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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învățământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Drept/Drept privat 

1.3 Departamentul Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master- Carieră judiciară 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Probleme actuale ale Codului de procedură civilă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Claudia E. Roşu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Claudia E. Roşu 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DI 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 41 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 14 

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

Tutoriat 14 

Examinări  15 

Alte activităţi…elaborare cursuri şi caiete de seminar - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
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6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 
 Descrierea noilor instituţii  ale Dreptului procesual civil 

 Prezentarea în corelație a problemelor teoretice şi practice ale instituţiilor dreptului 

procesual civil 

 Prezentarea specificului instituţiilor Dreptului procesual civil 

 Prezentarea şi analiza elementelor de drept comparat ale Dreptului procesual civil 

 Stimularea colaborării în elaborarea unor proiecte de cercetare 

 Soluționarea de teste pentru sesizarea particularităților și a diferențelor specifice 

diferitelor instituţii procesual-civile 

 Elaborarea de referate pe diferite teme 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Stabilirea de legături între cunoștințele din dreptul material cu cele din dreptul 

procesual civil, prin studierea diferitelor cazuri practice. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Înțelegerea şi aplicarea noilor reguli de desfăşurare a 

procesului civil 

7.2 Obiectivele specifice  Înțelegerea şi aplicarea noilor reguli de desfăşurare a 

procesului civil în judecata în primă instanţă, căile de atac, 

dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare, 

proceduri speciale, arbitraj, executarea silită şi procesul civil 

internaţional 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Procedura civilă, normele 

procesual-civile şi procesul civil 

Prezentare teoretică 2 ore 

2. Acţiunea civilă  Prezentare teoretică 2 ore 

3. Participanții la judecată Prezentare teoretică 2 ore 

4. Competenţa   

5. Actele şi termenele procedurale 

6. Judecata în procedura contencioasă 

7. Hotărârea judecătorească 

8. Căile de atac 

9. Dispoziţii privind asigurarea unei 

practici judiciare unitare 

10. Procedura necontencioasă. 

Arbitrajul 

11. Procedura speciale 

12. Executarea silită 

13. Procesul civil internaţional 

Prezentare teoretică 

Prezentare teoretică  

Prezentare teoretică 

Prezentare teoretică 

Prezentare teoretică 

Prezentare teoretică 

 

Prezentare teoretică 

 

Prezentare teoretică 

Prezentare teoretică 

Prezentare teoretică 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 
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Bibliografie obligatorie 

1. Claudia Roșu- Drept procesual civil- Partea generală, Editura C. H. Beck, București, 2016. 

2. Claudia Roşu – Drept procesual civil- Partea specială, Ediția 10, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 

2020. 

3. Cătălin Lungănașu, Contestația la executare-Instituție fundamentală a dreptului procesual civil, 

Editura C. H. Beck, București, 2019. 

4. Raul Miron, Procesul arbitral internațional conform reglementărilor naționale, Editura 

Universitară, București, 2019. 

Bibliografie alternativă 

1. Ion Deleanu, Tratat de drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

2. Ioan leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2015. 

3. Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Răducan, Andrea Constanda, Carmen Negrilă, 

Delia Narcisa Theohari, Marcel Dumitru Gavriş, Veronica Dănăilă, Flavius Păncescu, Noul Cod de 

procedură civilă-comentariu pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016. 

Bibliografie facultativă 

1. Ioan Leș, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu,  Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, Tratat 

de drept procesual civil. Vol. II, Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil 

internațional, Editura Universul Juridic, București, 2015. 

2. Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare silită, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2013. 
3. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. I, II și III,  Editura Universul Juridic, București, 2013 și 

2014. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Procedura civilă 

Sistemul normelor de procedură civilă 

Relaţia dintre normele convenţionale, 

normele europene, normele 

internaţionale şi normele naţionale de 

procedură civilă 

Procesul civil 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

Referate 

1 oră 

2. Consideraţii generale asupra acţiunii 

civile 

Exercitarea acţiunii civile 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

Referate 

1 oră 

3. Instanţa 

Părţile 

Procurorul 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

Referate 

1 oră 

4. Teoria generală a competenţei 

instanţelor judecătoreşti 

Principiile reglementării competenţelor 

Competenţa de atribuțiune 

Competenţa teritorială 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

Referate 

1 oră 
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Cuprinderea şi extinderea competenţei 

instanţei 

Incidente cu privire la competenţă 

Competenţa de jurisdicţie în raporturile 

litigioase cu element de extraneitate, 

aparţinând unui stat membru al Uniunii 

Europene 

 

5.  Actele de procedură 

Comunicarea actelor de procedură 

Termenele procedurale 

Alte sancţiuni procedurale 

 

6. Categorii introductive 

Sesizarea instanţei de judecată 

Judecata 

Incidente procedurale 

Mijloace alternative de rezolvare a 

litigiului 

 

 

7. Repere ale hotărârii judecătoreşti 

Condiţiile, structura şi conţinutul 

hotărârii judecătoreşti 

Elaborarea şi comunicarea hotărârii 

Categorii speciale de hotărâri 

judecătoreşti 

Atributele legale şi efectele hotărârii 

judecătoreşti 

 

