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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL - PARTE GENERALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Florina Popa 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Florina Popa 

2.4 Titularul activităţilor de pregătire IFR Lect. univ. dr. Florina Popa 

2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare EX 2.8 Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână IF IFR din care: 3.2 

curs 

IF IFR 3.3 seminar/ 

laborator 

IF IFR 

4 2 2 - 2 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

IF IFR din care: 3.5 

curs 

IF IFR 3.6 seminar/ 

laborator 

IF IFR 

56 28 28 - 28 28 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

 IF IFR 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 78 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 41 41 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 28 

Tutoriat  10 10 

Examinări  18 18 

Alte activităţi…………………………………… - - 

 IF IFR 

3.7 Total ore studiu individual 119 147 

3.8 Total ore pe semestru 175 175 

3.9 Numărul de credite 7 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Disciplina se studiază subsecvent disciplinelor de drept civil. 

4.2 de competenţe Nu este cazul. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Videoproiecție 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Videoproiecție 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 
 

1. Analiza caracteristicilor instituţionale şi funcţionale ale procesului civil. 

2. Însuşirea noțiunilor, conceptelor şi a terminologiei specifice dreptului procesual civil. 

3. Înţelegerea principiilor şi a regulilor specifice dreptului procesual civil. 

4. Aplicarea normelor şi a procedurilor specifice dreptului procesual civil. 

5. Capacitatea prevenirii şi a soluţionării cu celeritate a litigiilor civile  
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Dezvoltarea capacităţii de reflecție critică şi constructivă asupra consecinţelor sociale şi etice ale 

raporturilor juridice dintre subiectele de drept privat și public şi perfecţionarea capacităţii de muncă în 

medii economico-sociale complexe şi în condiţii de autonomie decizională raportat la efectele socio-

culturale ale hotărârilor judecătorești civile. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice dreptului 

procesual civil, precum şi a principiilor şi a regulilor specifice judecării în 

primă instanță și a administrării probelor în procesul civil. 

7.2 Obiectivele specific 1. Explicarea şi interpretarea principiilor, normelor şi a procedurilor 

specifice procesului civil. 

2. Cunoaşterea caracteristicilor instituţionale şi funcţionale ale 

procesului civil. 

3. Elaborarea şi evaluarea acțiunilor civile și a cererilor introductive 

care stau la baza declanșării procedurilor judiciare civile. 

4. Soluţionarea unor cazuri practice implicând instituţii de drept 

procesual civil. 

5. Înţelegerea importanţei normelor dreptului procesual civil pentru 

subiectele de drept privat și public participante la circuitul civil. 

6. Explicarea aspectelor controversate din practica judiciară relevantă 

a instanțelor judecătorești din România 

7. Explicarea și prezentarea exemplificativă a importanței efectelor 

hotărârilor judecătorești civile asupra securității circuitului civil și 

a celerității raporturilor juridice civile raportat la aspectele 

controversate din legea și doctrina juridică civilă  

8. Prezentarea și detalierea modificărilor legislative aferente Noului 

Cod de Procedură Civilă 
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8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii tematice 

Cursul I: INTRODUCERE ÎN DREPTUL 

PROCESUAL CIVIL. DREPTUL 

PROCESUAL CIVIL DUPĂ INTRAREA ÎN 

VIGOARE A NOULUI COD DE 

PROCEDURĂ CIVILĂ 

Prelegere 

2 ore 

1. Izvoarele dreptului procesual civil 

2. Normele dreptului procesual civil  

3. Principiile procesului civil  

 

Cursul al II lea: ACȚIUNEA CIVILĂ Prelegere 

2 ore 

1. Noțiune. Trasături.  

2. Dreptul subiectiv și acțiunea civilă 

3. Acțiunea și dreptul la acțiune în sens 

material și în sens procesual 

4. Acțiunea civilă și cererea de chemare în 

judecată 

5. Elementele acțiunii civile 

6. Caracterele acțiunii civile 

7. Condițiile de exercitare ale acțiunii 

civile 

8.Categorii de acțiuni civile 

 

Cursul III: ACTUL JURISDICȚIONAL. 

