
 

 

Codul disciplinei DOB.4.1.01 Semestrul VII Numărul de credite 6 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 150 122  28   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DF 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 
Condiționate Nu este cazul 

Recomandate Drept civil 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

Însușirea noțiunilor referitoare la procedura civilă. 

Cunoașterea reglementărilor aplicabile procesului civil.   

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

- Explice regulile aplicabile procesului civil 

- Descrie principalele instituții ale dreptului procesual civil 

- Utilizeze limbajul juridic de specialitate specific 

- Analizeze situații juridice concrete (spețe) 

 Competenţe profesionale 

C1.  Însuşirea unor instrumente şi dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi în 

sensul caracterizării şi evaluării procedurii civile 

C2. Emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la procesul civil 

C3. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice disciplinei 

C4. Creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor 

 Competenţe transversale 

CT1.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi valorificare a cunoştinţelor şi 

abilităţilor dobândite,  

CT2.  Înţelegerea dinamicii domeniului şi a legăturilor cu alte ramuri de drept  

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR 

1. Procesul civil – prezentare generală. Izvoarele dreptului procesual civil. 

Aplicarea legii de procedură. Principiile dreptului procesual civil  - 2 ore  

Anexa 3 IFR 
FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL I 



 
2. Acțiunea civilă. Condițiile de exercitare a acțiunii civile  - 2 ore 

3. Participanții la procesul civil – Judecătorul (incompatibilitatea, abținerea, 

recuzarea) - 2 ore 

4. Părțile. Coparticiparea procesuală. Reprezentarea părților în judecată - 2 

ore 

5. Participarea terților la procesul civil. Participarea Ministerului Public în 

procesul civil -  2 ore 

6. Competența materială - 2 ore 

7. Competența teritorială - 2 ore 

8. Incidente procedurale privind competența instanței - 2 ore 

9. Actele de procedură – reguli generale privind forma cererilor - 2 ore 

10. Citarea și comunicarea actelor de procedură - 2 ore 

11. Nulitatea actelor de procedură. Termenele procedurale - 2 ore 

12. Sesizarea instanței de judecată  - cererea de chemare în judecată; 

procedura scrisă - 2 ore 

13. Întâmpinarea și cererea reconvențională - 2 ore 

14. Cercetarea procesului. Excepțiile procesuale - 2 ore 

II. Seminar  

1. Procesul civil – prezentare generală. Izvoarele dreptului procesual civil. 

Aplicarea legii de procedură. Principiile dreptului procesual civil  - 2 ore  

2. Acțiunea civilă. Condițiile de exercitare a acțiunii civile  - 2 ore 

3. Participanții la procesul civil – Judecătorul (incompatibilitatea, abținerea, 

recuzarea) - 2 ore 

4. Părțile. Coparticiparea procesuală. Reprezentarea părților în judecată - 2 

ore 

5. Participarea terților la procesul civil. Participarea Ministerului Public în 

procesul civil -  2 ore 

6. Competența materială - 2 ore 

7. Competența teritorială - 2 ore 

8. Incidente procedurale privind competența instanței - 2 ore 

9. Actele de procedură – reguli generale privind forma cererilor - 2 ore 



 
10. Citarea și comunicarea actelor de procedură - 2 ore 

11. Nulitatea actelor de procedură. Termenele procedurale - 2 ore 

12. Sesizarea instanței de judecată  - cererea de chemare în judecată; 

procedura scrisă - 2 ore 

13. Întâmpinarea și cererea reconvențională - 2 ore 

14. Cercetarea procesului. Excepțiile procesuale - 2 ore  

 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) E 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală  50% 

- activități aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului – se vor susține două teste pe 
parcursul semestrului; primul test din tematica unităților de 
învățare 1-6, cel de-al doilea din tematica unităților de învățare 7-
14; nota finală va fi reprezentată de media celor 2 teste; la 
examenul de restanță vor putea participa doar studenții care au 
susținut cele două teste în cursul semestrului și au obținut notă 
de promovare la evaluarea pe parcurs 

50% 

- teme de control  

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 

 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a, Editura 
Hamangiu, București, 2020 
2. Gheorghe Durac, Drept procesual civil, Partea generală, Editura Hamangiu, 
București, 2020 
 
Referinţe suplimentare: 
1. Ioan Leș, (coordonator), Drept procesual civil. Curs universitar, Editura 
Universul Juridic, București, 2021 
2. Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Drept 
procesual civil, Ediția a II-a, Editura Național, 2018 
3. Gheorghe-Liviu Zidaru, Paul Pop, Drept procesual civil – procedura în fața 
primei instanțe și în căile de atac, Editura Solomon, București, 2020 
4. Mădălina Dinu, Drept procesual civil – principiile procesului civil, acțiunea 
civilă, participanții la procesul civil, competența instanțelor judecătorești, 
actele de procedură și termenele procedurale, judecata în primă instanță, 
Editura Hamangiu, București, 2020 
5. Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Andreia Constanda, Carmen 
Negrilă, Veronica Dănăilă, Delia Narcisa Theohari, Dumitru Marcel Gavriș, 
Flavius George Păncescu, Marius Eftimie, Mirela Stancu, Noul Cod de 
procedură civilă. Comentariu pe articole, Vol. I. Art. 1-455, Editura Hamangiu, 
București, 2016 
6. Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae (coord.), Noul Cod de procedură civilă 
comentat și adnotat, Vol. I – art. 1-526, Editura Universul Juridic, București, 
2016 
7. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Ediția a II-a, Vol. I. Teoria generală, 
Vol. II. Procedura contencioasă în fața primei instanțe. Procedura 
necontencioasă, Editura Solomon, București, 2017 
8. Nicola-Horia Țiț, Roxana Stanciu, Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă. Comentarii, 
explicații, jurisprudență relevantă, Editura Hamangiu, București, 2019 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț  

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 

laborator, lucrări practice; P – proiect; 

 

Data completării: 15.09.2022 

Data avizării în department: 23.09.2022  
     Avizat: 

Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 

 

 

 


