
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licențiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Drept procesual civil II. 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

- - - 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. János Székely (lector universitar) 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Dr. János Székely (lector universitar) 

laborator (nu este cazul) 

proiect (nu este cazul) 

2.5. Anul de studiu III. 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0252 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 44 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 30 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

6 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

d) Tutoriat 0 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  0 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/12.09.2019 

                               



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  (nu este cazul) 

4.2. de competențe  cunoașterea temeinică a limbii și gramaticii române; 

 raționament logic bine dezvoltat; 

 cunoașterea conținutului art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului și elemente de bază privind practica Curții 

Europene a Drepturilor Omului pe baza acestui text; 

 cunoașterea condițiilor de validitate ale actelor juridice civile și 

regimul juridic aplicabil actului juridic civil și a regimului nulităților; 

 cunoașterea regimului juridic al prescripțiilor și decăderilor; 

 cunoașterea prevederilor Codului civil privind calculul termenelor; 

 cunoașterea noțiunii de proces civil, a principiilor care guvernează 

acest proces în legislația română și exigențele din tratatele 

internaționale privind drepturile omului față de procesul civil; 

 cunoașterea participanților la procesul civil (părți, procuror, judecător, 

martor, expert, etc.) și rolul acestora în înfăptuirea justiției civile; 

 cunoașterea regulilor după care se stabilește instanța competentă 

general, material și teritorial pentru a soluționa un litigiu și normele 

potrivit cărora această competență se prorogă, sau instanța competentă 

se modifică prin strămutare, și a problemelor legate de conexarea, 

disjungerea sau litispendența între pricini; 

 cunoașterea categoriilor actelor de procedură și condițiilor de 

valabilitate ale acestora; 

 cunoașterea regulilor și etapelor procedurii scrise și orale desfășurate 

în fața primei instanțe; 

 cunoașterea categoriilor de probe care se pot administra în fața 

instanțelor de judecată și ale limitelor stabilite pentru administrarea 

anumitor probe în situații anume prevăzute; 

 cunoașterea modalității în care litigiile se dezbat în fața primei 

instanțe. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfășurare a cursului  Sală de curs cu un număr minim de 25 de locuri 

dotată cu tablă, calculator, proiector, iluminare 

artificială, cu posibilitate de reglare a gradului de 

iluminare. 

 Cursanții se vor comporta în mod cuviincios și atent. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 Sală de seminar cu un număr minim de 25 de locuri 

dotată cu tablă, calculator, proiector, iluminare 

artificială, cu posibilitate de reglare a gradului de 

iluminare. 

 Participanții la seminar să aibă asupra lor: 1° Codul 

de procedură civilă (Legea nr. 134/2010 – versiune 

actualizată cu modificările ulterioare); 2° Legea nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară – versiune 

actualizată cu modificările ulterioare; 3° Legea nr. 

76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 

privind Codul de Procedură civilă – versiune 

actualizată cu modificările ulterioare; 4° Legea nr. 

2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea 

instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea 



 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 

– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state 

– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă 
– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de 

vedere juridic şi în soluţionarea lor 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 

– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice  

– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă civilă – versiune 

actualizată cu modificările ulterioare; 5° Manualul 

universitar utilizat pentru parcurgerea materiei 

(indicat mai jos la punctul 8.1. secțiunea 

Bibliografie); 6° Materialele didactice indicate 

pentru a fi consultate pentru seminarul respectiv; 7° 

caiet sau foi A4; 8° instrumente de scris. 

 Participanții vor parcurge materia didactică indicată 

la cursul și după caz seminarul anterior și vor pregăti 

temele indicate, în scris. 

 Participanții se vor comporta în mod cuviincios și 

vor urmări indicațiile primite de la titularii 

activităților de curs respectiv de seminar. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 familiarizarea studenților cu noțiunea, principiile și desfășurarea 

judecății în căile de atac ordinare și extraordinare, cu anumite 

proceduri speciale și cu procedura executării silite respectiv remediile 

împotriva unei executări nelegale 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 crearea unor aptitudini ale studentului în sensul de a putea identifica 

motive pentru exercitarea căilor de atac pe baza unei hotărâri 

judecătorești nelegale sau neîntemeiate, de a putea formula și susține o 

cale de atac în limitele motivelor permise de lege unde este cazul 

 familiarizarea studentului cu dinamica procedurii de soluționare a 

căilor de atac în special în fața Curților de Apel și al Înaltei Curți de 

Casație și Justiție 

 cunoașterea diferențelor specifice între căile de atac 

 familiarizarea studenților cu specificul anumitor proceduri speciale 

pentru a putea formula și susține cereri în aceste proceduri 

 familiarizarea studențior cu procedurile de executare, cu executarea 

silită mobiliară, imobiliară și directă, cu condițiile de legalitate 

aplicabile în cazul acestor proceduri și cu remediile împotriva unei 

proceduri de executare nelegală astfel încât să poată să formuleze și să 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Căile de atac. Teoria generală. Contestația pentru 

tergiversarea procesului. 