COMPETENȚA INSTANȚELOR DE 

JUDECATĂ 

Prelegere 

2 ore 

 

 

1. Jurisdicția și actul jurisdictional 

2. Organizarea judiciară și activitatea 

judiciară 

3. Competența instanțelor de judecată și a 

organelor cu atribuții jurisidicționale 

(competența generală a instanțelor 

judecătorești) 

4. Competența materială. 

 

Cursul IV: COMPETENȚA INSTANȚELOR 

DE JUDECATĂ. INCIDENTE 

PROCEDURALE 

Prelegere 

2 ore 

1. Competența teritorială. 

2. Incidente procedurale privitoare la 

instanța sesizată. Întinderea competenței 

instanței sesizate. Prorogarea competenței 

(legală, judecătorească și convențională.) 

Strămutarea pricinilor. 

3. Mijloace procedurale de invocare a 

necompetenței. Excepția de 

necompetență. Conflictele de competență 
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Cursul V : PARTICIPANȚII LA PROCESUL 

CIVIL 

Prelegere 

2 ore 

1. Instanța. Compunerea și constituirea 

instanței. Incidente procedurale. 

Incompatibilitatea - abținerea, recuzarea 

2. Părțile. Drepturile și indatoririle 

părților. Abuzul de drept procedural. 

Coparticiparea procesuală.  

3. Participarea terților la judecată. 

Intervenția voluntară (principală și 

accesorie). Chemarea în judecată a altei 

persoane. Chemarea în garanție. Arătarea 

titularului dreptului. Introducerea forțată 

în cauză, din oficiu, a altor persoane. 

4. Reprezentarea convențională a părților 

în proces 

5. Participarea Ministerului Public  în 

procesul civil 

Cursul  VI  –   ACTELE DE PROCEDURĂ 

ȘI TERMENELE PROCEDURALE 

Prelegere 

2 ore 

1. Actele de procedură. Noțiune. 

Clasificare. Enumerarea sancțiunilor 

pentru nerespectarea actelor de procedură 

2. Citarea și comunicarea actelor de 

procedură 

3. Nulitatea actelor de procedură civilă 

4. Termenele procedurale. Noțiune. 

Clasificare. Durata termenelor 

procedurale. Intreruperea termenului 

procedural. Sancțiunile pentru 

nerespectarea termenelor procedurale. 

Decăderea. Repunerea în termen. 

Cursul VII:. JUDECATA ÎN PRIMĂ 

INSTANȚĂ 

Prelegere 

2 ore 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

scrisă 

1. Cererea de chemare în judecată. 

Regularizarea cererii de chemare în 

judecată 

2 Întâmpinarea 

3. Cererea reconvențională 

Cursul VIII: JUDECATA ÎN PRIMĂ 

INSTANȚĂ 

Prelegere  

2 ore 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului 

1. Ședința de judecată. 

2. Excepții procesuale. Definiție. Natură 

juridică. Caracteristicile excepțiilor 

procesuale. Clasificarea excepțiilor 

procesuale. Procedura de soluționare a 

excepțiilor procesuale. 

 

 



 

 5 

Cursul IX JUDECATA ÎN PRIMĂ 

INSTANȚĂ 

Prelegere 

2 ore 

 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului. Probele 

1. Considerații generale privind probele în 

procesul civil. 

2. Subiectul, obiectul și sarcina probei 

3. Reguli comune referitoare la 

admisibilitatea, administrarea și aprecierea 

probelor. 

