
  

 
 

 
 

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 48 din care: 3.5      curs 24 3.6  seminar/laborator 24 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 0 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... - 
 

3.7 Total ore studiu individual 52 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 
 

 

 
 
 

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 Executarea silită 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia 
2.4 An de studiu 4 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei* OP 

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

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



  

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1.  Însuşirea unor instrumente şi dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi în sensul caracterizării şi 
evaluării procedurii de executare silită 
C2. Emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la procedurile execuționale 
C3. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice disciplinei 
C4. Creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor 
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CT1.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi valorificare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, 
CT2.  Înţelegerea dinamicii domeniului şi a legăturilor cu alte ramuri de drept 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi
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ul
 

ge
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Însuşirea noţiunilor referitoare la executarea silită. 
Cunoaşterea reglementărilor aplicabile procedurii de executare silită. 

7.
2 

O
bi
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice regulile aplicabile executării silite 
 Descrie principalele proceduri execuționale 
 Utilizeze limbajul juridic de specialitate specific 
 Analizeze situații juridice concrete (spețe) 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi 
referinţe 
bibliografice) 

1. Principiile generale care guvernează executarea silită. 
Modalitățile de executare 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

2. Titlurile executorii - prelegere  
- metode interactive 2 h 

3. Participanții la executarea silită  - prelegere  
- metode interactive 2 h 

4. Sesizarea organului de executare și încuviințarea 
executării silite 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

5. Efectuarea actelor de executare silită. Cheltuielile de 
executare. Executarea contra moștenitorilor 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

6. Incidente în cursul executării - intervenția altor creditori, 
perimarea 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

7. Incidente în cursul executării – suspendarea executării, 
restrângerea executării 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 



  

 
 

8. Prescripția dreptului de a obține executarea silită - prelegere  
- metode interactive 2 h 

9. Încetarea executării silite.  Depunerea cu afectațiune 
specială 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

10. Contestația la executare – obiect, admisibilitate, termen - prelegere  
- metode interactive 2 h 

11. 
Contestația la executare – instanța competentă, 
procedura de judecată, soluțiile pe care le poate 
pronunța instanța 

- prelegere  
- metode interactive 2 h 

12. Întoarcerea executării - prelegere  
- metode interactive 2 h 

 
Bibliografie  

 
Referinţe principale: 

1. Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare silită, Vol. I, Teoria generală şi 
procedurile execuţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

2. Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă, comentat și 
adnotat, Vol. II, Art. 527-1133, Editura Universul Juridic, București, 2016 

3. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a, Editura Hamangiu, București, 2020 
4. Gabriel Boroi (coordonator), Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, Vol. II, Art. 527 -

1133, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2016 
5. Mădălina Dinu, Roxana Stanciu, Executarea silită în Codul de procedură civilă, Ediția a 2-a, Editura 

Hamangiu, București, 2019 
6. Alin Trăilescu, Cătălin Lungănașu, Drept procesual civil. Executarea silită, Editura CH Beck, 

București, 2021 
7. Nicolae-Horia Țiț, Executarea silită. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016 

 
Referinţe suplimentare: 

1. Nicolae-Horia Țiț, Încuviințarea executării silite, Editura Universul Juridic, București, 2018 
2. Ioan Leș, Călina Jugastru (coordonatori), Teodor Bodoașcă, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Verginel 

Lozneanu, Andreea Tabacu, Tratat de drept procesual civil, Vol. II, Editura Universul Juridic, 
București, 2020  

3. Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, Noul Cod de procedură civilă, Vol. III, Editura Universul 
Juridic, București, 2013 

4. Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (coordonatori), Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Vol. I, 
Editura Universul Juridic, București, 2016 

5. Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (coordonatori), Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Vol. II, 
Editura Universul Juridic, București, 2017 

6. Evelina Oprina, Vasile Bozeșan, Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Vol. III, Editura 
Universul Juridic, București, 2021 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice)

1. 

Noțiunea de executare silită. Corelația cu 
terminologia dreptului substanțial. Principiul 
disponibilității în faza de executare silită. 
Actele de dispoziție în materia executării. 
Principiul legalității în faza de executare silită. 
Garanțiile legalității în faza de executare.  

metode interactive: 
interpelarea, dialogul, 
dezbaterea având drept 
suport bibliografia 
recomandată privind 
reglementări, teorii şi speţe, 
prezentarea şi comentarea 
unor referate și studii de caz, 
prezentarea şi analiza 
comparativă a  unor soluţii de 

2 h 



  

 
 

practică judiciară 

2.  
Caracterul executoriu al hotărârilor 
judecătorești. Executarea provizorie.  Titluri 
executorii non-jurisdicționale 

Metode interactive 2 h 

3. 

