
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2019-2020 

 

Anul de studiu IV  / Semestrul I 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  De Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept procesual civil 2.2. Cod disciplină  DR IV 1 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Ioan Gânfălean 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Asist.univ.dr. Pleșa Ioana-Andra 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţămînt 

48 din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 48 

Tutoriat - 

Examinări 15 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 48 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite** 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum NU ESTE CAZUL 

4.2. de competenţe NU ESTE CAZUL 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Condiții materiale : Sală dotată cu tablă și videoproiector 

 Studenţii vor interveni/participa în/la prelegere, atât prin prezentarea şi analiza fişelor 

tematice specifice cursului, cât şi prin analize de text/document/documente primare şi 

secundare, lucrări generale şi speciale.  
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului  Seminarul se va defășura în săli cu echipament adecvat, asemeni cursului.  

 Studenții vor realiza proiecte, vor analiza studii de caz, vor face analize și interpretare de 

text.  

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

Competenţe transversale - 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a noțiunilor specifice 

instituțiilor juridice fundamentale ale dreptului procesual civil . 

Familiarizarea studenților cu mecanismelefuncționării autorității judecătorești, ca 

sistem de organe desemnat să realizeze funcția jurisdicțională a statului român, cu 

insistență asupra litigiilor de natură civilă și a procedurii de judecată aplicabile 

7.2 Obiectivele specifice Cunoașterea mecanismelor jurisdicționale, cu deosebire a jurisdicției justiției, ca 

jurisdicție de ordin constituțional, de plin grad, ca instrument principal de 

rezolvare a litigiilor civile;Cunoașterea instituțiilor procesuale:principii,acțiune 

civilă,participanți, competență,acte și termene de procedură etc 

Cunoașterea conceptelor fundamentale care vizează organizarea puterii și 

organizarea justiției civile. 

 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  



I.Capitol introductiv: 

Noțiunea dreptului procesual civil 

Fazele procesului civil 

Izvoarele dreptului procesual civil 

Clasificarea şi acţiunile legilor dreptului procesual civi 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

II. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL 

 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

III. PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL 

Instanţa de judecata 

Părţile în procesul civil 

Terţele persoane în procesul civil 

Reprezentarea judiciară a părţilor în procesul civil 

Participarea procurorului în procesul civil 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

4 ore-2 ore/ curs 

IV. ACŢIUNEA CIVILĂ 

Noţiunea şi natura juridical 

Elementele acţiunii civile 

Condiţiide exercitare ale acţiunii civil 

Clasificarea acţiunii civile 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

4 ore -2 ore/ curs 

V.COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

VI.ACTELE DE PROCEDURĂ ȘI TERMENELE PROCEDURALE 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

VII.DESFAȘURAREA JUDECĂȚII ÎN FAȚA PRIMEI INSTANȚE Etapa 

scrisă:Cererea dechemare în judecată. Întâmpinarea. Cererea reconvenţională. 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

VIII.FAZA DEZBATERILOR. DESFĂȘURAREA SEDINȚELOR DE JUDECATĂ  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

IX. MIJLOACELE DE PROBĂ 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

X. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

XI. CĂILE DE ATAC. 

Apelul 

Recursul 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

XII. CĂILE DE ATAC 

Contestaţia în anulare 

Revizuirea 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/curs 

Bibliografie 

G.Boroi,M.Stancu,Drept procesual civil.Editura Hamangiu,2017 

Ciobanu V.M.,Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat. Vol. I –art. 1-526,Editura Universul Juridic,București,2013 

Deleanu I,Tratat de procedură civilă vol.I.,Ed.Universul Juridic,București,2013. 

M.Tăbârcă,Drept procesual civil.Teoria generală,vol II.Ed.Universul juridic,București,2013. 

Tabacu A.,Drept procesual civil-Conform noului Cod de procedură civilă,Universul Juridic,2013. 

8.2. Seminar-laborator   

I.Introducere în dreptul procesual civil.Fazele procesului civil.Izvoarele dreptului 

procesual civil.Clasificarea şi acţiunile legilor dreptului procesual civil. Aplicarea în timp 

şi în spaţiu a legilor de procedură civilă. 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

II.Principiile dreptului procesual civil. Dezbatere;Analiza de 

text/prezentare proiect 

2 ore /seminar 

III.Citarea și comunicarea actelor de procedură civilă. Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

4 ore-2 ore/ seminar 

IV.Judecata în prima instanță. Desfășurarea ședinței de judecată. Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

4 ore-2 ore/ seminar 

V.Cererea de chemare în judecată.Semnificații practice. Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/seminar 

VI.Întâmpinarea și cererea reconvențională. Tablou comparativ. Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

VII.Nulități în materia actelor de procedură. Examen de practică judiciară Metodica analizării speței 2 ore/ seminar 

VIII.Probele.Reguli comune referitoare la admisibilitatea, administrarea si aprecierea 

probelor. 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

4 ore-2 ore/ seminar 

IX.Incidentele procedurale şi actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil. Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

4 ore-2 ore/ seminar 

X.Sancțiuni procedural. 

Dezbatere;Analiza de text/ 

prezentare proiect 

2 ore/ seminar 

Bibliografie 

G.Boroi,M.Stancu,Drept procesual civil.Editura Hamangiu,2017 

Ciobanu V.M.,Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat. Vol. I -art. 1-526,Editura Universul Juridic,București,2013 

Deleanu I,Tratat de procedură civilă vol.I.,Ed.Universul Juridic,București,2013. 

M.Tăbârcă,Drept procesual civil.Teoria generală,vol II.Ed.Universul juridic,București,2013. 

Tabacu A.,Drept procesual civil-Conform noului Cod de procedură civilă,Universul Juridic,2013. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 



 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Exemen scris 100% 

10.5 Seminar/laborator - - - 

10.6 Standard minim de performanţă: nota minim 5 

Înțelegerea poziției dreptului procesual civil și a interferențelor cu alte ramuri, în cadrul general al sistemului dreptului intern;  

Cunoașterea aplicabilității normelor de procedură civilă, a domeniului acestora în gradele de jurisdicție civilă (primă instanță, căi ordinare și 

extraordinare de atac);  

Deprinderea abilităților de a oferi soluții în situații juridice concrete, prin aplicareala speță a normelorde drept.  

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată . 

Pentru promovarea examenului studentul trebuie să dovedească că și-a însușit un minimum de cunoștiințe în ceea ce privește disciplina drept procesual 

civil.  

Pentru a obține nota maximă studentul trebuie să dovedească că și-a   însușit temele de studiu ale dreptului procesual civil, într-o manieră aprofundată. 

Metoda de evaluare: examen  scris.  
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

   

            

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

   

 

 



 

 