expunere sistematică nu sunt 

Apelul. expunere sistematică nu sunt 

Recursul. expunere sistematică nu sunt 

Contestația în anulare. Revizuirea. expunere sistematică nu sunt 

Recursul în interesul legii. Procedura hotărârii 

prealabile. 

expunere sistematică nu sunt 

Procedura divorțului. Punerea sub interdicție și 

declararea morții. 

expunere sistematică nu sunt 

Partajul judiciar. Ordonanța președințială. Cererile 

posesorii. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate 

fără drept. 

expunere sistematică nu sunt 

Oferta de plată și consemnațiunea. Ordonanța de plată. 

Cererile de valoare redusă. Măsurile asigurătorii. 

expunere sistematică nu sunt 

Procedura judiciară necontencioasă. Arbitrajul. expunere sistematică nu sunt 

Executarea silită I. Aspecte generale. expunere sistematică nu sunt 

Executarea silită II. Contestația la executare. 

Întoarcerea executării. 

expunere sistematică nu sunt 

Urmărirea mobiliară. expunere sistematică nu sunt 

Urmărirea imobiliară. expunere sistematică nu sunt 

Executarea silită directă. expunere sistematică nu sunt 

Bibliografie 

Bibliografie: 

Bibliografie obligatorie pentru promovarea examenului: 

 Manual universitar: Gabriel Boroi; Mirela Stancu: Drept procesual civil. Ediția a III-a revizuită 

și adăugită. Editura Hamangiu, București, 2016. [Cotă în biblioteca universității: 347/BOR 

(identificator exemplar: SAPIK201601416)] 

 Caiet de seminarii: Gabriela Răducan; Mădălina Dinu: Fișe de procedură civilă pentru 

admiterea în magistratură și avocatură. Ediția a 4-a. Editura Hamangiu, București, 2016. [Cotă în 

biblioteca universității: 347/RĂD (identificator exemplar: SAPIK201601208)] 

 Legislație: Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) – modificată și completată: art. 1-

455; Legea nr. 76/2010 – modificată și completată: art. 1-12. Legea nr. 2/2013 – modificată și 

completată: art. XII.-XIII. [Cotă în biblioteca universității: 347(498)/BOZ (identificator 

exemplar: SAPIK201700435)] 

 Bibliografia indicată la cursuri și seminarii. 

Bibliografie facultativă: 

 Mihaela Tăbârcă: Drept procesual civil. Vol. II. Procedura contencioasă în fața primei instanțe. 

Procedura necontencioasă judiciară. Editura Solomon, București, 2017. [Cotă în biblioteca 

universității: 347.91/TĂB (identificator exemplar: SAPIK201700226)] 

motiveze contestații la executare 



 Mihaela Tăbârcă: Drept procesual civil. Vol. III. Căile de atac. Procedurile speciale. Editura 

Solomon, București, 2017. [Cotă în biblioteca universității: 347.91/TĂB (identificator exemplar: 

SAPIK201700227)] 

 Ioan Leș: Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a II-a revizuită și 

adăugită. Editura C. H. Beck, București, 2015. [Cotă în biblioteca universității: 347(498)/LEŞ 

(identificator exemplar: SAPIK201700261)] 

 Viorel Mihai Ciobanu; Marian Nicolae și alții: Noul Cod de procedură civilă. Comentat și 

adnotat. Vol. II. Art. 527 – 1.134. Ediția a II-a revizuită. Editura Universul Juridic, București, 

2016. [Cotă în biblioteca universității: 347(498)/CIO (identificator exemplar: SAPIK201601403)] 

 Gabriela Răducan: Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necontencioasă judiciară. 