4. Convențiile asupra probelor.  

5. Asigurarea probelor 

6. Proba cu înscrisuri 

Cursul X:. JUDECATA ÎN PRIMĂ 

INSTANȚĂ 

Prelegere 

2 ore 

 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului. Probele 

1. Proba testimonială 

2. Proba prin raportul de expertiză 

3. Mijloacele materiale de probă 

4. Cercetarea la fața locului 

5. Mărturisirea 

6. Prezumțiile 

Cursul XI:  JUDECATA ÎN PRIMĂ 

INSTANȚĂ 

Prelegere  

2 ore 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului. Probele 

1.Cercetarea la fața locului 

2.Mărturisirea 

3. Prezumțiile 

4. Administrarea probelor prin avocați 

Cursul XII: JUDECATA ÎN PRIMĂ 

INSTANȚĂ 

Prelegere  

2 ore 

Procedura în fața primei instanțe. 

Incidente procedurale care pot apărea în 

cursul judecății: 

1. Suspendarea judecății 

2. Perimarea 

3. Actele procesuale de dispoziție ale 

părților:  

 - Desistarea 

- Renunțarea la judecată 

- Renunțarea la dreptul subiectiv pretins 

- Achiesarea 

- Tranzacția judiciară 

4. Etapa dezbaterii în fond a procesului 

Cursul XIII: JUDECATA ÎN PRIMĂ 

INSTANȚĂ. HOTĂRÂREA 

JUDECĂTOREASCĂ 

Prelegere 

2 ore 

Etapa deliberării și pronunțării hotărârii 

judecătorești. 

Hotărârea judecătorească. 

1.Noţiunea de hotărâre judecătorească, 

categorii de hotărâri, structură 

2.Deliberarea, pronunţarea, redactarea, 

semnarea  şi comunicarea hotărârii 

judecătorești. 
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3. Termenul de grație. 

4. Cheltuielile de judecată 

 

Cursul XIV -a. HOTĂRÂREA 

JUDECĂTOREASCĂ.  

Prelegere 

2 ore 

Hotărârea judecătorească. Efectele 

hotărârii judecătorești 

1. Autoritatea de lucru judecat. 

2. Puterea executorie a hotărârii 

judecătorești 

3. Executarea provizorie 

4. Îndreptarea, lămurirea și completarea 

hotărârii judecătorești 

   

 

Bibliografie: 

 

OBLIGATORIE: Boroi, G. Stancu, M – Drept procesual civil (tratat), ediția a V –a, revizuită și 

adăugită, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2020;  

Codul de procedură civilă; 

Regulamentul de organizare a instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/17.12.2015. 

Dumitrache, B., Frențiu, G. C., Păsculeț, ,I., Pop, P. Ursuța, M., Zidaru, Gh.- L. Minispețe (vol. II). Drept 

procesual civil, Ed a II a, Ed. Solomon, 2019. 

 

 

 ALTERNATIVĂ: 

 

1. Tabârcă, M, Procedura civilă în fișe de revizuire (Ediția a II a), Editura Solomon, București, 2019; 

2. Boroi, G. Stancu, M – Fișe de procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2019; 

3. M. Dinu, Drept procesual civil. Principiile procesului civil. Acțiunea civilă.Participanții la procesul 

civil.Competența instanțelor judecătorești, Actele de procedură și termenele procedural. Judecata în primă 

instanță, Ed. Hamangiu, 2020. 

4. Tabacu, A., Drept procesual civil (ed. a II a).Legislație internă și internațională.Doctrină și jurisprudență, 

Ed. Universul juridic, București, 2019; 

5. Suciu, Al., Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă, Ediția a IV-a, revizuită și adăugită, 

Editura Hamangiu, București, 2019; 

6. A. Bleoancă, A Dimitriu, A. Iacuba, R.L: Paraschiv, Cartea de excepții (Ediția a II a), Ed. C.H. Beck, 

București, 2018. 

