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Denumirea disciplinei
Drept Procesual Civil II
S.06.O.041 ( cu fr.)/ S.06.O.032 (cu FR)
Codul disciplinei
Tipul disciplinei
Specialitate, obligatorie
Anul de studiu / semestrul
Anul III, semestrul VI
Limba de predare
română
Credite ECTS
5
Numărul de ore de contact/ 60/20
Numărul total de ore
150
Evaluare
Examen
Titularul cursului
Fală Nicolae,
Conţinutul cursului:
Intentarea procesului în faţa primei instanţe.

Medierea judiciară.
Pregătirea pricinii civile pentru dezbaterile judiciare.
Dezbaterile judiciare.
Dispoziţiile instanţei de fond.
Procedura în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice.
Procedura specială. Procedura în ordonanţă. Procedura cererilor cu valoare redusă.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: să identifice legislaţia naţională şi cea internaţională care reglementează raporturile juridice
ce apar în procesul de înfăptuire a justiţiei pe cauzele civile; să asimileze şi să reproducă ordinea de
examinarea a pricinii civile în instanţa de fond; să memoreze conceptele, noţiunile şi elementele generale
al instituţiilor dreptului procesual civil (partea specială); să poată formula şi argumenta o poziţie
procesuală din perspectiva respectivă a profesiilor juridice necesare procesului de înfăptuire a justiţiei pe
pricinile civile; să poată realiza cu eficienţă şi previziune drepturile procesuale, anticipând soluţia finală
care se impune în situaţii juridico-procesuale concrete; să aplice, în situaţii concrete, legea procesuală cu
referire la normele de drept material şi jurisprudenţa relevantă cazului concret; să întocmească acte
procesuale civile şi să desfăşoare activităţi procesuale care impulsionează soluţionarea rapidă şi temeinică
a pricinii civile; să fie capabil de a folosi eficient în procesele civile din perspectiva rolului de judecător
sau reprezentant al părţilor Jurisprudenţa CEDO şi actele normative internaţionale care conţin norme de
drept procesual; să fie capabil de a se adapta situaţiilor procesuale apărute inopinat şi de a realiza activităţi
procesuale argumentate juridic care să contribuie la realizarea drepturilor deduse judecăţii; să poată corela
în activitatea practică normele juridice procesuale speciale cu normele procesuale a părţii generale.
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