Proceduri speciale. Editura Hamangiu, București, 2017. [Cotă în biblioteca universității: 

347/RĂD (identificator exemplar: SAPIK201800026)] 

 Evelina Oprină; Gabriela Cristina Frențiu; Ioana Păsculeț: Minispețe. Vol. II. Drept procesual 

civil. Editura Solomon, București, 2016. [Cotă în biblioteca universității: 34/MIN (identificator 

exemplar: SAPIK201700230)] 

 Jurisprudență obligatorie pentru aplicarea Codului de procedură civilă. Editura Hamangiu, 

București, 2017. [Cotă în biblioteca universității: 34/JUR (identificator exemplar: 

SAPIK201700221)] 

 Roxana Stanciu: Ordonanța președințială în materie civilă. Practică judiciară potrivit noului Cod 

de procedură civilă [Cotă în biblioteca universității: 34/STA (identificator exemplar: 

SAPIK201700219)] 

 Mădălina Dinu; Roxana Stanciu: Executarea silită în codul de procedură. Comentariu pe articole. 

Editura Hamangiu, București, 2017. [Cotă în biblioteca universității: 34/DIN (identificator 

exemplar: SAPIK201700220)] 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Căile de atac. Teoria generală. Contestația pentru 

tergiversarea procesului. 

Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Apelul. Conversație, problematizare, 

exerciții 
Proiect: 

formulare apel 

Recursul. Conversație, problematizare, 

exerciții 
Proiect: 

formulare 

recurs 

Contestația în anulare. Revizuirea. Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Recursul în interesul legii. Procedura hotărârii 

prealabile. 

Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Procedura divorțului. Punerea sub interdicție și 

declararea morții. 

Conversație, problematizare, 

exerciții 
Proiect: proces 

simulat de 

divorț 

Partajul judiciar. Ordonanța președințială. Cererile 

posesorii. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate 

fără drept. 

Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Oferta de plată și consemnațiunea. Ordonanța de plată. 

Cererile de valoare redusă. Măsurile asigurătorii. 

Conversație, problematizare, 

exerciții 
Proiect: 

formulare 

cerere 

ordonanță de 

plată și cu 

valoare redusă 

Procedura judiciară necontencioasă. Arbitrajul. Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Executarea silită I. Aspecte generale. Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 



Executarea silită II. Contestația la executare. 

Întoarcerea executării. 

Conversație, problematizare, 

exerciții 
Proiect: 

formulare 

contestație la 

executare. 

Urmărirea mobiliară. Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Urmărirea imobiliară. Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Executarea silită directă. Conversație, problematizare, 

exerciții 
nu sunt 

Bibliografie 

A se vedea bibliografia indicată pentru cursuri. 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

(nu este cazul) (nu este cazul) (nu este cazul) 

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

(nu este cazul) (nu este cazul) (nu este cazul) 

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

(nu este cazul) (nu este cazul) (nu este cazul) 

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei corespunde cerințelor impuse prin: 

1. Tematica și bibliografia de concurs stabilită de Institutul Național al Magistraturii - a se vedea 

tematica din data de 10.07.2018 publicată pe pagina de internet a instituției:  
http://www.inm-

lex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF  
2. Tematica pentru examenul de primire în profesia de avocat din data de 17.06.2017. elaborată prin 

Hotărârea nr. 368/22.06.2018 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în 

profesie – sesiunea septembrie 2018 împreună cu Anexa cuprinzând tematica și bibliografia de 

examen:  
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-

WEBSITE.pdf   
3. Tematica si bibliografia actuală pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea 

calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017. și pentru 

dobândirea calității de notar definitiv aprobate prin aceeași Hotărâre:  

a. Tematica și bibliografia pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea 

calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017, 

menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018. Tematica și bibliografia 

pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar au 

fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 2017 prin adresa nr. 4/57494/10.11.2017, cat si 

in anul 2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018.  
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2017/Tematica_si_bibl_not_stag.pdf 

b. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru 

concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani 

vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 

27/26.05.2016 (anexa nr. 1) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. 

Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-WEBSITE.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-WEBSITE.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2017/Tematica_si_bibl_not_stag.pdf


2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr. 

7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr. 

5/50718/30.06.2016.: 
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateor

etica2016.pdf ; 

c. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru 

concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani 

vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 

27/26.05.2016 (anexa nr. 2) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. 

Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 

2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr. 

7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr. 