7. Boroi, G. (coordonator), ș.a., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. I, ed. A II a, 

revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 2016; 

8. Ciobanu, V. M., Noul cod de procedură civilă, adnotat şi comentat, vol. I, art. 1-526, Editura Universul 

juridic, Bucureşti, 2013; 

9. Deleanu, I, Mitea, V, Deleanu, S., Tratat de procedură civilă,, vol. I, Editura Universul juridic, Bucureşti, 

2013; 

10. Leş, I., Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. I, C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 

11. Chiș, A.-A., Zidaru, Gh.-L., Rolul judecătorului în procesul civil, Editura Universul juridic, București, 

2015. 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Cursul 1. Aspecte introductive. Definiţia, izvoarele, 

normele, principiile şi conţinutul dreptului procesual 

civil. Procesul civil. Principiile dreptului procesual civil. 

Conţinutul dreptului procesual civil 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 2. Acţiunea civilă. Consideraţii generale asupra 

acţiunii civile. Elementele, obiectul şi cauza acţiunii 

civile. Caracterele şi condiţiile de exercitare a acţiunii 

civile. Calitatea procesuală. Capacitatea procesuală. 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 3. Jurisdicția și actul jurisdicțional. Organizarea 

judiciară și activitatea judiciară. Competența instanțelor 

de judecată și a organelor cu atribuții jurisidicționale 

(competența generală a instanțelor judecătorești). 

Competența materială.  

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 4. Competența teritorială. Incidente procedurale 

privitoare la instanța sesizată. Întinderea competenței 

instanței sesizate. Prorogarea competenței (legală, 

judecătorească și convențională.) Strămutarea pricinilor. 

Mijloace procedurale de invocare a necompetenței. 

Excepția de necompetență. Conflictele de competență 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 5. Participanții la judecată. Instanța. Compunerea 

și constituirea instanței. Incidente procedurale. 

Incompatibilitatea - abținerea, recuzarea. Părțile. 

Drepturile și indatoririle părților. Abuzul de drept 

procedural. Coparticiparea procesuală. Participarea 

terților la judecată. Intervenția voluntară (principală și 

accesorie). Chemarea în judecată a altei persoane. 

Chemarea în garanție. Arătarea titularului dreptului. 

Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane. 

Reprezentarea convențională a părților în proces. 

Participarea Ministerului Public în procesul civil. 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 6  Actele de procedură și termenele procedurale. 

Actele de procedură. Noțiune. Clasificare. Enumerarea 

sancțiunilor pentru nerespectarea actelor de procedură.  

Citarea și comunicarea actelor de procedură. Nulitatea 

actelor de procedură civilă. Termenele procedurale. 

Noțiune. Clasificare. Durata termeneleor procedurale. 

Intreruperea termenului procedural. Sancțiunile pentru 

nerespectarea termenelor procedurale. Decăderea. 

Repunerea în termen. 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 7. Procedura în fața primei instanțe. Etapa scrisă. 

Cererea de chemare în judecată. Regularizarea cererii de 

chemare în judecată. Întâmpinarea. Cererea 

reconvențională 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 
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Cursul 8. Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului. Ședința de judecată. Excepții 

procesuale. Definiție. Natură juridică. Caracteristicile 

excepțiilor procesuale. Clasificarea excepțiilor 

procesuale. Procedura de soluționare a excepțiilor 

procesuale. 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 9. Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului. Probele. Considerații generale 

privind probele în procesul civil. Subiectul, obiectul și 

sarcina probei. Reguli comune referitoare la 

admisibilitatea, administrarea și aprecierea probelor. 

Convențiile asupra probelor. Asigurarea probelor. Proba 

cu înscrisuri 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 10. Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului. Probele. Proba testimonială. Proba 

prin raportul de expertiză. Mijloacele materiale de probă. 

Cercetarea la fața locului. Mărturisirea. Prezumțiile 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 11. Procedura în fața primei instanțe. Etapa 

cercetării procesului. Probele. Cercetarea la fața locului. 

Mărturisirea. Prezumțiile. Administrarea probelor prin 

avocați 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 12. Procedura în fața primei instanțe. Incidente 

procedurale care pot apărea în cursul judecății. 

