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FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

DREPT PROCESUAL CIVIL II
DOB.4.2.01

Semestrul

VIII

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

180

152

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)

Discipline anterioare

Condiţionate
Recomandate

6

ST

SF

L

P

28

DF
DI
Drept civil

Obiectivul general
Dreptul procesual civil cuprinde două mari părți: Principii și instituții
fundamentale și Procedura contencioasă. În acest context, studenții trebuie și
vor putea aprofunda aspecte privind condiţiile și procedurile de urmat pentru
acțiunile civile în justiție, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pe de altă
parte, studenţii vor putea descifra şi analiza cadrul juridic privind exercitarea
acțiunii în justiție.
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Explice noţiunile, dar şi mecanismele de exercitare a acțiunii civile;
Obiectivele disciplinei

Utilizeze textele de lege din domeniul dreptului dreptului procesual civil în
soluţionarea unor cazuri practice;
Să exercite o acțiune civilă.
Competenţe profesionale
C1. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice dreptului procesual
civil
C2. Capacitatea de a interpreta şi aplica textul de lege în anumite cazuri
practice
C3. Capacitatea de a completa formulare și cereri în vederea dobândirii
abilităților specifice exercitării acțiunii civile

Competenţe transversale
CT1. Aplicarea dispoziţiilor din dreptul privat în materia dreptului procesual
civil.
CT2. Identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare pentru derularea unor
proceduri administrative și jurisdicționale, respectiv ale unei acțiuni în justiție.
I.

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR

1. Judecata în primă instanță. Etapa scrisă. Ședința de judecată
- 2 ore
2. Cercetarea procesului. Excepțiile procesuale. Dezbaterea în fond a
procesului - 2 ore
3. Probele. Noțiune. Obiectul, subiectul și sarcina probei. Admisibilitatea
probelor. Reguli generale privind propunerea, încuviințarea, administrarea și
aprecierea probelor - 2 ore
4. Convenția asupra probelor. Asigurarea dovezilor. Administrarea probelor de
către avocați și consilieri juridici - 2 ore
5. Incidente în desfășurarea procesului. Suspendarea și perimarea - 2 ore
6. Actele procesuale de dispoziție - 2 ore
7. Hotărârea judecătorească. Noțiune, redactarea, comunicarea și efectele
hotărârii judecătorești - 2 ore
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

8. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor. Executarea provizorie a
hotărârilor judecătorești - 2 ore
9. Căile legale de atac. Noțiune și clasificare. Reguli comune de exercitare
Apelul. Definiţia şi caracterele juridice - 2 ore
10. Subiectele și obiectul apelului. Judecarea și soluționarea apelului
- 2 ore
11. Recursul. Aspectele generale. Obiectul şi subiectele recursului.
Cauza recursului (motivele de casare) - 2 ore
12. Sesizarea instanţei de recurs. Judecarea recursului.
Soluţiile instanţei de recurs - 2 ore
13. Contestaţia în anulare - 2 ore
14. Revizuirea - 2 ore
II. Seminar faţă în faţă
1.

Judecata în primă instanță. Etapa scrisă. Ședința de judecată

- 2 ore
2. Cercetarea procesului. Excepțiile procesuale. Dezbaterea în fond a

procesului - 2 ore
3. Probele. Noțiune. Obiectul, subiectul și sarcina probei. Admisibilitatea
probelor. Reguli generale privind propunerea, încuviințarea, administrarea și
aprecierea probelor - 2 ore
4. Convenția asupra probelor. Asigurarea dovezilor. Administrarea probelor de
către avocați și consilieri juridici - 2 ore
5. Incidente în desfășurarea procesului. Suspendarea și perimarea - 2 ore
6. Actele procesuale de dispoziție - 2 ore
7. Hotărârea judecătorească. Noțiune, redactarea, comunicarea și efectele
hotărârii judecătorești - 2 ore
8. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor. Executarea provizorie a
hotărârilor judecătorești - 2 ore
9. Căile legale de atac. Noțiune și clasificare. Reguli comune de exercitare
Apelul. Definiţia şi caracterele juridice - 2 ore
10. Subiectele și obiectul apelului. Judecarea și soluționarea apelului
- 2 ore
11. Recursul. Aspectele generale. Obiectul şi subiectele recursului.
Cauza recursului (motivele de casare) - 2 ore
12. Sesizarea instanţei de recurs. Judecarea recursului.
Soluţiile instanţei de recurs - 2 ore
13. Contestaţia în anulare - 2 ore
14. Revizuirea - 2 ore

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)
- evaluare finală
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Lista materialelor
didactice necesare
Suport curs, ghid de studiu
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

E
70%
30%

Bibliografie
Referinţe principale:
-

G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a IV-a, revizuită și
adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017;

- V. M. Ciobanu, Tr. C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil, Ediția a II-a,
revăzută și adăugită de

Tr. C.

Briciu, C.C. Dinu, Editura Național,

Bucureşti, 2018;
-

G.

Răducan,

necontencioasă

Drept

procesual

judiciară.

civil.

Proceduri

Căile
speciale,

de

atac.

Procedura

Editura

Hamangiu,

București, 2017;
- I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I și II, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2013;
- G. Durac, Drept procesual civil. Principii și instituții fundamentale.
Bibliografia recomandată

Procedura contencioasă, Editura Hamangiu, București, 2014;
- I. Leş (coord.) , Tratat de drept procesual civil. Vol. II, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015.

Referinţe suplimentare:
- V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord), Noul Cod de procedură civlă comentat și
adnotat, vol. I – art.1-526, ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura
Universul Juridic, București, 2016;
- I. Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura CH
Beck, Bucureşti, 2013;
- Al. Suciu, Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă, ediția a III-a,
revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016;
- M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol.II – Procedura contencioasă în fața
primei instanțe, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume şi prenume
Prof. univ. dr. DURAC Gheorghe

Semnătura

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;

