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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi 
1.2 Facultatea  de Drept 
1.3 Departamentul De Drept Public şi Drept Privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept/Licenţiat în drept 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPT PROCESUAL CIVIL  II 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Angelica ROŞU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. DRAGAN Florentina Mirabela 
2.4 Anul de  

studiu 

IV 2.5 Semestrul VIII 2.6 Tipul 

de 

evaluare 

E8 2.7 Regimul 

disciplinei2 

Obl. 2.8. Codul 

disciplinei 

DD4206 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:2 curs 2 2 seminar / laborator 2 
3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

40 din care:  curs 20  seminar / laborator 20 

3.7 Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
Tutoriat 1 
Examinări 13 
Alte activităţi 10 
3.8 Total ore de studiu individual 84 
3.9 Total ore pe semestru 140 
3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum • Drept civil, Drept constituţional, Dreptul familiei, Drept administrativ, Dreptul 

transporturilor  
4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 
internet 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului / laboratorului 

- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online, 

internet 

 

 
1  licenţă, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din 

care face parte disciplina.) 
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C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere  

juridic şi în soluţionarea lor 

C6.2 Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul 

în care o situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic) 

C6.3 Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice 

C6.4 Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt 

C6.5 Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la  încadrarea juridică a unei situaţii de fapt 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la judecata în primă 

instanţă; judecata în căile de atac; procedura necontencioasă; proceduri 
judiciare  speciale; executarea silită a hotărârilor judecătoreşti.  Obiectivele 

disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ,  vizează o 

justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra dreptului procesual 

civil cu dreptul civil şi alte ramuri de drept, care îşi găsesc aplicare în 

procesul civil. 
7.2 Obiectivele specifice • Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor asimilate în primul semestru la 

disciplina Drept procesual civil;  

• Cunoaşterea normelor  de procedură civilă care reglementează judecata 

în primă instanţă , în căile de atac, proceduri judiciare speciale şi în 

faza executării silite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri 

executorii; 

• capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta 
opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul 

juridic într-un proces civil; 

• dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi 

autoevaluare, de adaptare la noi situaţii. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Judecată în primă instanţă prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

6 ore 

2.Judecata în căile de atac prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 

3. Procedura necontencioasă şi arbitarjul prelegerea, discursul interactiv, 
dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

2 ore 

4. Proceduri judiciare speciale prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 

5.Executarea silită prelegerea, discursul interactiv, 

dezbaterea unor texte de lege, 

prezentări video, sistem e-learning 

4 ore 
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•  

Boroi, G., Stancu, M. (2015). Drept procesual civil. București: Hamangiu 

Răducanu, G., Dinu M. (2015). Fișe de procedură civilă pentru admitere în magistratură și avocatură. Ediția a 3-a 
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Deleanu, I., Mitea, V., Deleanu, S., (2013). Tratat de procedură civilă. Vol. I-III, Bucureşti: Universul Juridic 

Piperea, G., Antonache, C., Piperea, P., Dimitriu, A., Răţoi, A., S., Atanasiu, A., G., (2013). Noul Cod de procedură 

civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii. Bucureşti: C. H. Beck 

Tăbârcă, M., (2013).  Drept procesual civil. Vol. I-II. Bucureşti: Universul Juridic 

Zaharia, Al., (2009). Drept procesual civil. Partea specială, Ediţie revăzută şi adăugită. Galaţi: Editura Universitară 

„Danubius” Galați 

Tăbârcă, M., Buta, G., (2007). Codul de procedură civilă – comentat şi adnotat. Bucureşti: Universul Juridic 

 

 

• Bibliografie selectivă de elaborare a cursului 

•  

Boroi, G., Stancu, M. (2015). Drept procesual civil. București: Hamangiu 

Răducanu, G., Dinu M. (2015). Fișe de procedură civilă pentru admitere în magistratură și avocatură. Ediția a 3-a 

revizuită și adăugită. București: Hamangiu  

Deleanu, I., (2013). Noul cod de procedură civilă. Comentarii pe articole. Vol. I-II. Bucureşti: Universul Juridic 

Ciurea, A., (2013). Fişe de procedură civilă. Bucureşti: Universul Juridic 

Ciobanu, V., M., Nicolae, M., (2013).  NCPC comentat şi adnotat; Vol. I-II. Bucureşti: Universul Juridic 

Deleanu, I., Mitea, V., Deleanu, S., (2013). Tratat de procedură civilă. Vol. I-III, Bucureşti: Universul Juridic 

