FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
II - Master
Carieră judiciară

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
I

Instituții de drept procesual civil – procedura
necontencioasă, executarea silită, proceduri speciale
Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia
Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia
2.7 Regimul discipinei*
II 2.6 Tip de evaluare
E

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
din care: 3.5
curs
3.6 seminar/laborator
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

1
14
ore
30
25
24
1
3
83
125
5

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Nu este cazul

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Dobândirea unor cunoştinţe şi abilităţi în sensul caracterizării şi evaluării instituțiilor de drept
studiate
C2. Emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la materia studiată
C3. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice disciplinei
C4. Creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor (cazurilor practice) și a testelor grilă

CT1. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi valorificare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite,
CT2. Înţelegerea dinamicii domeniului şi a legăturilor cu alte ramuri de drept
CT3. Creşterea gradului de conştientizare şi a capacităţii de autoevaluare

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Însuşirea noţiunilor referitoare la instituțiile dreptului procesual civil (procedura necontencioasă,
executarea silită, proceduri speciale).

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice regulile aplicabile instituțiilor de drept studiate
 Descrie regulile de procedură aplicabile
 Utilizeze limbajul juridic de specialitate specific
 Analizeze situații juridice concrete (spețe) și să rezolve teste grilă

8. Conţinut
8.1

Observaţii

Curs

Metode de predare

1.

Procedura necontencioasă judiciară

- prelegere
- metode interactive

2h

2.

Scopul și obiectul executării silite.
Modalitățile de executare silită

- prelegere
- metode interactive

2h

3.

Titlurile executorii

- prelegere
- metode interactive

2h

4.

Părțile și terții în procedura de
executare silită

- prelegere
- metode interactive

2h

5.

Instanța de executare. Executorul
Judecătoresc

- prelegere
- metode interactive

2h

Sesizarea organului de executare.
Încuviințarea executării silite
Incidente pe parcursul executării silite.
Prescripția dreptului de a obține
executarea silită

- prelegere
- metode interactive

2h

- prelegere
- metode interactive

2h

6.
7.

(ore şi referinţe bibliografice)

8.

Contestația la executare. Întoarcerea
executării silite

- prelegere
- metode interactive

2h

9.

Ordonanța președințială

- prelegere
- metode interactive

2h

10.

Partajul judiciar

- prelegere
- metode interactive

2h

11.

Măsurile asigurătorii

- prelegere
- metode interactive

2h

12.

Ordonanța de plată

- prelegere
- metode interactive

2h

13.

Procedura cererilor cu valoare redusă

- prelegere
- metode interactive

2h

14.

Procedura evacuării din imobilele
folosite sau ocupate fără drept

- prelegere
- metode interactive

2h

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a, Editura Hamangiu, București, 2020
2. Gabriel Boroi (coord.), Noul Cod de procedură civilă, comentariu pe articole, Vol. II, Ediția a 2-a,
revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2016
3. Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori), Noul Cod de procedură civilă, comentat și
adnotat, Vol. II, Editura Universul Juridic, București, 2016
4. Ioan Leș (coordonator), Tratat de drept procesual civil, Vol. II, Editura Universul Juridic, București,
2015
5. Mădălina Dinu, Roxana Stanciu, Executarea silită în Codul de procedură civilă, Ediția a 2-a, Editura
Hamangiu, București, 2019
6. Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare silită, Vol. I, Teoria generală şi
procedurile execuţionale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
7. Nicolae-Horia Țiț, Executarea silită. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016
Referinţe suplimentare:
8. Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (coordonatori), Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Vol. I,
Editura Universul Juridic, București, 2016
9. Evelina Oprina, Vasile Bozeșan (coordonatori), Executarea silită. Dificultăți și soluții practice, Vol. I,
Editura Universul Juridic, București, 2017
10. Nicolae-Horia Țiț, Încuviințarea executării silite, Editura Universul Juridic, București, 2018
11. Gh. Durac, Drept procesual civil: principii și instituții fundamentale. Procedura contencioasă, Editura
Hamangiu, București, 2014
12. G. Răducan, Drept procesual civil. Procedura necontencioasă judiciară. Proceduri speciale, Editura
Hamangiu, București, 2017
13. Claudiu Constantin Dinu, Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă, Editura Universul
Juridc, București, 2013
14. Nicolae-Horia Țiț, Roxana Stanciu, Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
134/2010 privind Codul de procedură civilă – comentarii, explicații, jurisprudență relevantă, Editura
Hamangiu, 2019
8.2
1.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii

Procedura încuviințării executării silite

metode interactive:
interpelarea, dialogul,
dezbaterea având drept
suport bibliografia

2h

(ore şi referinţe bibliografice)

recomandată privind
reglementări, teorii şi speţe,
prezentarea şi comentarea
unor referate și studii de caz,
prezentarea şi analiza
comparativă a unor soluţii de
practică judiciară
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Particularități ale titlurilor executorii non
jurisdicționale
Soluțiile pe care le poate pronunța
instanța care soluționează contestația
la executare, raportat la obiectul
acesteia
Ipoteze speciale de stabilire a
competenție instanței judecătorești, în
cazul ordonanței președințiale,
partajului judiciar și măsurilor
asigurătorii
Particularități ale procedurii de
soluționare a ordonanței președințiale,
partajului judiciar și măsurilor
asigurătorii
Mijloacele procedurale de recuperare a
creanțelor
Aplicații practice ale procedurii de
evacuare din imobilele folosite sau
ocupate fără drept

metode interactive

2h

metode interactive

2h

metode interactive

2h

metode interactive

2h

Metode interactive

2h

Metode interactive

2h

Bibliografie
1. Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, Tratat teoretic şi practic de executare silită, Vol. II, Explicaţii, cereri,
modele, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
2. Ștefan Ioan Lucaciuc, Contestatia la executare in reglementarea Noului Cod de procedura civila, Editura
Hamangiu, București, 2014
3. Cătălin Lungănașu, Contestația la executare. Instituție fundamentală a dreptului procesual civil, Editura
C.H. Beck, București, 2019
4. George-Alexandru Lazăr, Titlurile executorii, Editura Universul Juridic, București, 2018
5. Roxana Stanciu, Încuviințarea executării silite în noul Cod de procedură civilă, Editura Hamangiu,
București, 2014
6. Roxana Stanciu, Contestația la executare în noul Cod de procedură civilă, Editura Hamagiu, București,
2015
7. Roxana Sîrghi, Executarea silită în Codul de procedură civilă, Editura Hamangiu, Bucureșți, 2020
8. Alex Bogdan Arghir, Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept, Editura
Hamangiu, București, 2015
9. Doina Anghel, Partajul judiciar în reglementarea noilor Coduri, Editura Hamangiu, București, 2015
10. Vasile Bozeșan, Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă, Editura Hamangiu, București, 2014
11. Claudiu Constantin Dinu, Procedura ordonanței de plată, Editura Universul Juridic, București, 2013

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei este menit să corespundă cu:
- regulile impuse la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii
- regulile impuse la examenul de admitere în profesia de avocat
- așteptările oricărei persoane juridice (instituție/autoritate publică, societate comercială, asociație sau
fundație ș.a.) care angajează consilieri juridici
- regulile impuse privind admiterea în profesia de executor judecătoresc
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Gradul de însușire a
examen final scris (față în
materiei predate (în special
față sau prin intermediul
10.4 Curs
competențele C1, C2, prin
platformei de e-learning a
facultății)
prisma obiectivelor)
Capacitatea de a soluționa
corect spețe și de utiliza
corect limbajul de
teste grilă, spețe, lucrări de
10.5 Seminar/ Laborator
specialitate (în special
sinteză
competențele C3, C4, prin
prisma obiectivelor)
10.6 Standard minim de performanţă
- cunoașterea noțiunilor fundamentale
- cunoașterea principalelor instituții juridice din materia disciplinei
- utilizarea corectă a limbajului de specialitate

Data completării
10.09.2020

Titular de curs
Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia

Data avizării în departament
30.09.2020

10.3 Pondere în
nota finală (%)
50%

50%

Titular de seminar
Lect. univ. dr. Țiț Nicolae-Horia

Director de departament
Conf. univ. dr. Septimiu Panainte

