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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

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 Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual civil. Partea specială 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Claudia Roșu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Claudia Roșu/Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad 

2.4. Titularul activităţilor de 

pregătire IFR 

Prof. univ. dr. Claudia Rosu/ Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad 

2.5 Anul de 

studiu 

IV 2.6 Semestrul II 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 IF

R 

din care: 

3.2 curs 

IF IF

R 

3.3 

seminar/laborator 

IF IFR 

2 2 2 - 2 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

IF IF

R 

din care: 

3.5 curs 

IF IF

R 

3.6 

seminar/laborator 

IF IFR 

56 28 28 - 28 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

IF 

ore 

IFR 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 66 

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

teren 

28 28 

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

Tutoriat  14 14 

Examinări  50 10 

Alte activităţi…………………………………… - - 

 IF IFR 

3.7 Total ore studiu 

individual 

94 122 

3.8 Total ore pe semestru 150 150 

3.9 Numărul de credite 6 6 
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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 

  

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e
  Disciplina Drept procesual civil- partea specială are ca obiective principale însușirea 

de către studenți a noţiunilor teoretice, stabilirea de raporturi şi relaţii între noţiunile 

teoretice şi cele practice, prin rezolvarea de spețe pentru fiecare dintre temele 

studiate. 

 Explicarea şi interpretarea noțiunilor fundamentale ale disciplinei, urmăresc  

deprinderea studenților de a interpreta şi aplica corect actele normative. 

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 
 Cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea regulilor de desfăşurare 

a procesului civil 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea regulilor de desfăşurare 

a procesului civil în căile de atac, dispoziţii privind 

asigurarea unei practici judiciare unitare, proceduri speciale, 

arbitraj şi executarea silită 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Căile de atac. Apelul Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

2 ore  

2. Căile extraordinare de atac. Recursul Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

2 ore 

3. Căile extraordinare de atac. Contestația în anulare. Revizuirea Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

2 ore 
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4. Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare. 

Contestația privind tergiversarea procesului. Proceduri speciale 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

2 ore 

5. Proceduri speciale în Codul de procedură civilă (Divorțul- 

Ordonanţa președințială) 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

2 ore 

6. Proceduri speciale în Codul de procedură civilă (Cererile posesorii-

Cauțiunea judiciară) 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

2 ore 

7. Proceduri speciale (Medierea). Procedura necontencioasă judiciară   

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

2 ore 

8. Arbitrajul 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

2 ore 

9. Executarea silită. Noțiunea, scopul și obiectul executării silite- 

Contestația la executare 

 

10. Urmărirea silită mobiliară asupra bunurilor debitorului 

11. Urmărirea imobiliară 

12. Executarea silită. Depunerea cu afectațiune specială- Executarea 

hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la 

minori 

 

 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

 

Prezentarea sub 

formă de Schițe 

power point 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

Bibliografie obligatorie 

1. Claudia Roşu – Drept procesual civil- Partea specială, 

Ediția10, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2020 

Bibliografie alternativă 
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1. Gabriela Cristina Frenţiu, Denisa Livia Băldean, Noul Cod de 

procedură civilă, comentat şi adnotat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2013 

2. Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Răducan, 

Andrea Constanda, Carmen Negrilă, Delia Narcisa Theohari, Marcel 

Dumitru Gavriş, Veronica Dănăilă, Flavius Pancescu, Noul Cod de 

procedură civilă-comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2016 

Bibliografie facultativă 

1. Ion Deleanu, Tratat de drept procesual civil, vol. II şi vol. III, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

2. Ioan Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, 

Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2015. 

3. 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. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Căile de atac. Sistemul căilor de atac. Căile de atac prevăzute de 

lege. Dispoziții generale referitoare la exercitarea căilor de atac. 

Apelul. Caracterizare generală. Definiţie, obiect, părţi, termen. 

Efectele apelului. Renunţarea la apel şi renunţarea la judecată. 

Judecata apelului. Apelul incident şi apelul provocat.  

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

2 ore 

2. Căile extraordinare de atac. Recursul. Termenul de recurs. 

Depunerea recursului şi instanţa competentă să-l soluţioneze. 

Elementele recursului. Obiectul recursului. Subiectele recursului. 

