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 FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei Drept civil – Drept procesual civil 

Anul calendaristic 2021 
Anul de 
formare 

II 
Forma de evaluare finală (N / C) 

(N – notă  C – calificativ) 
   C 

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- facultativă} OB 

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare 24 

Formator(i) 

Drept civil: Șerban Diaconescu – coordonator,;   
Marius Floare, Doina Gherman, Marius Harosa,  Jozsef Kocsis,  David Mihai, Felicia 
Roșioru  
Drept procesual civil:  Ioana Veronica Varga –coordonator 
Dominic Alexandru Gidro,  Șerban Mircioiu, Mircea Pop, Călin Stegăroiu  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa analitică 
(tematica) 

ATELIER I 
 
Drept civil 
 

Formatori: dr. Doina Gherman; lector dr. Marius Floare – 3 ore 
Tematică 
Căsătoria (nulitatea căsătoriei, drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților, desfacerea 
căsătoriei). Filiația, Adopția. Autoritatea părintească. Obligația de întreținere 
 
Drept procesual  civil 
 

Formatori:asist. univ. dr. Ioana Veronica Varga; dr. Dominic Gidro – 3 ore 
A. Tematică abordată potrivit programei 
1. Condițiile exercitării acțiunii în justiție. Clasificarea cererilor în justiție. 
2. Participanții la procesul civil. Instanța (compunerea și constituirea instanței; 
incidente procedurale privind compunerea sau constituirea instanței). Părțile. 
Coparticiparea procesuală. Participarea terților la judecată. 
3. Competența instanțelor judecătorești. Competența materială. Competența 
teritorială. Excepția de necompetență. Conflictele de competență. Excepția de 
litispendență. Excepția conexității. Strămutarea pricinilor. 
4. Condițiile de formă ale cererii de chemare în judecată. Nulitatea cererii de 
chemare în judecata. Verificarea cererii de chemare în judecată și regularizarea 
acesteia. Etapa scrisă a procesului. 
5. Mijloace de apărare în procesul civil. Întâmpinarea și cererea reconvențională. 
Excepțiile procesuale. Distincția dintre apărările procesuale și apărările de fond. 
Particularități ale apărării în cazul procedurilor speciale. 
B. Analiza teoretică a anumitor instituții a căror aplicabilitate jurisprudențială impun 
dezbateri 

 Problema interesului și a calității de a acționa, recunoscute ăn temeiul dispozițiilor art. 37 
C.proc.civ. 

 Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 41 C.proc.civ. din perspectiva situațiilor în care 
se reține existența incompatibilității 

 Cererile de intervenție și introducerea forțată din oficiu a terților în proces, din 
perspectiva principiului disponibilității 

 Stabilirea competenței în cazurile în care reclamantul solicită doar o parte a creanței și 
în ipoteza în care valoarea obiectului cererii este modificată după introducerea cererii de 
chemare în judecată 

 Situații de anulare a cererii de chemare în judecată în etapa scrisă a procesului civil 

Ordinea de soluționare a excepțiilor procesuale 
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Programa analitică 
(tematica) 

 
C. Analiza practică a temelor abordate și aplicarea instituțiilor procesual civile studiate, pe 
baza a patru cazuri din jurisprudență. 

  
ATELIER II 
 
Drept civil 
 

Formator: Conf. dr. Felicia Roșioru – 3 ore 
Tematică 
Nulitatea actului juridic civil.  
Izvoarele obligațiilor (contractul și faptul juridic ilicit). Modalitățile obligațiilor. Obligațiile 
complexe.  
Executarea obligațiilor. Transmisiunea obligațiilor: Cesiunea de creanță și Subrogația 
personală. Stingerea obligațiilor (plata, compensația, darea în plată, imposibilitatea fortuită de 
executare). Restituirea prestațiilor 
 
Drept procesual  civil 
 

Formator: dr. Șerban Mircioiu – 3 ore 
 
A. Tematică abordată potrivit programei 
1. Reprezentarea părților în procesul civil. Reprezentarea legală. Reprezentarea 
convențională. Curatela specială reglementată de art. 58 C. pr. civ. 
2. Citarea și comunicarea actelor de procedură. Vicii relative la citare și 
comunicare. Consecințele nelegalei citări sau comunicări a actelor de 
procedură. Invocarea neregularităților privind citarea. Citarea prin publicitate. 
3. Nulitatea actelor de procedură (clasificare, îndreptarea neregularităților actului 
de procedură, invocarea nulității, efectele nulității). Termenele procedurale. 
4. Probele în procesul civil. Propunerea probelor. Admisibilitatea probelor. 
Administrarea probelor. Asigurarea probelor. 
5.Incidente procedurale. Renunțarea la judecată. Renunțarea la dreptul pretins. 
Suspendarea. Perimarea. Tranzacția judiciară. 

