
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2021-2022 

 

Anul de studiu III  / Semestrul I 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  De Drept și Științe Sociale 

1.3. Departamentul  Științe Juridice și Administrative 

1.4. Domeniul de studii Științe administrative 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea* Administrație publică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Drept procesual civil 2.2. Cod disciplină  AP III 6.2 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect.univ.dr. Pleșa Ioana-Andra 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect.univ.dr. Pleșa Ioana-Andra 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F – 

facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 21 3.6. seminar/laborator 21 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat - 

Examinări 8 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 42 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum NU ESTE CAZUL 

4.2. de competenţe NU ESTE CAZUL 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului       Condiții materiale : Sală dotată cu tablă și videoproiector 

      Studenţii vor participa a prelegere, atât prin prezentarea şi analiza fişelor tematice 

specifice cursului,cât şi prin analize de text/document/documente primare şi secundare, 

lucrări generale şi speciale.  

       În funcție de evoluția contextului epidemiologic , având în vedere Pandemia generate 

de SARS-CoV2 , în cazul necesității  desfășurării online : Platforma Microsoft Teams.  
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului         Seminarul se va defășura în săli cu echipament adecvat, asemeni cursului.  

        Studenții vor realiza proiecte,vor analiza studii de caz,vor face analize și interpretare 

de text.  În cazul desfășurării online: Platforma Microsoft Teams.  

  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic. 

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă. 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 

Competenţe transversale - 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei         Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a noțiunilor specifice 

instituțiilor juridice fundamentale ale Dreptului procesual civil și familiarizarea studenților 

cu mecanismele funcționării autorității judecătorești, ca sistem de organe desemnat să 

realizeze funcția jurisdicțională a statului roman. 

În momentul de față nu putem discuta de  existența  ,, dreptului procesual 

administrativ” , această noțiune fiind o himeră. Reglementarea soluționării unor ,,litigii” 

fiind reglementată doar de Legea 554/2004 în care se fac trimiteri la Codul de procedură 

civilă.  

Pentru a sesiza instanța de contencios administrativ este necesară o cerere 

introductivă de instanță, această cerere se face potrivit nomelor reglementate de Codul de 

procedură civilă-acestă ramură a dreptului reprezentând în acest caz , dreptul comun în 

materie de norme/reguli de procedură. Pentru a cunoaște modul de compunere/constituire 

sau chiar noțiunea de instanță trebuie să avem minime noțiuni de Drept procesual civil.  

Așadar începând de la actul de sesizare al instanței de contencios administrativ , se 

face apel la nreglementările existente în NCPC ( Noul Cod de Procedură civilă).  



        

7.2 Obiectivele specifice Cunoașterea conceptelor fundamentale, precum organizarea puterii judecătorești , 

întocmirea actelor/cererilor necesare sesizării instanței, căi de atac etc 

 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

I.ASPECTE INTRODUCTIVE. 

Noțiunea Dreptului procesual civil. 

Fazele procesului civil. 

Izvoarele dreptului procesual civil. 

Clasificarea şi acţiunile legilor Dreptului procesual civil. 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

II.PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL. 

COMPARAREA PRINCIPIILOR DPC   CU PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ 

ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI. 

 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

III.PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL.CORELAREA TEMEI CU 

PREVEDERILE LEGII 554/2004. 

Instanţa de judecata 

Părţile în procesul civil 

Terţele persoane în procesul civil 

Reprezentarea judiciară a părţilor în procesul civil 

Participarea Ministerului Public în proces. Alți participanți în cazul Acțiunii în 

contencios administrativ. 

• Perspectiva NCPC 

• Art.1 din Legea 554/2004  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

IV.ASPECTE DE BAZĂ PRIVIND ACŢIUNEA ÎN JUSTIȚIE ÎN MATERIE CIVILĂ 

VERSUS PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR ÎN CONTENCIOSUL 

ADMINISTRATIV. 

ASPECTE  FUNDAMENTALE PRIVIND ACTIUNEA CIVILĂ (Noţiunea şi natura 

juridică.Elementele acţiunii civile. Condiţii de exercitare ale acţiunii civile.). 

Legea 554/2004 PROCEDURA PREALABILĂ 

Legea 554/2004 ACȚIUNEA JUDICIARĂ   

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

V.COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI.  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

VI. ACTELE DE PROCEDURĂ ȘI TERMENELE PROCEDURALE CONFORM 

PREVEDERILOR NCPC. PRIVIRE ASUPRA TERMENULUI DE INTRODUCERE A 

A ACȚIUNII (LEGEA 554/2004).  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

VII.ETAPA SCRISĂ A PROCESULUI . 

Subiectele care sunt îndreptățite să facă sesizarea din perspectiva  NCPC precum și din 

perspectiva Legii 554/2004.Documentele necesare. 

• NCPC 

• Legea 554/2004 

• Documentele necesare conform art 12 din Legea 554/2004 

 Conținutul cererii de sesizare a instanței . Aspecte specifice care vizează acțiunea în 

contencios administrativ. 