Suspendarea judecății. Perimarea. Actele procesuale de 

dispoziție ale părților (Desistarea; Renunțarea la 

judecată; Renunțarea la dreptul subiectiv pretins; 

Achiesarea; Tranzacția judiciară; Etapa dezbaterii în 

fond a procesului) 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 13. Etapa deliberării și pronunțării hotărârii 

judecătorești. Hotărârea judecătorească. Noţiunea de 

hotărâre judecătorească, categorii de hotărâri, structură. 

Deliberarea, pronunţarea, redactarea, semnarea  şi 

comunicarea hotărârii judecătorești. Termenul de grație. 

Cheltuielile de judecată 

 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

Cursul 14 Hotărârea judecătorească. Efectele hotărârii 

judecătorești. Autoritatea de lucru judecat. Puterea 

executorie a hotărârii judecătorești. Executarea 

provizorie. Îndreptarea, lămurirea și completarea 

hotărârii judecătorești 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

2 h 

 

8.3 Activităţi de pregătire pentru IFR Metode de predare Observaţii 

Modulul I 

Aspecte introductive. 

Definiţia, izvoarele, normele, principiile şi conţinutul 

dreptului procesual civil. Procesul civil. Principiile 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

6 ore 
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dreptului procesual civil. Conţinutul dreptului procesual 

civil. Acţiunea civilă. Consideraţii generale asupra 

acţiunii civile. Elementele, obiectul şi cauza acţiunii 

civile. Caracterele şi condiţiile de exercitare a acţiunii 

civile. Calitatea procesuală. Capacitatea procesuală. 

 Participanții la judecată. 

Instanța. Compunerea și constituirea instanței. Incidente 

procedurale. Incompatibilitatea - abținerea, recuzarea. 

Părțile. Drepturile și indatoririle părților. Abuzul de drept 

procedural Coparticiparea procesuală. Participarea 

terților la judecată. Intervenția voluntară (principală și 

accesorie). Chemarea în judecată a altei persoane. 

Chemarea în garanție. Arătarea titularului dreptului. 

Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane. 

Reprezentarea convențională a părților în proces. 

Participarea Ministerului Public  în procesul civil 

Modulul II 

Jurisdicția și actul jurisdicțional. 

Organizarea judiciară și activitatea judiciară. 

Competența instanțelor de judecată și a organelor cu 

atribuții jurisidicționale (competența generală a 

instanțelor judecătorești). Competența materială. 

Competența teritorială. Incidente procedurale 

privitoare la instanța sesizată. Întinderea competenței 

instanței sesizate. Prorogarea competenței (legală, 

judecătorească și convențională.) Strămutarea 

pricinilor. Mijloace procedurale de invocare a 

necompetenței. Excepția de necompetență. Conflictele 

de competență 

Asistența judiciară 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

5 ore 

Modulul III 

Actele de procedură și termenele procedurale. 

Noțiune. Clasificare. Enumerarea sancțiunilor pentru 

nerespectarea actelor de procedură.  Citarea și 

comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de 

procedură civilă. Termenele procedurale. Noțiune. 

Clasificare. Durata termeneleor procedurale. 

Intreruperea termenului procedural. Sancțiunile pentru 

nerespectarea termenelor procedurale. Decăderea. 

Repunerea în termen. 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa scrisă. Cererea 

de chemare în judecată. Regularizarea cererii de 

chemare în judecată. Întâmpinarea. Cererea 

reconvențională 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa cercetării 

procesului. Ședința de judecată. Excepții procesuale. 

Definiție. Natură juridică. Caracteristicile excepțiilor 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

6 ore 
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procesuale. Clasificarea excepțiilor procesuale. 

Procedura de soluționare a excepțiilor procesuale. 

Modulul IV 

Procedura în fața primei instanțe. Etapa cercetării 

procesului. Probele.Considerații generale privind 

probele în procesul civil. Subiectul, obiectul și sarcina 

probei. Reguli comune referitoare la admisibilitatea, 

administrarea și aprecierea probelor. Convențiile asupra 

probelor. Asigurarea probelor. Proba cu înscrisuriProba 

testimonială. Proba prin raportul de expertiză. 

