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Valentina Daniela Andrei, Dragoș Dumitriu, Angelica Roșu

Formator

Tematica Drept civil / Drept procesual civil va fi analizată în cadrul unui format de 8
ateliere, pentru fiecare fiind alocate un număr de 3 ore. Verificarea cunoștințelor se va
realiza pe parcursul desfășurării celor 8 ateliere, atât prin rezolvarea unor teste grilă (3
variante de răspuns – 1 sau 2 variante corecte), cât şi prin participarea activă a avocaţilor
stagiari cu privire la temele propuse și prin analiza studiilor de caz.
Atelier nr. 1 (3 ore)

1. Aplicarea legii civile în timp. Interpretarea și efectele legii civile.
2. Proprietatea privată. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. Posesia.
3.
4.
5.

Programa analitică
(tematica)

Cartea funciară (acțiunea în prestație tabulară, dobândirea cu bună-credință a unui
drept tabular, rectificarea înscrierilor de carte funciară).
Condițiile exercitării acțiunii în justiție. Clasificarea cererilor în justiție.
Participanții la procesul civil. Instanța (compunerea și constituirea instanței; incidente
procedurale privind compunerea sau constituirea instanței). Părțile. Coparticiparea
procesuală. Participarea terților la judecată.
Competența instanțelor judecătorești. Competența materială. Competența teritorială.
Excepția de necompetență. Conflictele de competență. Excepția de litispendență.
Excepția conexității. Strămutarea pricinilor.

Studiu de caz. Aplicații (spețe) și explicații teoretice

Atelier nr. 2 (3 ore)
1.
2.
3.

4.

5.

Capacitatea civilă a persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.
Persoana juridică. Înființarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice.
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.
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.
Reprezentarea părților în procesul civil. Reprezentarea legală. Reprezentarea
convențională. Curatela specială reglementată de art. 58 C. pr. civ.

Studiu de caz. Aplicații (spețe) și explicații teoretice
Test grilă 10-15 întrebări din tematica aferentă Atelierului 1 și Atelierului 2
Atelier nr. 3 (3 ore)
1.

2.

Condițiile generale ale dreptului de a moșteni. Moștenirea legală. Testamentul. Rezerva
succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive. Transmisiunea
și partajul moștenirii.
Apărarea drepturilor nepatrimoniale.
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3.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.
4.Nulitatea actelor de procedură (clasificare, îndreptarea neregularităților actului de procedură,
invocarea nulității, efectele nulității). Termenele procedurale.
5. Probele în procesul civil. Propunerea probelor. Admisibilitatea probelor. Administrarea
probelor. Asigurarea probelor.
Studiu de caz. Aplicații (spețe) și explicații teoretice
Atelier nr. 4 (3 ore)
1.
2.

3.
4.

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.
Incidente procedurale. Renunțarea la judecată. Renunțarea la dreptul pretins.
Suspendarea. Perimarea. Tranzacția judiciară.
Hotărârea judecătorească. Cuprinsul hotărârilor judecătorești. Efectele hotărârilor
judecătorești. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii judecătorești. Cheltuielile de
judecată.
Studii de caz. Aplicații (spețe) și explicații teoretice
Test grilă 10-15 întrebări din tematica aferentă Atelierului 3 și Atelierului 4

Programa analitică
(tematica)

Atelier nr. 5 (3 ore)
1.

2.
3.
4.

Contracte speciale: contractul de vânzare, contractul de închiriere, contractul de mandat,
contractul de împrumut, contractul de rentă viageră, contractul de întreținere, tranzacția,
donația, antrepriza.
Căile de atac. Legalitatea căii de atac. Unicitatea căii de atac. Partea din hotărâre care
poate fi atacată. Achiesarea la hotărâre.
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.
Contestația în anulare și revizuirea. Condiții de admisibilitate. Motive. Termen.Soluții pe
care le poate pronunța instanța.
Studii de caz. Aplicații (spețe) și explicații teoretice

Atelier nr. 6 (3 ore)
Fidejusiunea. Scrisoarea de garanție. Ipoteca (dispoziții generale, ipoteca imobiliară,
ipoteca mobiliară).
2. Titlurile executorii. Titlurile executorii jurisdicționale (hotărârile judecătorești și
hotărârile arbitrale). Titlurile executorii non-jurisdicționale (alte înscrisuri cărora legea le
conferă caracter executoriu).
3. Cererea de executare silită. Înregistrarea cererii de executare. Cheltuielile de executare.
4. Incidente în cursul executării silite (suspendarea executării, restrângerea
executării, perimarea executării, depunerea cu afectațiune specială, încetarea executării).
1.