• Cererea de chemare în judecată conform reglementării NCPC 

• Cererea de sesizare a instanței de contencios . Termenul de introducere a 

acșiunii (art 11 Legea 554/2004). 

 

Întâmpinarea  

Cererea reconvențională  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

VIII.FAZA DEZBATERILOR.  

      DESFĂȘURAREA SEDINȚELOR DE JUDECATĂ ÎN CAZUL PROCESULUI 

CIVIL.  

      DESFĂȘURAREA JUDECĂȚII ÎN FAȚA INSTANȚEI DE CONTENCIOS ( 

citarea părților, introducerea în cauză a funcționarului, introducerea în cauză a altor 

subiecte de drept).  

        JUDECAREA CERERILOR. 

Aspecte privind judecarea cererilor reglementate de NCPC  

Aspecte privind judecarea cererilor reglementate de Legea 554/2004 

Soluțiile care pot fi pronunțate de instanța civilă . Soluțiile care pot fi pronunțate de 

instanța de contencios administrativ. 

 

  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

IX. PROBELE 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

X. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ.SOLUȚIILE PE CARE LE POATE DA 

INSTANȚA (NCPC, LEGEA 554/2004).  

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

XI. CĂILE DE ATAC (din perspectiva NCPC precum și a Legii 554/2004). 

Apelul 

Recursul 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/ curs 

XII. CĂILE DE ATAC (din perspectiva NCPC precum și a Legii 554/2004). 

Contestaţia în anulare 

Revizuirea 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/curs 



XIII. PROCEDURI SPECIALE-PREZENTARE SUMARĂ. 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/curs 

Având în vedere că această 

temă se studiază în cadrul 

disciplinei  Drept procesual 

civil-partea specială, nu va 

face parte din temele de 

evaluare. 

XIV. PROCEDURA PUNERII ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI 

(NCPC, LEGEA 554/2004). 

 

 

Dialog, demonstraţie, discutie 

dirijată,brainstorming, 

exemplificare 

2 ore/curs 

Având în vedere că această 

temă se studiază în cadrul 

disciplinei  Drept procesual 

civil-partea specială, nu va 

face parte din temele de 

evaluare. 

Bibliografie obligatorie 

Ioana-Andra Pleșa , Elemente de Drept procesual civil .Specializarea administrație publică.Suport de curs în format electronic.Biblioteca Universității, 2021. 

Bibliografie selectivă 

Ioana-Andra Pleșa, Drept procesual civil, Editura Pro Universitaria, București, 2019. 

Ioana-Andra Pleșa,Drept procesual civil român.Sesizarea instanței de judecată în procesul civil.Aspecte de drept comparat.Editura Pro Universitaria, 

București,2018. 

G.Boroi, M.Stancu,Drept procesual civil.Editura Hamangiu,2017 

Ciobanu V.M.,Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat. Vol. I –art. 1-526,Editura Universul Juridic,București,2013. 

I. Deleanu, Tratat de procedură civilă vol.I.,Ed.Universul Juridic, București, 2013. 

M.Tăbârcă, Drept procesual civil.Teoria generală,vol II.Ed.Universul juridic, București, 2013. 

A. Tabacu ,Drept procesual civil-Conform noului Cod de procedură civilă, Universul Juridic, 2013. 

8.2. Seminar-laborator   

I.ASPECTE INTRODUCTIVE. 

Noțiunea Dreptului procesual civil. 

Fazele procesului civil. 

Izvoarele dreptului procesual civil. 

Clasificarea şi acţiunile legilor Dreptului procesual civil. 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

II.PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL. 

COMPARAREA PRINCIPIILOR DPC   CU PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ 

ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI.  

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore s/eminar 

III.PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL.CORELAREA TEMEI CU 

PREVEDERILE LEGII 554/2004. 

Instanţa de judecata 

Părţile în procesul civil 

Terţele persoane în procesul civil 

Reprezentarea judiciară a părţilor în procesul civil 

Participarea Ministerului Public în proces. Alți participanți în cazul Acțiunii în 

contencios administrativ. 

• Perspectiva NCPC 

• Art.1 din Legea 554/2004 

 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

IV.ASPECTE DE BAZĂ PRIVIND ACŢIUNEA ÎN JUSTIȚIE ÎN MATERIE CIVILĂ 

VERSUS PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR ÎN CONTENCIOSUL 

ADMINISTRATIV. 

ASPECTE  FUNDAMENTALE PRIVIND ACTIUNEA CIVILĂ (Noţiunea şi natura 

juridică.Elementele acţiunii civile. Condiţii de exercitare ale acţiunii civile.). 

Legea 554/2004 PROCEDURA PREALABILĂ 

Legea 554/2004 ACȚIUNEA JUDICIARĂ  

 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

V.COMPETENŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI.  

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/seminar 

VI. ACTELE DE PROCEDURĂ ȘI TERMENELE PROCEDURALE CONFORM 

PREVEDERILOR NCPC. PRIVIRE ASUPRA TERMENULUI DE INTRODUCERE A 

A ACȚIUNII (LEGEA 554/2004).  

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

VII.ETAPA SCRISĂ A PROCESULUI . 

