FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
II - Master
Carieră judiciară

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de
2.5 Semestru
I
studiu

INSTITUŢII DE DREPT PROCESUAL CIVIL – JUDECATA ÎN
PRIMA INSTANȚĂ ȘI CĂILE DE ATAC
Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚ
Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚ
2.7 Regimul
2.6 Tip de evaluare Examen
I
OB
discipinei

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

1
14
ore
30
25
28
0
2
0

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

83
125
5

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

Nu este cazul
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

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi în sensul caracterizării şi evaluării instituțiilor de drept
studiate
C2. Emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la materia studiată
C3. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice disciplinei
C4. Creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor (cazurilor practice) și a testelor grilă

CT1. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi valorificare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite,
CT2. Înţelegerea dinamicii domeniului şi a legăturilor cu alte ramuri de drept
CT3. Creşterea gradului de conştientizare şi a capacităţii de autoevaluare

7.2. Obiectivele
specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Însuşirea noţiunilor referitoare la instituțiile dreptului procesual civil (judecata în primă instanță,
judecata în căile de atac).

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice regulile aplicabile instituțiilor de drept studiate
 Descrie regulile de procedură aplicabile
 Utilizeze limbajul juridic de specialitate specific
Analizeze situații juridice concrete (spețe) și să rezolve teste grilă

8. Conţinut
8.1

Observaţii

Curs

Metode de predare

1.

Consecințe practice ale regulilor de aplicare în
timp a normelor de procedură civilă

- prelegere
- metode interactive

2 ore

2.

Dreptul de dispoziție al părților și rolului activ al
judecătorului în procesul civil

- prelegere
- metode interactive

2 ore

3.

Forme concrete de manifestare a
contradictorialității în procesul civil

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Incidente procesuale referitoare la compunerea și
competența instanțelor judecătorești
Aspecte practice referitoare la determinarea
competenței materiale și teritoriale a instanțelor
judecătorești
Probleme practice privind actele de procedură în
procesul civil

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

4.
5.
6.

(ore şi referinţe bibliografice)

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Sesizarea instanței de judecată (prima instanță,
instanța de apel, instanța de recurs)
Probleme practice privind taxele judiciare de
timbru și ajutorul public judiciar (prima instanță,
instanța de apel, instanța de recurs)
Analiza regulilor privind propunerea probelor în
procesul civil, în primă instanță, instanța de apel,
instanța de recurs
Particularități privind administrarea probei cu
expertiză în procesul civil
Aspecte practice referitoare la suspendarea
judecății (în primă instanță, apel, recurs),
perimare, renunțarea la judecată, renunțarea la
dreptul pretins
Probleme referitoare la efectele autorității de lucru
judecat a hotărârii judecătorești
Privire comparativă asupra soluțiilor instanței de
apel și ale instanței de recurs

Aspecte practice privind căile de atac de
retractare în procesul civil
Bibliografie
14.

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

- prelegere
- metode interactive

2 ore

Referinţe principale:
1. Gh. Durac, Drept procesual civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2020
2. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a, Editura Hamangiu, București, 2020
3. Gabriel Boroi (coord.), Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, Vol. II, Ediția a 2-a,
revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2016
4. Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă, comentat și
adnotat, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2016
5. Gh.-L. Zidaru, P. Pop, Drept procesual civil. Procedura în fața primei instanțe și în căile de atac,
Editura Solomon, București, 2020
6. V. M. Ciobanu, T. C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil, Ediția a II-a, Editura Național, București,
2018
7. Ioan Leș, Daniel Ghiță (coordonatori), Tratat de drept procesual civil, Vol. I, Editura Universul Juridic,
București, 2020
8. I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, București, 2013
9. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Ediția a II-a, Vol. I – III, Editura Solomon, București, 2017
Referinţe suplimentare:
10. Ioan Leș, Noul Cod de procedură civilă, Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura CH Beck,
București, 2015
11. M. Dinu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, București, 2020
12. C. Roșu, Drept procesual civil. Partea specială, Ediția 11, Editura CH Beck, București, 2021
13. Daniel Ghiță, Drept procesual civil. Partea specială, Editura CH Beck, București, 2017
8.2

1.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Analiza practicii RIL și HP a ICCJ în materia
incompatibilității judecătorilor și altor participanți la
procesul civil

metode interactive:
interpelarea,
dialogul, dezbaterea
având drept suport
bibliografia
recomandată privind
reglementări, teorii

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 ore

şi speţe,

2.

Analiza practicii RIL și HP a ICCJ în materia
competenței instanțelor judecătorești

3.

Analiza unor cazuri practice referitoare la
determinarea
competenței
instanțelor
judecătorești, cu privire specială asupra
competenței teritoriale alternative și facultative

Analiză comparativă a etapei scrise în fața primei
instanțe, respectiv apel și recurs.
Analiza unor cazuri practice referitoare la
5.
propunerea și administrarea probelor în procesul
civil
Analiza unor cazuri practice referitoare la regimul
juridic al căilor de atac în cazul unor incidente
6.
apărute pe parcursul judecății și actelor
procesuale de dispoziție (suspendare, perimare,
renunțare, tranzacție)
Analiza practicii RIL și HP a ICCJ referitoare la
7.
căile de atac de reformare
Bibliografie
4.

metode interactive

2 ore

metode interactive
2 ore
metode interactive

2 ore

metode interactive
2 ore
metode interactive

metode interactive

2 ore

2 ore

1. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Fișe de procedură civilă, Ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București,
2021
2. Ioan Leș, Marian Enache, Instituții procesual civile în jurisprudența Curții Constituționale, Editura CH
Beck, București, 2021
3. Gabriela Cristina Frențiu, Citarea și comunicarea actelor de procedură în procesul civil, Editura
Hamangiu, București, 2021
4. M. Fodor, Probele în procesul civil, Editura Universul Juridic, București, 2021
5. 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:
- regulile impuse la examenul de admitere la Institutul Național al Magistraturii
- regulile impuse la concursul de admitere în profesia de avocat de Institutul Național pentru Pregătirea și
Perfecționarea Avocaților
- așteptările oricărei persoane juridice (instituție/autoritate publică, societate comercială, asociație sau
fundație ș.a.) care angajează consilieri juridici
- 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

Examen final scris (teste
grilă și întrebări deschise)

50%

competențele C1, C2, prin
prisma obiectivelor)
Capacitatea de a soluționa
corect spețe și de utiliza
corect limbajul de
Teste grilă, spețe
10.5 Seminar/ Laborator
specialitate (în special
competențele C3, C4, prin
prisma obiectivelor)
10.6 Standard minim de performanţă
- cunoașterea noțiunilor fundamentale
- cunoașterea principalelor instituții juridice din materia disciplinei
- utilizarea corectă a limbajului de specialitate

Data completării
20.09.2021

Titular de curs
Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚ

Data avizării in departament
24.09.2021

50%

Titular de seminar
Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚ

Director de departament
Conf. univ. dr. Septimiu Panainte