Studii de caz. Aplicații (spețe) și explicații teoretice
Test grilă 10-15 întrebări din tematica aferentă Atelierului 5 și Atelierului 6
Studii de caz. Aplicații și explicații teoretice
Atelier nr. 7 (3 ore)
1. Prescripția extinctivă. Decăderea. Calculul termenelor.
2. Nulitatea actului juridic civil.
3. Contestația la executare. Întoarcerea executării.
4. Validarea popririi. Executarea silită a obligațiilor de a face și de a nu face.Executarea
hotărârilor judecătorești și a altor titluri referitoare la minori.
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Atelier nr. 8 (3 ore)

Ponderea în notare, exprimată in %
se completează
numai elementele
1. Căsătoria (nulitatea căsătoriei, drepturile și{total=100%;
obligațiile patrimoniale
ale soților,
desfacerea
care
sunt
incidente)
căsătoriei). Filiația, Adopția. Autoritatea părintească. Obligația de întreținere

La evaluare se iau în considerare:
2.

Proceduri speciale: divorț, punerea sub interdicție judecătorească, măsurile asigurătorii,

20%
- răspunsurile la aplicațiile practice
în cadrul
atelierelor
partaj,
ordonanță
președințială, cereri posesorii, ordonanță de plată, cereri de valoarea
redusă, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept. 20%
- rezultatele obținute la testarea scrisă
Studiu de caz. Aplicații (spețe) și explicații teoretice
Test grilă 10-15 întrebări din tematica aferentă Atelierului 7 și Atelierului
8
20%

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor

20%

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.

Drept civil
Bibliografie
Ed.a 2-a, Ed.Hamangiu,
- alte
activităţ:i studii de caz G.Boroi, C.A.Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, 20%
2012
 G.Boroi, C.A.Anghelescu, B.Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Ed.a
Cerinţe 2013
minime pentru promovare:
2-a, Ed.Hamangiu,
 Fl.A.Baias, E.Chelaru, R.Constantinovici, L.Macovei (coord.), Noul Cod
Civil.Comentariu pe articole, Ed.a 2-a, Ed.C.H.Beck,2014
- Cunoștințe elementare
la materiaC.A.Anghelescu,
ce formează obiectul
de studiu
 G.Boroi,
B. Nazat,
I.Nicolae, Fișe de drep civil.Partea generală.
Persoanele.
Drepturile
reale
principale.
Obligațiile.Contractele.Moștenirea.Familia,
- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale
Ed.a
4-a,
Ed.
Hamangiu,
2019
- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave

-

Activitate minimă la activitățile practic-aplicative
Drept procesual civil
 G. Boroi, M . Stancu,
Dreptdeprocesual
Ed.ade5-a,
Ed.Hamangiu, 2020
(a se
Cerință
prezență civil,
stabilită
formator*:
 G.Boroi, M.Stancu, Fișe de procedură civilă, Ed a 3-a, Ed.Hamangiu, 2019
completa, dacă
este mai T.C.Briciu,
mare decâtC.C.
minimul
% civil.Drept execuțional.Arbitraj.Drept
 V.M. Ciobanu,
Dinu,regulamentar)
Drept procesual
notarial,Ed.a 2-a, Ed.Național, București,2018
 V.M. Ciobanu, M.Nicolae (coord.), Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat,
vol.I-vol.II, Ed.Universul Juridic, 2016
*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A.,
prezența
nu poate Drept
fi mai mică
de 50% civil.Căile de atac.Procedura necontencioasă
 G.Răducan,
procesual
judiciară.Proceduri speciale. Ed.Hamangiu, 2017
 M. Tăbârcă, Drept processual civil, vol.I-II, ediția a II-a, Editura Solomon, București, 2017
 I.Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol.I-III, Editura Universul juridic, București, 2013
 E. Oprina, I. Gîrbuleț, Tratat theoretic și practice de executare silita, Editura Universul
Juridic, vol.I-II, 2013
 G.Răducan, M.Dinu, Fișe de procedură civilă pentru admiterea în magistratură și
avocatură, Ed.a 6-a, Ed.Hamangiu, 2019
 M.Dinu, Drept procesual civil. Principiile procesului civil.Acțiunea civilă.Participanții la
procesul civil.Competența instanțelor judecătorești.Actele de procedură si termenele
procedurale. Judecata în primă instanță, Ed.Hamangiu, 2020
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Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele
care sunt incidente)

La evaluare se iau în considerare:

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

20%

- rezultatele obținute la testarea scrisă

40%

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor

20%
-

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.

10%

- alte activităţ:i studii de caz
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
Cerință de prezență stabilită de formator*:
(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:

Formator

15.01.2021

Valentina Daniela Andrei
Dragoș Dumitriu
Angelica Roșu
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