Subiectele care sunt îndreptățite să facă sesizarea din perspectiva  NCPC precum și din 

perspectiva Legii 554/2004.Documentele necesare. 

• NCPC 

• Legea 554/2004 

• Documentele necesare conform art 12 din Legea 554/2004 

 Conținutul cererii de sesizare a instanței . Aspecte specifice care vizează acțiunea în 

contencios administrativ. 

• Cererea de chemare în judecată conform reglementării NCPC 

• Cererea de sesizare a instanței de contencios . Termenul de introducere a 

acșiunii (art 11 Legea 554/2004). 

 

Întâmpinarea  

Cererea reconvențională  

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

VIII.FAZA DEZBATERILOR.  

      DESFĂȘURAREA SEDINȚELOR DE JUDECATĂ ÎN CAZUL PROCESULUI 

CIVIL.  

      DESFĂȘURAREA JUDECĂȚII ÎN FAȚA INSTANȚEI DE CONTENCIOS ( 

citarea părților, introducerea în cauză a funcționarului, introducerea în cauză a altor 

subiecte de drept).  

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 



        JUDECAREA CERERILOR. 

Aspecte privind judecarea cererilor reglementate de NCPC  

Aspecte privind judecarea cererilor reglementate de Legea 554/2004 

Soluțiile care pot fi pronunțate de instanța civilă . Soluțiile care pot fi pronunțate de 

instanța de contencios administrativ. 

 

 

 

IX. PROBELE  

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

X. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ.SOLUȚIILE PE CARE LE POATE DA 

INSTANȚA (NCPC, LEGEA 554/2004). 

 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

XI. CĂILE DE ATAC (din perspectiva NCPC precum și a Legii 554/2004). 

Apelul 

Recursul 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

XII. CĂILE DE ATAC (din perspectiva NCPC precum și a Legii 554/2004). 

Contestaţia în anulare 

Revizuirea 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

XIII. PROCEDURI SPECIALE-PREZENTARE SUMARĂ. 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

XIV. PROCEDURA PUNERII ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI 

(NCPC, LEGEA 554/2004). 

 

 

Dezbatere, analiză de text, analiza 

unor cazuri practice, întrebări tip 

grilă / prezentare proiect. 

2 ore/ seminar 

Temele de seminar vor fi adaptate specificului specializării și tratate  comparative( acolo unde este posibil ) cu prevederile Legii 554/2004 . 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

Ioana-Andra Pleșa , Elemente de Drept procesual civil .Specializarea administrație publică.Suport de curs în format electronic.Biblioteca Universității, 2021. 

Ioana-Andra Pleșa, Elemente de Drept procesual civil -Activitate de seminar..Specializarea administrație publică. Suport de seminar. în format 

electronic.Biblioteca Universității, 2021. 

 

Bibliografie selectivă 

Ioana-Andra Pleșa, Drept procesual civil, Editura Pro Universitaria, București, 2019. 

Ioana-Andra Pleșa,Drept procesual civil român.Sesizarea instanței de judecată în procesul civil.Aspecte de drept comparat.Editura Pro Universitaria, 

București,2018. 

G.Boroi, M.Stancu,Drept procesual civil.Editura Hamangiu,2017 

Ciobanu V.M.,Noul Cod de procedura civila. Comentat si adnotat. Vol. I –art. 1-526,Editura Universul Juridic,București,2013. 

I. Deleanu, Tratat de procedură civilă vol.I.,Ed.Universul Juridic, București, 2013. 

M.Tăbârcă, Drept procesual civil.Teoria generală,vol II.Ed.Universul juridic, București, 2013. 

A. Tabacu ,Drept procesual civil-Conform noului Cod de procedură civilă, Universul Juridic, 2013.Tabacu A.,Drept procesual civil-Conform noului Cod de procedură 

civilă,Universul Juridic,2013. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competențelor cognitive și funcționale ale viitoriilor funcționari în instituții specifice  administrației de stat, 

permițându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiei  și la dinamica aferentă domeniului juridic și administrativ în contextul 

actual. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Exemen oral 100% 

10.5 Seminar/laborator - - - 

10.6 Standard minim de performanţă: nota minim 5 

Pentru promovarea examenului studentul trebuie să dovedească prin răspunsul la întrebările  adresate că și-a însușit un minimum de cunoștiințe în ceea 

ce privește disciplina drept procesual civil.Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată reprezintă o 

condiție esențială în promovarea examenului. 

Pentru a obține nota maximă studentul trebuie să dovedească că a parcurs toate temele specifice disciplinei și că și le-a însușit într-o manieră 

aprofundată. 

Metoda de evaluare: examen oral/ 2 subiecte existente  pe biletul extras aleatoriu de student. *În funcție de context studentului îi pot fi adresate întrebări 

suplimentare. 

* Studenții care elaborează proiecte/ referate vor fi punctați cu 1 sau 2 puncte în plus la nota finală (în funcție de calitatea materialului prezentat în 

cadrul seminarului).  

*Studenții care nu eleborează proiecte/referate pot obține nota maximă dacă dovedesc o cunoaștere aprofundată a temelor enunțate anterior. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

   13.09.2021                              

             

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

   

 

 



 

 


