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 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 100 76  24   

 

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

DS 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate Nu este cazul 

Recomandate Drept procesual civil 

 

Obiectivele disciplinei 

 

Obiectivul general 

Însuşirea noţiunilor referitoare la executarea silită. 

Cunoaşterea reglementărilor aplicabile procedurii de executare silită. 

 

Obiectivele specifice 

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) 

 

 Competenţe profesionale 

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 

 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 

 

Anexa 3 IFR 2022-2023 

FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei EXECUTAREA SILITĂ 



 

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

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR 

1. Considerații generale privind executarea silită. Scopul și obiectul 

executării silite. Modalitățile de executare   - 2 ore  

2. Principiile generale care guvernează activitatea procesuală de executare 

silită  - 2 ore 

3. Titlurile executorii. Clasificarea titlurilor executorii - 2 ore 

4. Participanții la executarea silită – părțile, instanța de executare - 2 ore 

5. Participanții la executarea silită – organul de executare, alți participanți - 2 

ore 

6. Sesizarea organului de executare și încuviințarea executării silite - 2 ore 

7. Efectuarea actelor de executare silită. Cheltuielile de executare. 

Executarea contra moștenitorilor. Depunerea cu afectațiune specială - 2 ore 

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

amânarea, suspendarea, restrângerea executării - 2 ore 

9. Prescripția dreptului de a obține executarea silită - 2 ore 

10. Contestația la executare – obiect, admisibilitate, subiecte, termen - 2 ore 

11. Contestația la executare – instanța competentă, procedura de judecată, 

soluțiile pe care le poate pronunța instanța - 2 ore 

12. Încetarea executării silite. Întoarcerea executării - 2 ore 

 

II. Seminar  faţă în faţă 

1. Considerații generale privind executarea silită. Scopul și obiectul 

executării silite. Modalitățile de executare   - 2 ore  

2. Principiile generale care guvernează activitatea procesuală de executare 

silită  - 2 ore 

3. Titlurile executorii. Clasificarea titlurilor executorii - 2 ore 

4. Participanții la executarea silită – părțile, instanța de executare - 2 ore 

5. Participanții la executarea silită – organul de executare, alți participanți - 2 

ore 

6. Sesizarea organului de executare și încuviințarea executării silite - 2 ore 

7. Efectuarea actelor de executare silită. Cheltuielile de executare. 



 
Executarea contra moștenitorilor. Depunerea cu afectațiune specială - 2 ore 

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

amânarea, suspendarea, restrângerea executării - 2 ore 

9. Prescripția dreptului de a obține executarea silită - 2 ore 

10. Contestația la executare – obiect, admisibilitate, subiecte, termen - 2 ore 

11. Contestația la executare – instanța competentă, procedura de judecată, 

soluțiile pe care le poate pronunța instanța - 2 ore 

12. Încetarea executării silite. Întoarcerea executării - 2 ore 

 

 

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

EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală   

- activităţi 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-
12; 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 

100% 

- teme de control  

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

Suport curs, ghid de studiu 

 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  
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1. Nicolae-Horia Țiț, Executarea silită. Partea generală, Editura 
Hamangiu, București, 2016 

Referinţe suplimentare: 
2. Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare 

silită, Vol. I, Teoria generală şi procedurile execuţionale, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

3. Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori), Noul Cod de 
procedură civilă, comentat și adnotat, Vol. II, Art. 527-1133, Editura 
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4. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a, Editura 
Hamangiu, București, 2020 

5. 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 

6. Mădălina Dinu, Roxana Stanciu, Executarea silită în Codul de 
procedură civilă, Ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2019 

7. Alin Trăilescu, Cătălin Lungănașu, Drept procesual civil. Executarea 
silită, Editura CH Beck, București, 2021 

8. Nicolae-Horia Țiț, Încuviințarea executării silite, Editura Universul 
Juridic, București, 2018 

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

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

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

 

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; 
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