Mijloacele materiale de probă. Cercetarea la fața 

locului. Mărturisirea. Prezumțiile. Administrarea 

probelor prin avocați 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

5 ore 

Modulul V 

Procedura în fața primei instanțe. Incidente 

procedurale care pot apărea în cursul judecății. 
Suspendarea judecății. Perimarea. Actele procesuale de 

dispoziție ale părților (Desistarea; Renunțarea la 

judecată; Renunțarea la dreptul subiectiv pretins; 

Achiesarea; Tranzacția judiciară; Etapa dezbaterii în 

fond a procesului) 

Etapa deliberării și pronunțării hotărârii 

judecătorești. Hotărârea judecătorească. Noţiunea de 

hotărâre judecătorească, categorii de hotărâri, structură. 

Deliberarea, pronunţarea, redactarea, semnarea  şi 

comunicarea hotărârii judecătorești. Efectele hotărârii 

judecătorești. Autoritatea de lucru judecat. Puterea 

executorie a hotărârii judecătorești. Executarea 

provizorie. Îndreptarea, lămurirea și completarea 

hotărârii judecătorești. Termenul de grație. Cheltuielile 

de judecată. 

Rezolvare grile. Dezbatere pe 

bază de spețe 

6 ore 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel al disciplinelor similare predate la facultățile de drept de 

prestigiu din țară și din străinătate. 

 Cunoştinţele şi competenţele acumulate în cadrul disciplinei se bucură de recunoaştere la nivelul 

profesiilor juridice, al asociaţiilor profesionale şi al angajatorilor reprezentativi. 

 

 10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoaşterea materiei Grilă eliminatorie Conditie de intrare la 

examenul oral 

Exprimare corectă Examen oral 100% 

10.5 Seminar / laborator Cunoaşterea materiei   

Participare la dezbateri   
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10.6 Verificare IFR Cunoaşterea materiei Grilă eliminatorie Conditie de intrare la 

examenul oral 

Participare la dezbateri Examen oral 100% 

10.6 Standard minim de performanţă                          

 folosirea adecvată a limbajului juridic propriu dreptului procesual civil în elaborarea 

discursului oral; 

 utilizarea adecvată a legislației din domeniul dreptului procesual civil, în acord cu doctrina 

și cu jurisprudența în materie, în scopul soluționării unei probleme de drept concrete. 

   

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

 

 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

 

 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la procesul 

educațional și la procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma 

prin care suportul de 

curs poate fi consultat în 

format electronic și în 

care pot fi accesate alte 

resurse de învățare / 

bibliografice în format 

digital 

Moodle Google Meet Studentul are nevoie de acces la 

mijloace tehnice specifice, în 

vederea participării la procesul 

educațional și la cel de evaluare: 

desktop / laptop / tabletă / 

smartphone conectate la internet, 

care permit accesul pe platforma 

de e-learning utilizată, precum și 

instalarea aplicației de video-

conferință folosite. În vederea 

desfășurării optime a procesului 

de învățământ, logarea studentului 

pe platforma de e-learning 

utilizată se va face exclusiv de pe 

contul instituțional 

(prenume.nume anul nașterii@e-

uvt.ro). 

Materialele de curs 

precum și resursele de 

învățare adiționale vor 

putea fi consultate prin 

accesarea platformei de e-

learning utilizată:  

https://elearning.e-uvt.ro/ 

Ulterior accesării 

platformei, materialele 

vor putea fi consultate în 

secțiunile special create 

pentru fiecare curs în 

parte, care vor fi 

disponibile pe întreaga 

perioadă de desfășurare a 

activităților didactice. 

Data completării 

15.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

                  lect. univ.dr.                .                                              

Florina Popa               

Semnătura titularului de seminar 

lect.univ.dr. 

Florina Popa 

 

   

 

Data avizării în departament 

23.09.2020 

 

Semnătura şefului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

 

mailto:nașterii@e-uvt.ro
mailto:nașterii@e-uvt.ro
https://elearning.e-uvt.ro/
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