
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 39 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activităţi................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii I - Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL II 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Gheorghe Durac 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Horia Nicolae Țiț 
Drd. Teodora Oprea, Drd. Oana Munteanu, Drd. Tudor Rusu 

2.4 An de 
studiu IV 2.5 Semestru VIII 2.6 Tip de 

evaluare Examen 2.7 Regimul 
discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Drept civil 
4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  



  

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 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 
C4.  
C5.  

C
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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. 
CT3.   

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 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.   

7.
2.

 O
bi

ec
tiv
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e 

sp
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ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice noţiunile, dar şi mecanismele de exercitare a acțiunii civile; 
 Utilizeze textele de lege din domeniul dreptului dreptului procesual civil în soluţionarea unor cazuri 

practice; 
 Să exercite o acțiune civilă. 

 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Judecata în primă instanță. Etapa 
scrisă. Ședința de judecată                        Prelegere.   2 ore  

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

Prelegere.  2 ore 

3. 

Probele. Noțiune. Obiectul, subiectul și 
sarcina probei.  Admisibilitatea probelor. 
Reguli generale privind propunerea, 
încuviințarea, administrarea și 
aprecierea probelor 

Prelegere. Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

4. 
Convenția asupra probelor. Asigurarea 
dovezilor. Administrarea probelor de 
către avocați și consilieri juridici 

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

5. Incidente în desfășurarea procesului.  
Suspendarea și perimarea  

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore  



  

 
 

6. Actele procesuale de dispoziție  Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

7. 
Hotărârea judecătorească. Noțiune, 
redactarea, comunicarea și efectele 
hotărârii judecătorești 

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore  

8. 
Îndreptarea, lămurirea și completarea 
hotărârilor. Executarea provizorie a 
hotărârilor judecătorești 

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

9. 
Căile legale de atac. Noțiune și  
clasificare. Reguli comune de exercitare 
Apelul. Definiţia şi caracterele juridice.       

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

10. 
                                                                 
Subiectele și obiectul apelului.                   
Judecarea și soluționarea apelului             

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

11. 
Recursul. Aspectele generale.                   
Obiectul şi subiectele recursului.                
Cauza recursului (motivele de casare)       

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore  

12. 
Sesizarea instanţei de recurs.   
Judecarea recursului. Soluţiile instanţei 
de recurs.   

Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

13. Contestaţia în anulare  Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară 2 ore 

14. Revizuirea   Prelegere.  Prezentare spețe 
din practica judiciară  2 ore 

 
Bibliografie: 
 
Referinţe principale: 
-  G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a V-a, revizuită și adăugită, Editura  Hamangiu, 

Bucureşti, 2020;   
-   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, Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri 

speciale, 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. 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. 
 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. 
Judecata în primă instanță. Etapa 
scrisă. Ședința de judecată   
                                                              

Discuţii. 2 ore  

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

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore 



  

 
 

 
 

procesului  

3. 

Probele. Noțiune. Obiectul, subiectul și 
sarcina probei.  Admisibilitatea probelor. 
Reguli generale privind propunerea, 
încuviințarea, administrarea și 
aprecierea probelor 

Discuţii, soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
cereri. 

2 ore 

4. 
Convenția asupra probelor. Asigurarea 
dovezilor. Administrarea probelor de 
către avocați și consilieri juridici 

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore 

5. Incidente în desfășurarea procesului.  
Suspendarea și perimarea  

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
formulare. 

2 ore  

6. Actele procesuale de dispoziție  Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore 

7. 
Hotărârea judecătorească. Noțiune, 
redactarea, comunicarea și efectele 
hotărârii judecătorești 

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore 

8. 
Îndreptarea, lămurirea și completarea 
hotărârilor. Executarea provizorie a 
hotărârilor judecătorești 

Discuţii. Teste 2 ore 

9. 
Căile legale de atac. Noțiune și  
clasificare. Reguli comune de exercitare 
Apelul. Definiţia şi caracterele juridice.       

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore  

10. 
                                                                 
Subiectele și obiectul apelului.                   
Judecarea și soluționarea apelului             

Discuţii, soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
cereri. 

2 ore  

11. 

Recursul. Aspectele generale.                   
Obiectul şi subiectele recursului.                
Cauza recursului (motivele de casare) 
                                                

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore 

12. 
Sesizarea instanţei de recurs.   
Judecarea recursului. Soluţiile instanţei 
de recurs.   

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
formulare. 

2 ore 

13. Contestaţia în anulare  Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore 

14. Revizuirea   Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 2 ore  

 
Bibliografie: 
- 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;  
- G.Boroi, O. Spineanu-Matei ș.a., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Vol.II,  

Editura  Hamangiu, Bucureşti, 2015; 
-  I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol.II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 
- G. Durac, Drept procesual civil. Principii și instituții fundamentale. Procedura contencioasă, Editura 

Hamangiu, București, 2014; 
-   I. Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014; 
-   M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol.II – Procedura contencioasă în fața primei insanțe, Editura Universul 

Juridic, București, 2013.  



  

 
 

 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
10.09.2020   
 Prof. univ. dr. Gheorghe Durac 

 
 
 
 

Lector univ.dr. Horia Nicolae Țiț 
 
Drd. Teodora Oprea 
 
Drd. Oana Munteanu 
 
Drd. Tudor Rusu 
  

Data avizării in departament Director de departament 
30.09.2020 Conf.univ.dr. Septimiu Panainte 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs Examen (scris + oral) 
Fată în față/ online (sistem 
conferință/ test grilă e-
learning)  

70% 

10.5 Seminar/ Laborator   
teste, dezbateri pe cazuri 
practice, completarea 
actelor de procedură 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Prezenţă, susţinerea testelor si răspuns corect la cel puţin un subiect de pe biletul de examen 