Piperea, G., Antonache, C., Piperea, P., Dimitriu, A., Răţoi, A., S., Atanasiu, A., G., (2013). Noul Cod de procedură 

civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii. Bucureşti: C. H. Beck 

Tăbârcă, M., (2013).  Drept procesual civil. Vol. I-II. Bucureşti: Universul Juridic 

Dinu, C., C., (2013). Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă, Bucureşti: Universul Juridic 
Măniguţiu, N., (2013). Soluţiile instanţei de recurs în materie civilă, Bucureşti: Hamangiu 

Oprina, E., Gârbuleţ, I., (2013).  Tratat teoretic şi practic de executare silită. Vol. I-II. Bucureşti: Universul Juridic 

Nicolae, A., Stamatescu, A., (2012).  Autoritatea de lucru judecat. Bucureşti: Universul Juridic 

Nicolae, A., (2010). Tratat de prescripţie extinctivă. Bucureşti: Universul Juridic 

Zaharia, Al., (2009). Drept procesual civil. Partea specială, Ediţie revăzută şi adăugită. Galaţi: Editura Universitară 

„Danubius” Galați 

Leş, I., (2008), Sancţiunile procedurale în procesul civil român. Bucureşti: Hamangiu 

Tăbârcă, M., Buta, G., (2007). Codul de procedură civilă – comentat şi adnotat. Bucureşti: Universul Juridic 

Costin, M., ş.a., (2007). Dicţionar de procedură civilă. Ediţia a II-a, Bucureşti: Editura Hamangiu 

 

8.2 Seminar / laborator Metode şi procedee didactice Observaţii 
1. Judecata în primă instanţă explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 
de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

2. Incidentele procedurale şi actele de dispoziţie ale 

părţilor în procesul civil 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

3. Excepţiile de procedură, hotărârea judecătorească explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

4. Judecata în apel        explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

5. Judecata în recurs explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 
caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

2 ore 
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de caz, test grilă, sistem e-learning 

6.  Judecata în contestaţie în anulare, revizuire şi 

recursul în interesul legii    

 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

7.  Procedura necontencioasă şi arbitrajul   

 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

8.Ordonanţa preşedinţială. Procedura divorţului explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 
de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

9. Procedura partajului judiciar. Procedura refacerii 

înscrisurilor şi hotărârilor dispărute 

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 

10. Executarea silită. Incidente în cursul executării silite explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, problematizarea, studiul de 

caz, analiza, sinteza, prezentări video, studiu 

de caz, test grilă, sistem e-learning 

2 ore 
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civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii. Bucureşti: C. H. Beck 
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Nicolae, A., Stamatescu, A., (2012).  Autoritatea de lucru judecat. Bucureşti: Universul Juridic 

Nicolae, A., (2010). Tratat de prescripţie extinctivă. Bucureşti: Universul Juridic 

Zaharia, Al., (2009). Drept procesual civil. Partea specială, Ediţie revăzută şi adăugită. Galaţi: Editura Universitară 

„Danubius” Galați 
Leş, I., (2008), Sancţiunile procedurale în procesul civil român. Bucureşti: Hamangiu 

Tăbârcă, M., Buta, G., (2007). Codul de procedură civilă – comentat şi adnotat. Bucureşti: Universul Juridic 

Costin, M., ş.a., (2007). Dicţionar de procedură civilă. Ediţia a II-a, Bucureşti: Editura Hamangiu 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre 

universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul Dreptului procesual 

civil   şi valorifică practica judiciară recentă şi problematica actuală în contextul intrării în vigoare a noului Cod de 
procedură civilă. 
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10. Evaluare 

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

din nota finală 
10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 

bibliografiei, cunoaşterea 

informaţiei predate la curs, gradul 

de însuşire a limbajului de 

specialitate 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 

referate, teme de casă, teste, 

participarea la dezbateri,  gradul 

de însuşire a limbajului de 
specialitate 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs; 

• activitate la seminar de 50 %. 

 

 
 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 
 

Noiembrie 2019 

 
Conf.univ.dr. Angelica ROŞU 

 

_________________________ 

 
Asist.univ.dr. DRAGAN Florentina Mirabela 

 

_________________________ 

 

 

Data avizării în departament 

 

Semnătura Directorului de departament 
 
 

Lect. univ. dr. Iulian SAVENCO 
 

________________ 

 

 

 

 