5/50718/30.06.2016.: 
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobaprac

tica2016.pdf ; 

4. Tematica pentru concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești 

stagiari noiembrie 2017 (actuală fără modificări în anul 2018): 

https://executori.ro/EXAMENE/docs_exe/Tematica%20stagiari_28.11.2017.pdf ; 

5. Tematica pentru examenul de definitivare în profesia de consilier juridic elaborată de Uniunea 

Colegiilor Consilierilor Juridici din România, a se vedea: 

http://www.ccj.ro/admin/uploads/assets//pdf-uri/tematica1.pdf  . 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 frecventarea orelor de curs și de seminar: prezența la cel puțin 75% dintre orele/activitățile de curs și 

la cel puțin 75% din orele/activitățile de seminar, calculat întotdeauna prin rotunjire în sus, pe baza 

numărului total de cursuri și de seminarii într-un semestru, este obligatorie și constituie precondiția 

prezentării la evaluare. 

 obținerea calificativului ”ADMIS” la pretestarea precedentă examenului oral (obținerea a cel puțin 5 

din 10 puncte la pretestare). 

 NU există posibilitate de recuperare a activităților din timpul semestrului. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

finală 

10.4. Curs Examen parțial tip grilă Două examene parțiale 

tip grilă în cursul 

semestrului, fiecare cu 

câte 9 întrebări care pot 

avea un singur răspuns 

corect sau două 

răspunsuri corecte. 

50% 

Examen oral Studenții care au 

participat la examenele 

tip grilă din timpul 

semestrului și au obținut 

nota de 5 la fiecare dintre 

aceste examene participă 

la examenul oral. 

Examenul oral este 

precedat de o pretestare 

cu 10 întrebări, cu 

caracter eliminatoriu. 

50% 

10.5 . 

 

Seminar Evaluare continuă Evaluare verbală (nu este cazul) 

Laborator (nu este cazul) (nu este cazul) (nu este cazul) 

http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateoretica2016.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateoretica2016.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobapractica2016.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobapractica2016.pdf
https://executori.ro/EXAMENE/docs_exe/Tematica%20stagiari_28.11.2017.pdf
http://www.ccj.ro/admin/uploads/assets/pdf-uri/tematica1.pdf


Proiect (nu este cazul) (nu este cazul) (nu este cazul) 

Practică (nu este cazul) (nu este cazul) (nu este cazul) 

10.6. Standard minim de performanță 

 studenții vor cunoaște teoria generală a căilor de atac și normele specifice aplicabile contestației 

privind tergiversarea procesului 

 studenții vor cunoaște condițiile exercitării, termenele, procedura și soluțiile posibile în cazul apelului, 

recursului, revizuirii și contestației în anulare  

 studenții vor cunoaște mijloacele speciale la dispoziția instanțelor și altor subiecte de sezină pentru 

asigurarea unei jurisprudențe unitare  

 studenții vor cunoaște condițiile și procedurile speciale aplicabile în cazul unor litigii cu obiect 

special: divorț, punere sub interdicție, declararea morții, partaj judiciar, ordonanță președințială, 

cererile posesorii, evacuarea din imobile ocupate fără drept, oferta de plată și consemnațiunea, 

ordonanța de plată, cererile cu valoare redusă măsurile asigurătorii aplicate de instanțele de judecată 

 studenții vor cunoaște condițiile declanșării și modurilor de realizare a executării silite, normele 

speciale aplicabile în caz de executare mobiliară, executare imobiliară și executare directă 

 
Modalitatea de calcul al notei finale: 

 Studenții prezenți la ambele examene parțiale din timpul semestrului și care au obținut nota minimă de 5 

rezultată din media aritmetică a notelor primite la examenele parțiale din timpul semestrului au acces la 

evaluarea prin examen oral din timpul sesiunii de examene. 

 Obținerea notei minime de 5 la examenul oral este obligatoriu pentru promovarea evaluării. 

 Nota finală a studenților care au obținut nota minimă de 5 rezultată din media aritmetică a notelor primite la 

examenele parțiale din timpul semestrului și de asemenea au obținut nota minimă de 5 la examenul oral va fi 

media aritmetică a notelor rezultate din cele două forme de evaluare, conform următoarei formule de calcul: 

{[(Nota examen parțial 1 + Nota examen parțial 2) / 2] + (Notă examen oral)}/2. 

 În esență: media aritmetică a notelor obținută la examenele parțiale constituie 50% din nota finală, iar nota 

obținută la examenul oral de asemenea 50% din nota finală. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019   Dr. János Székely   Dr. János Székely 

     

                                                                                      

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

                          

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

                                                                   

 


