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3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2
28 3.3 AT 8
3.4 TC 20
de învățământ
S.I.
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

Obl.

3.5 AA
ore
24
20
20
3
2

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI

•

5.2 de desfășurare a AT

•

5.3 de desfășurare a TC
5.2 de desfășurare a AA

•
•

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius
online, internet
- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius
online, internet
Conexiune internet
- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius
online, internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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Competențe profesionale
Competențe
transversale

C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale
Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite
Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau internaţională, aplicabile într-un context determinat
Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii
specifice
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea instituţiilor din dreptul
naţional, dreptul european şi dreptul altor state
Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale dreptului european şi dreptului altor state prin utilizarea metodelor
comparative şi interpretative
Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor state într-un context
determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice
Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituţiile dreptului naţional, ale
dreptului european şi ale dreptului altor stat
C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în
soluţionarea lor
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)
Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt, prin utilizarea raţionamentelor juridice
Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deonotologice specifice dreptului
procesual civil
CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Scopul acestei discipline este acela de însuşire a cunoştinţelor despre
7.1 Obiectivul general al disciplinei
normele de procedură civilă. Dreptul procesul civil ca ramură de drept
românesc formează studenţii pentru înţelegerea exactă a normelor care
reglementează procesul civil din momentul sesizării instanţei de judecată şi
până în momentul punerii în executare silită a hotărârilorjudecătoreşti
irevocabile şi a altor titluri executorii.În realizarea obiectivului propus,
procedurile folosite în activitatea didactică sunt: cursuri, seminarii, în care
sunt dezbătute aspectele teoretice, cât şi practice, referate ştiinţifice.
capacitatea de aplicare a cunoştinţelor specifice disciplinei Drept procesual
7.2 Obiectivele specifice
civil;
•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. Conținuturi
8.1 SI
1.Noţiuni introductive în dreptul procesual civil.
Principiile dreptului procesual civil.
2. Participanţii în procesul civil.

Nr.ore
4

Metode de predare

Observații

4

3.Terțele persoane în procesul civil.
Acțiunea civilă.
4. Competenţa instanţelor judecătoreşti
5. Probele în procesul civil

4

6. Actele de procedură
Termenele de procedură

4

7. Sancţiunile procedurale
Amenzile judecătoreşti şi cheltuielile de judecată

4

8.2 AT

Nr.ore

4
4
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Actiunea Civila
4
Participantii in procesul civil
4
8.4 TC
Nr.ore
TC SPETA
10
TC SPETA
10
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
- - Boroi, G., Stancu, M. (2017). 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
Zaharia, Al., (2009). Drept procesual civil. Partea generală, 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 de elaborare a suportului de studiu
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
Tabacu, A., (2013). Citarea şi comunicarea actelor de procedură civilă. Bucureşti: Universul Juridic
Zaharia, Al., (2009). Drept procesual civil. Partea generală, Ediţie revăzută şi adăugită. Galaţi: Editura Universitară
„Danubius” Galați
Deleanu, I., (2008), Drepturile fundamentale ale părţilor în procesul civil. Norme naţionale, norme convenţionale şi
norme comunitare. Bucureşti: Universul Juridic
Nicolae, A., (2008), Relativitatea şi opozabilitatea efectelor hotărârii judecătoreşti. Bucureşti: Universul Juridic
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 conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și 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.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Evaluare finală
10.5 TC

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua/Teme de
control

10.3 Pondere
din nota finală
70%
30%

10.6 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
Data completării
20.09.2019

Semnătura coordonatorului de disciplină
Lect.univ.dr. Nicu Duret

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
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20.09.2020

Lect. univ. dr. Iulian SAVENCO
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