Cauza recursului – motivele de casare. Varietăți de recurs. Judecarea 

recursului. Soluţionarea recursului şi efectele acesteia.  Căile de atac 

împotriva hotărârii instanţei de recurs. 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

2 ore 

3. Căile extraordinare de atac. Contestaţia în anulare. Contestaţia 

în anulare obișnuită. Contestaţia în anulare specială. Judecata 

contestației în anulare. Instanţa competentă. Cererea pentru 

contestaţia în anulare.. Revizuirea. Obiectul revizuirii şi condiţiile de 

admisibilitate a revizuirii. Motivele de revizuire. Judecarea cererii de 

revizuire.  

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

2 ore 

4. Recursul în interesul legii. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și 

Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept. Proceduri speciale. Contestația 

privind tergiversarea procesului  

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

2 ore 

5. Procedura divorțului. Procedura punerii sub interdicţie 

judecătorească. Procedura de declarare a morţii. Proceduri speciale. 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

2 ore 
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Măsuri asigurătorii şi provizorii. Sechestrul asigurător. Dispoziţii 

speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile. Poprirea 

asigurătorie. Sechestrul judiciar. Măsuri provizorii în materia 

drepturilor de proprietate intelectuală. Procedura partajului judiciar. 

Procedura ordonanţei preşedinţiale.  

 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

6. Cererile posesorii. Procedura ofertei de plată şi consemnațiunii. 

Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de 

valoare redusă. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără 

drept. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în 

temeiul uzucapiunii; Procedura refacerii înscrisurilor și hotărârilor 

dispărute; Cauțiunea judiciară. 

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

2 ore 

7. Medierea – mod alternativ de soluţionare a diferendelor juridice. 

Procedura necontencioasă judiciară 
Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

2 ore 

8. Arbitrajul. Dispoziţii generale. Convenţia arbitrală. Tribunalul 

arbitral. Procedura arbitrală. Judecata în procedura arbitrală. 

Hotărârea arbitrală. Arbitrajul instituționalizat. Executarea hotărârii 

arbitrale. Desființarea hotărârii arbitrale.  

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

2 ore 

9. Executarea silită. Noţiunea, scopul şi obiectul executării silite. 

Clasificarea normelor de executare silită. Titlul executoriu. 

Participanții la executarea silită. Efectuarea executării silite. 

Contestația la executare. 

 

10. Urmărirea silită mobiliară asupra bunurilor debitorului. Bunurile 

mobile care nu se pot urmări. Procedura urmăririi mobiliare. Poprirea 

 

 

11. Urmărirea imobiliară. Bunurile imobile care pot fi urmărite. 

Încuviințarea urmăririi imobiliare. Efectele urmăririi imobiliare. 

Vânzarea la licitație publică a bunurilor imobile. Eliberarea și 

distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită.  

12. Executarea silită. Dispoziții generale. Predarea silită a bunurilor 

mobile. Predarea silită a bunurilor imobile. Executarea silită a altor 

obligații de a face sau de a obligațiilor de a nu face. Executarea 

hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la 

minori 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

 

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

 

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 
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Bibliografie obligatorie 

1. Claudia Roşu, Alin Speriusi-Vlad, Drept procesual civil. 

Partea specială. Caiet de seminar, Ediția 5, Editura C. H. 

Beck, Bucureşti, 2020 

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. Andreea  Tabacu, Contestația în anulare și Revizuirea, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

3. Adriana Orosan, Somația de plată și ordonanța de plată. Practică 

judiciară și reglementarea din noul Cod de procedură civilă, Editura 

Hamangiu, București, 2013. 

4. Vasile Vasile Bozeșan, Ordonanța de plată și cererile de valoare 

redusă, Editura Hamangiu, București, 2014.  

5. Ștefan Lucaciu, Contestația la executare silită, în reglementarea 

Codului de procedură civilă, Editura Hamangiu, București, 2014. 

6. Traian Darjan, Ordonanța președințială, Editura Universul 

Juridic, București, 2013. 