 
B. Analiza teoretică a anumitor instituții a căror aplicabilitate jurisprudențială impun 
dezbateri 

 Curatela specială în sensul prevederilor art. 58 C.proc.civ. și implicarea avocaților 
Baroului 

 Nelegala citare – situații practice și consecințe asupra actelor de procedură 
 Vătamarea – condiție pentru operarea nulității în procesul civil 
 Puterea de reprezentare și întinderea acesteia în cazul avocatului – abordare din 

perspectiva actelor de dispoziție ale părților în procesul civil 

 
C. Analiza practică a temelor abordate și aplicarea instituțiilor procesual civile studiate, pe 
baza a patru cazuri din jurisprudență. 
 
 
ATELIER III 
 
Drept civil 
 

Formator: Conf. dr. Marius Harosa – 3 ore 
Tematică 
Proprietatea privată. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. Posesia. Cartea 
funciară (acțiunea în prestație tabulară, dobândirea cu bună-credință a unui drept tabular, 
rectificarea înscrierilor de carte funciară). Fidejusiunea. Scrisoarea de garanție. Ipoteca 
(dispoziții generale, ipoteca imobiliară, ipoteca mobiliară). 
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Programa analitică 
(tematica) 

 
Drept procesual  civil 
 

Formatori: Mircea Pop; asist. univ. dr. Ioana Veronica Varga – 3 ore 
 
A. Tematică abordată potrivit programei 
1. Hotărârea judecătorească. Cuprinsul hotărârilor judecătorești. Efectele 
hotărârilor judecătorești. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii 
judecătorești. Cheltuielile de judecată. 
2.Căile de atac. Legalitatea căii de atac. Unicitatea căii de atac. Partea din 
hotărâre care poate fi atacată. Achiesarea la hotărâre. 
3.Apelul. Condiții de formă. Termenele de exercitare. Limitele judecății. Caracterul 
devolutiv al apelului și limitele acestuia. Soluțiile pe care le poate adopta 
instanța de apel. 
4.Contestația în anulare și revizuirea. Condiții de admisibilitate. Motive. Termen. 
Soluții pe care le poate pronunța instanța. 
 

 
B. Analiza teoretică a anumitor instituții a căror aplicabilitate jurisprudențială impun 
dezbateri 

 Efectul pozitiv al autorității de lucru judecat și efectul autorității de lucru judecat a 
considerentelor 

 Greșita menționare în hotărârea atacată a naturii căii de atac și a termenului de 
declarare 

 Contestația în anulare – statistică a cazurilor și motivelor pentru care au fost admise 
cererile  

 Revizuirea – statistică a cazurilor și motivelor pentru care au fost admise cererile  
 
C. Analiza practică a temelor abordate și aplicarea instituțiilor procesual civile studiate, pe 
baza a patru cazuri din jurisprudență. 

 

ATELIER IV 
 
Drept civil 
 

Formatori: Conf. dr. Șerban Diaconescu; Lector dr. Jozsef Kocsis – 3 ore 
Tematică 
Aplicarea legii civile în timp. Interpretarea și efectele legii civile.  

Capacitatea civilă a persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.  

Persoana juridică. Înființarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice.  

Apărarea drepturilor nepatrimoniale.  

Condițiile generale ale dreptului de a moșteni. Moștenirea legală. Testamentul. Rezerva 
succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive. Transmisiunea și 
partajul moștenirii.  

Contracte speciale: contractul de vânzare, contractul de închiriere, contractul de mandat, 
contractul de împrumut, contractul de rentă viageră, contractul de întreținere, tranzacția, 
donația, antrepriza.  

Prescripția extinctivă. Decăderea. Calculul termenelor.  
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Programa analitică 
(tematica) 

 
Drept procesual  civil 
 

Formator: Călin Stegăroiu – 3 ore 
 
A. Tematică abordată potrivit programei 
1. Titlurile executorii. Titlurile executorii jurisdicționale (hotărârile judecătorești și hotărârile 
arbitrale). Titlurile executorii non-jurisdicționale (alte înscrisuri cărora legea le conferă caracter 
executoriu).  
2. Cererea de executare silită. Înregistrarea cererii de executare. Cheltuielile de executare. 
3.Incidente în cursul executării silite (suspendarea executării, restrângerea executării, perimarea 
executării, depunerea cu afectațiune specială, încetarea executării).  
4.Contestația la executare. Întoarcerea executării.  
5.Validarea popririi. Executarea silită a obligațiilor de a face și de a nu face. Executarea 
hotărârilor judecătorești și a altor titluri referitoare la minori. 
6. Proceduri speciale: divorț, punerea sub interdicție judecătorească, măsurile 
asigurătorii, partaj, ordonanță președințială, cereri posesorii, ordonanță de 
plată, cereri de valoarea redusă, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate 
fără drept. 
 