 

8. Apelul 

Recursul 

Contestaţia în anulare 

Revizuirea 

9. Recursul în interesul legii  

Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie în vederea pronunţării unei 

hotărâri prealabile pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept 

10. Atribute ale procedurii 

necontencioase. Dispoziţii speciale 

 

Repere ale arbitrajului 

Organizarea arbitrajului 

Tribunalul arbitral 

Competenţa arbitrală 

Judecata arbitrală 

Hotărârea arbitrală 

 

 

 

 

 

 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

Studii de caz din: Caiet 

de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

Referate 

 

 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

Referate 

 

 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Referate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 

 

1 oră 
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Desfiinţarea hotărârii arbitrale 

11.  Procedura divorțului 

Procedura punerii sub interdicţie 

judecătorească 

Procedura de declarare a morţii 

Măsuri asigurătorii şi provizorii 

Măsuri provizorii în materia drepturilor 

de proprietate intelectuală 

Procedura partajului judiciar 

Procedura ordonanţei preşedinţiale 

Cererile posesorii 

Procedura ofertei de plată şi 

consemnațiunii 

Procedura ordonanţei de plată 

Procedura cu privire la cererile de 

valoare redusă 

Evacuarea din imobilele ocupate sau 

folosite fără drept 

Procedura privitoare la înscrierea 

drepturilor dobândite în temeiul 

uzucapiunii 

Procedura refacerii înscrisurilor şi 

hotărârilor dispărute 

Cauțiunea judiciară 

12. Normele, modalităţile şi formele 

executării silite 

Titlurile executorii 

Participanții la executarea silită 

Încuviinţarea executării silite 

Incidente care împiedică, temporizează 

sau sting executarea silită 

Contestaţia la executare 

Formele executării silite indirecte 

Formele executării silite directe 

13. Competenţa internaţională a 

instanţelor române 

Legea aplicabilă în procesul civil 

internaţional 

Eficacitatea hotărârilor străine 

Arbitrajul internaţional şi efectele 

hotărârilor arbitrale străine 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

 

 

 

 

 

Studii de caz din:  

Caiet de seminar 

Culegeri de practică 

judiciară 

Teste grilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 
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Bibliografie obligatorie 

1. Claudia Roşu, Alin Speriusi-Vlad, Drept procesual civil. Partea specială. Caiet de seminar, 

Ediția 4, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2019 

Bibliografie alternativă 

1.Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe 

articole,  vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

2.Claudiu Constantin Dinu, Proceduri speciale în Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2013. 

Bibliografie facultativă 

1. Mihaela Cristina Mocanu, Căile de atac de retractare în procesul civil,  Editura Universul Juridic, 

București, 2014.  

2. Vasile Vasile Bozeșan, Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă, Editura Hamangiu, 

București, 2014.  

3. Ștefan Lucaciuc, Contestația la executare silită, în reglementarea Codului de procedură civilă, Editura 

Hamangiu, București, 2014. 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităţii 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 Programul de studii este util și necesar pentru formarea viitorilor specialiști din domeniul 

juridic: judecători, procurori, avocați, notari, executori judecătorești, consilieri juridici. 

Pregătirea viitorilor specialiștilor are loc prin discutarea noilor probleme teoretice, prin 

rezolvarea de teste, dezbaterea asupra cazurilor practice, care contribuie la desăvârșirea 

pregătirii profesionale ale juriștilor.  

 

 

10.  Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Însușirea noţiunilor 

teoretice 

Examen oral sub formă de 

întrebări și răspunsuri. 

50% 

   

10.5 Seminar / 

laborator 

Rezolvarea spețelor 

specifice fiecărei teme 

Elaborarea de referate 50% 

Teste intermediare Teste grilă  

10.6 Standard minim de performanță 

 Pentru promovarea examenului este necesar răspunsul la întrebări de minimum nota 5 și a 

referatului de minimum nota 6 
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 Examenele de măriri și restanțe au loc exact după aceeași modalitate ca și examenul din 

prima sesiune. 

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 

Pentru evaluare, 

studentul va accesa 

pagina de curs unde 

va fi creată 

videoconferința 

pentru susținerea 

referatelor și a 

examenului. 

Google Meet 

Pentru fiecare săptămână 

va fi creată o 

videoconferință, pe care 

studentul o va accesa 

pentru rezolvarea testelor-

grilă și pentru susținerea 

referatelor. 

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.numeanul 

nașterii@e-uvt.ro). 

Vor fi afișate pe pagina de 

curs temele de referate, 

programarea lor pe student 

data de susținere și 

bibliografia aferentă 

De asemenea, pe pagina de 

curs vor fi încărcate deciziile 

relevante ale Curții 

Constituționale și ale Înaltei 

Curți de Casație și Justiție-

pronunțate în Recurs în 

interesul legii și Hotărâri 

prealabile în domeniul 

Dreptului procesual civil 

 

Data completării 

15.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

prof. dr. Claudia E. Roșu 

Semnătura tit. de seminar 

prof. dr. Claudia E. Roșu 

 

Data avizării în catedră/departament 

23.09.2020 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 
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