8.3 Activităţi de pregătire pentru IFR Metode de 

predare 

Observaţii 

Modulul 1: 

Căile de atac în procesul civil (Apelul, Recursul, Contestația în 

anulare, Revizuirea) 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

6 ore 

Modulul 2: 

Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

(Recursul în interesul legii, Hotărârea prealabilă) 

Contestația privind tergiversarea procesului 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

6 ore 

Modulul 3: 

Proceduri speciale (Divorțul, Punerea sub interdicţie judecătorească, 

Declararea morţii, Măsurile asigurătorii și provizorii, Partajul 

judiciar, Ordonanţa preşedinţială, Cererile posesorii, Oferta de plată 

și consemnațiunea, Ordonanţa de plată, Cererile cu valoare redusă, 

Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept, Înscrierea 

drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, Refacerea înscrisurilor 

și hotărârilor dispărute, Cauțiunea judiciară, Medierea, Procedura 

necontencioasă judiciară) 

 

Modulul 4 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

 

 

 

 

 

 

6 ore 
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Arbitrajul (Convenţia arbitrală, Tribunalul arbitral, Procedura 

arbitrală, Hotărârea arbitrală, Arbitrajul instituționalizat, Executarea 

hotărârii arbitrale, Desfiinţarea hotărârii arbitrale) 

 

 

Modulul 5 

Executarea silită (Noțiunea, scopul și obiectul executării silite, 

Clasificarea normelor de executare silită, Titlul executoriu, 

Participanții la executare silită, Efectuarea executării silite, 

Prescripţia dreptului de a obţine Executarea silită, Contestaţia la 

executare, Întoarcerea executării, Depunerea cu afectațiune specială, 

Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului, Executarea silită 

directă) 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

 

 

Studiu de caz din: 

Caiet de seminar 

Culegeri de 

practică judiciară 

 

 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

6 ore 

 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

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

2020 

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

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

Bibliografie alternativă 

1. Gabriela Cristina Frenţiu, Denisa Livia Băldean, Noul Cod de procedură civilă, comentat şi adnotat, 

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013 

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

Narcisa Theohari, Marcel Dumitru Gavriş, Veronica Dănăilă, Flavius Pancescu, Noul Cod de procedură 

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

Bibliografie facultativă 

1. Ion Deleanu, Tratat de drept procesual civil, vol. II şi vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2013 

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

3. 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 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor 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 specialiști are loc prin discutarea noilor probleme teoretice, prin rezolvarea 

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

profesionale ale juriștilor.  
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3  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 

evaluare 

10.4 Curs Însușirea noţiunilor teoretice Examen 

oral, care 

constă în 2 

subiecte 

teoretice și 

rezolvarea 

unui caz 

practic, a 

unei spețe 

  

10.5 Seminar / laborator Rezolvarea spețelor specifice fiecărei teme Dezvoltarea 

unui 

subiect 

teoretic,  

rezolvarea 

unei spețe 

și a 

testelor-

grilă 

Teste intermediare  

10.6 

Verificare IFR 

Se verifică îndeplinirea de către fiecare student a standardelor minime 

de performanță 

Examen 

oral, care 

constă în 2 

subiecte 

teoretice și 

rezolvarea 

unui caz 

practic, a 

unei spețe 

  

10.6. Standard minim de performanţă 

 Pentru promovarea examenului este necesar răspunsul la fiecare subiect de minimum nota 5, atât la subiectele teoretice, 

cât şi la cel practic. 

 Examenul cuprinde 2 subiecte de teorie și o problema practică (rezolvarea unei spețe). 

 Examenele de măriri și restanțe se desfășoară potrivit acelorași reguli. 

 Ținuta de examen trebuie să fie corespunzătoare, nefiind acceptate ținute de plajă, bar, discotecă, sumare, transparente 

sau cu mesaje nepotrivite. O ținută nepotrivită determină neprimirea studentului la examen! 

11 .Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online    
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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 

Platforma e-

learning uvt 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

https://meet.google.com/ 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). 

 Platforma e-learning 

uvt https://elearning.e-

uvt.ro/ 

 

Data completării Semnătura titularului de 

curs 

Prof. dr. Claudia E. Roșu 

Semnătura titularului de 

seminar 

lect. dr. Alin S. Speriusi-

Vlad 

15.09.2020   

   

mailto:nașterii@e-uvt.ro
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Data avizării în departament 

23.09.2020 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 

 

 

 

 

  
 