Drepturile și obligațiile părților în executarea 
silită. Noțiunea de în executarea silită. 
Competența instanței de executare. 
Competența executorului judecătoresc 

Metode interactive 2 h 

4. 

Condițiile substanțiale și formale pentru 
declanșarea executării silite. Creanța certă 
lichidă și exigibilă. Cererea de executare – 
condiții intrinseci și extrinseci.  Încuviințarea 
executării silite – procedură, termene, condiții 

Metode interactive  2 h 

5.  

Înștiințarea prealabilă a debitorului.  Stabilirea 
cheltuielilor de executare. Caracterul de titlu 
executoriu al încheierii de stabilire a 
cheltuielilor de executare. Executarea contra 
moștenitorilor - situații 

Metode interactive 2 h 

6.  
Categorii de creditori care pot interveni. 
Procedura intervenției. Condițiile și efectele 
perimării executării silite 

Metode interactive 2 h 

7.  

Asemănări și deosebiri între diferitele tipuri de 
suspendare a executării. Suspendarea 
executării până la soluționarea contestației la 
executare sau a altei cereri privind executarea 
silită. Restrângerea executării silite. 

Metode interactive 2 h 

8. 

Regulile care guvernează prescripția dreptului 
de a obține executarea silită. Regimul juridic. 
Calculul termenelor.  Suspendarea și 
întreruperea prescripției. Repunerea în 
termenul de prescripție 

Metode interactive 2 h 

9. Cazuri de încetare a executării silite. 
Depunerea cu afectațiune specială Metode interactive 2 h 

10. 

Clasificarea contestațiilor la executare în 
funcție de obiectul acestora. Implicații cu 
privire la admisibilitatea contestației și 
termenul de exercitare. 

Metode interactive 2 h 

11. 

Instanța competentă să soluționeze 
contestația la executare. Procedura de 
soluționare a contestației – reguli speciale față 
de dreptul comun. Soluțiile pe care le poate 
pronunța instanța care soluționează 
contestația la executare 

Metode interactive 2 h 

12. 

Situațiile în care se poate solicita întoarcerea 
executării silite. Instanța competentă. 
Procedura de soluționare a cererilor de 
întoarcere a executării. Regimul juridic al 
hotărârii de întoarcere a executării. 

Metode interactive 2 h 



  

 
 

 

 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
20.09.2021 Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia           Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia          
 
 

 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
24.09.2021 Conf. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte 

 

 
Bibliografie 
1. Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare silită, Vol. II, Explicaţii, cereri, 

modele, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 
2. Ștefan Ioan Lucaciuc, Contestatia la executare in reglementarea Noului Cod de procedura civila, Editura 

Hamangiu, București, 2014 
3. Cătălin Lungănașu, Contestația la executare. Instituție fundamentală a dreptului procesual civil, Ediția 2, 

Editura C.H. Beck, București, 2021 
4. George-Alexandru Lazăr, Titlurile executorii, Editura Universul Juridic, București, 2018 
5. Radu-Mihai Necula, Executarea silită a contractelor de credit încheiate cu consumatorii, Editura 

Universul Juridic, București, 2020 
6. George-Alexandru Lazăr, Victor Penteleev, Executarea silită în temeiul contractelor de credit, practică 

judiciară comentată, Editura Universul Juridic, București, 2021 
7. Roxana Sîrghi, Executarea silită în Codul de procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucureșți, 2020 
8. Nicolae-Horia Țiț, Roxana Stanciu, Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

134/2010 privind Codul de procedură civilă – comentarii, explicații, jurisprudență relevantă, Editura 
Hamangiu, 2019 
 

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

Conținutul disciplinei este menit să corespundă cu: 
- activitățile specifice desfășurate de executorii judecătorești 
- regulile impuse de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești privind admiterea în profesia de 

executor judecătoresc 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Gradul de însușire a 
materiei predate (în special 
competențele C1, C2, prin 
prisma obiectivelor) 

Examen final scris (teste 
grilă și întrebări deschise) 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Capacitatea de a soluționa 
corect spețe și de utiliza 
corect limbajul de 
specialitate (în special 
competențele C3, C4, prin 
prisma obiectivelor) 

Teste grilă, spețe 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- cunoașterea noțiunilor fundamentale 
- cunoașterea principalelor instituții juridice din materia disciplinei 
- utilizarea corectă a limbajului de specialitate  


