definirea acțiunii civile, stabilirea deosebirii ei față de 

cerere și a condițiilor de exercitare, incompatibilități, introducerea 

forțată în cauză din oficiu a altor persoane în condițiile legii. 

Tribunalul instanță cu plenitudine de competență în primă instanță, 

strămutarea, conflictele de competență etc. 

Speţe, grile, dezbateri  

        5.    Judecata în primă instanță în apel și în căile extraordinare 

de atac. Cercetarea procesului, dezbaterea fondului, dispoziții 

generale . Recursul. Contestația în anulare. Revizuirea. Asigurarea 

unei practici judiciare unitare. Recursul în interesul legii. 

Speţe, grile, dezbateri  

        6.    Procedura contencioasă judiciară. Particularitățile 

procedurii necontencioase. Natura judiciară a procedurii 

necontencioase. Regulile aplicabile procedurii necontencioase. 

Speţe, grile, dezbateri  

        7.    Arbitrajul. Noțiune, natură juridică, convenția arbitrală, 

hotărârea arbitrală, arbitrajul internațional. 

Speţe, grile, dezbateri  

        8.     Despre executarea silită. Hotărârea executării, hotărâri 

definitive, executarea hotararilor judecătoresti referitoare minori. 

Speţe, grile, dezbateri  

        9.    Proceduri speciale . Punerea sub interdicție 

judecătorească, declararea morții, procedura ordonanței de plată, 

evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept, procedura 

cu privire la cererile cu valoare redusă. 

Speţe, grile, dezbateri  

       10.    Procesul civil internațional . Procesul arbitral 

internațional. 

Speţe, grile, dezbateri  

       11.    Legea 304/2004 cu modificările și completările ulterioare 

privind organizarea judiciară. 

Speţe, grile, dezbateri  

       12.    Legea 303/ 2004 modificări privind statutul magistraților. Speţe, grile, dezbateri  

       13.    Legea 317/2004 cu modificări privind Consiliul Superior 

al Magistraturii. 

Speţe, grile, dezbateri  

       14.   Legea 51/1995 pt organizarea și executarea profesiunii de 

avocat. Legea nr. 36/1995 privind notarii publici. Legea 188/ 2000 

privind executorii judecătorești. 

Speţe, grile, dezbateri  

Bibliografie 

1. Legea nr. 134/2010 



2. Legea nr. 18/1991 modificată cu Legea 1/ 2000 

3. Legea 304/2004 

4. Legea 317/2004 

5. Legea 51/ 1995 

6. Legea 36/1995 

7. Legea 188/ 2000 

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

9. I. Leș, Tratat de drept procesual civil, Ed. C.H. Beck, București, 2010.28. V. Negru, D. Radu- Drept procesual 

civil, E.D.P., Bucureşti, 1972 

8. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

9. 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: obținerea a minim notei 5 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament      Semnătura director de departament 

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

 


