Fişa disciplinei
Denumirea disciplinei

PROCEDURI NECONTENCIOASE ÎN CADRUL PROCESULUI
CIVIL
Anul de studiu
Semestrul
Tipul de evaluare
I
I
Ex.
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de
Numărul de
S
5
specialitate, U – socioumanistice, M – orientare spre alt masterat
credite
Regimul obligativităţii disciplinei: O – obligatorie, A – opţională, FO
facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
Total ore pe
Total ore de studiu individual 105
150
45
învăţământ
semestru
Titularul disciplinei
Igor COBAN
Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează cîte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Numărul total de ore (pe semestru)
Drept
din planul de învăţământ
Catedra
Drept Procesual Civil
Domeniul general de studiu
total
C
S
L
T
Drept
Domeniul
de
formare
Drept
45
30
15
profesională (specialitate)
C – curs, S- seminar, L – activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an

Competenţe
specifice
disciplinei

Obiectivele standard ale modului/ disciplinei
1. Cunoaştere şi înţelegere
- să distingă natura juridică, locul şi particularităţile procedurii în ordonanță
(simplificată) și a procedurii speciale în cadrul procedurii civile;
- să cunoască particularităţile de examinare a diferitor categorii de cauze civile în
cadrul procedurii în ordonanță (simplificată) și a procedurii speciale;
- să interpreteze normele juridice incluse în Capitolele XXIII-XXXV a Codului de
procedură civilă.
2. Aplicare
- să determine soluţiile corecte la problemele de ordin practic vizând materia incluse
în Capitolele XXIII-XXXV a Codului de procedură civilă;
- să argumenteze necesitatea includerii sau excluderii a unor sau altor categorii de
cauze examinate în procedurii în ordonanță (simplificată) și a procedurii speciale;
- să dialogheze în permanenţă cu colegii, cu alţi factori interesaţi până la redarea
esenţialului într-o chestiune ce ţine de particularităţile examinării şi soluţionării
anumitor categorii de cauze civile în cadrul procedurii în ordonanță (simplificată) și
a procedurii speciale.
3. Integrare
- să estimeze oportunitatea evoluţiei felurilor procedurilor necontencioase în contextul
continuării reformei judiciare cu natura juridică a acestor feluri de procedură civilă;
- să formuleze propuneri de perfecţionare a prevederilor normelor procesual civile,
incluse în Capitolele XXIII-XXXV a Codului de procedură civilă în contextul
deficienţilor identificate în practica judiciară;
- să estimeze eficienţa normelor care sunt cuprinse în Capitolele XXIII-XXXV a
Codului de procedură civilă în calitate de formă eficientă de apărare a drepturilor şi
intereselor legitime;
- să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, asupra
procesului de creare, interpretare (oficială) şi aplicare a normelor procesual civile
incluse în Capitolele XXIII-XXXV a Codului de procedură civilă;
- să contribuie la culturalizarea juridică a populaţiei în materie de examinarea şi
soluţionarea diferitor categorii de cauze civile în procedură în ordonanță (simplificată)
și în procedură specială în vederea apărării judiciare eficiente a drepturilor şi
intereselor legitime.

Conţinutul disciplinei (unităţi de conţinut)
Noțiunea, caracterele și felurile procedurilor necontencioase.
Esența procedurii în ordonanța (simplificată) și deosebirea acesteia de procedura contencioasă în
acțiune civilă.
3. Natura juridică, particularităţile şi locul procedurii speciale în cadrul procesului civil.
4. Constatarea faptelor care au valoare juridică.
5. Declararea persoanei dispărute fără urmă sau decedată. Limitarea capacităţii de exerciţiu sau
declararea incapacităţii. Declararea capacităţii de exerciţiu depline a minorului (emanciparea).
6. Încuviinţarea spitalizării forţate şi a tratamentului forţat. Încuviinţarea examenului psihiatric sau
spitalizării în staţionaul de psihiatrie.
7. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie
8. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire).
9. Sistarea temporară a valabilităţii şi retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de
întreprinzător
10. Perspectivele evoluţiei procedurilor speciale.
1.
2.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute),
1 unitate credit va fi egală cu 30 ore de activitate ale studentului pe semestru (care includ orele
fizice/auditoriale şi activităţile individuale).
Total ore pe semestru

45

ore fizice,

1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de
curs, manualelor) şi documentarea
suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe
teren, etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru
seminar
3. Realizare de teme, referate, traduceri, etc.
4. Studii de caz.
5. Pregătirea pentru lucrări de control,
atestări semestriale
6. Consultaţii
Total ore de studiu individual (pe semestru)

105

15

10
12
15

ore de activităţi de studiu individuale
7. Elaborarea rezumatelor pentru
participarea la conferinţe naţionale şi
internaţionale, seminarii şi reuniuni
8. Activităţi specifice pentru pregătirea
tezelor de master
9. Analiza practicii judiciare
10. Analiza datelor statistice

10

10
10
5

10
5

11. Examinare finală

3
110

Ponderea în notare, exprimată
în%
(Total = 100%)

- testarea continuă pe parcursul semestrului,
rezultatele activităţii la seminare
1. Examinarea testarea periodică prin lucrări de control
continuă pe - activităţi individuale teme / referate /
traduceri/proiecte, studiu de caz, etc.
parcursul
semestrului - activităţi practice
- elaborarea de proiecte şi strategii la nivel
naţional în vederea profilaxiei victimizării

cel puţin 60%

2. Examinarea
Rezultatele de la examenul final
finală

cel mult
40%

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Bibliografie
Obligatorie
Selectivă

Data completării
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10
10
10
5

40
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