B. Analiza teoretică a anumitor instituții a căror aplicabilitate jurisprudențială impun 
dezbateri 

 Încuviințarea executării silite – valențe și limite în privința verificării titlului executoriu 
 Aspecte esențiale privind cererea de executare silită – prin prisma competenței 

executorului și a activității desfășurate de avocat în această etapă 
 Probleme privind contestația la executare – condiții de exercitare și taxă de timbru 
 Specificul procedurilor speciale în ansamblul jurisprudențial  

 
C. Analiza practică a temelor abordate și aplicarea instituțiilor procesual civile studiate, 
pe baza a patru cazuri din jurisprudență. 
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Bibliografie 

Bibliografie DREPT CIVIL 

 

I. Reghini, Ş. Diaconescu, P. Vasilescu, Intoducere în dreptul civil, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2013 

O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală, ed. a II-a, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2018. 

C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2016, şi ediţiile următoare. 

P. Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017. 

M. Nicolae, V. Bâcu, G.A. Ilie, R. Rizoiu, Drept civil. Persoanele, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2016; 

M. Nicolae, Drept civil. Teoria generală, vol. I, Teoria dreptului civil, Ed. 

Solomon, București, 2017. 

M. Nicolae, Drept civil. Teoria generală, vol. II, Drepturile subiective, Ed. 

Solomon, București, 2018. 

G. Boroi, C. Angelescu, Drept civil. Partea generală., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2011 şi ediţiile ulterioare. 

O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2015 şi ediţiile următoare. 

D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I, Vânzarea şi schimbul, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017. 

D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiuni., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016. 

P. Vasilescu, J. Kocsis, Drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, București, 2018 

R. Dincă,  Varietăți de vânzare, ed. Universul Juridic, București, 2016. 

V.Stoica, Drept civil. Drepturile Reale Principale, ed. CH Beck, ed 1,2 sau 3, 

București. 

C.Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale Principale,ed. Hamangiu, București , 

2015, 

I.Sferdian,  Drept civil. Drepturile Reale Principale, ed. Hamangiu, București, 

2013. 

R. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, 

București, 2013. 

G.-A. Ilie, Riscul în contracte, , Ed. Universul Juridic, București,2012. 

M. Dumitru, Regimul juridic al dobânzii moratorii, Editura Universul Juridic, București, 

2010. 

E. Florian, Dreptul familiei – Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, Ediția 

6, Ed. C.H. Beck, București, 2018 

M. Avram, Drept civil. Familia, Ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 

București, 2016 

M. Avram (coordonator), Autoritatea părintească – între măreție și decădere, Ed. 

Solomon, București, 2018 
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Bibliografie 

Bibliografie DREPT PROCESUAL CIVIL 

 
1. I. Deleanu, S. Deleanu, V. Mitea, Tratat de procedură civilă, ed. Universul Juridic, 

București 2013, vol. I-III 
2. I. Deleanu, Noul Cod de Procedură civilă, ed. Universul Juridic, București 2013, vol. I-II 
3. V.M. Ciobanu, T. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil, ediția a II-a, ed. Național, 

București 2018 
4. V.M. Ciobanu, M. Nicolae,Noul Cod de procedură civilă – comentat și adnotat, ediția a II-

a, vol. I-II, ed. Universul Juridic, București 2016 
5. I. Leș, Noul Cod de Procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția a II-a, ed. C.H. Beck, 

București 2015 
6. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, ediția a V-a, ed. Hamangiu, București 2020 

 

 
 
 
 
Lista materialelor 
didactice necesare 
(dacă este cazul) 

 Pentru Drept procesual civil 
 
Suport de curs – conține scheletul aspectelor esențiale cuprinse în programa analitică 
   Suport pentru ateliere - conține scheletul elementelor studiate pe parcursul celor IV ateliere și 
cazurile practice propuse spre rezolvare 
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La evaluare se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{total=100%; se completează numai elementele 
care sunt incidente)  

 
- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor    50 % 

 
- rezultatele obținute la testarea scrisă     0 % 

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor    50 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.    0 % 

 
- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0 % 

 
Cerinţe minime pentru promovare: 

 

 
- Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu  
- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale  
- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave 
- Activitate minimă la activitățile practic-aplicative 

 
   (a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) % 

 
 
 

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50% 

 

Data completării:  

 
15.01.2021 

Formatori: 
Șerban Diaconescu –coordonator 
Marius Floare 
Doina Gherman 
Marius Harosa 
Jozsef Kocsis 
David Mihai  
Felicia Roșioru 
Ioana Veronica Varga - coordonator 
Dominic Alexandru Gidro 
Șerban Mircioiu  
Mircea Pop  
Călin Stegăroiu 
 

Cerință de prezență stabilită de formator*: 


