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I. PRELIMINARII 
 

Litigiile cu participarea băncilor și instituțiilor de credit nebancar cunosc o dinamică în 
creștere, atât sub aspect numeric, cât și sub aspect de complexitate. În context, practica judiciară 
neuniformă și, pe alocuri, contradictorie riscă să reducă din securitatea raporturilor juridice de 
credit, să crească costul creditului, să reducă accesul la credit și, nu în ultimul rând, să submineze 
încrederea persoanelor fizice și juridice atât în sistemul financiar, cât și în sistemul judiciar. 

Prezentul Curriculum este astfel conceput încât să dezvolte abilitatea viitorilor judecători 
de a aplica corect și uniform normele juridice de specialitate, pe fundalul însușirii profunde a 
conceptelor doctrinare, analizei critice și sintezei practicii judiciare, inclusiv celei generalizate.  

În paralel, se urmărește dezvoltarea abilității viitorilor judecători de a aprecia critic, dar 
constructiv, explicațiile părților și alte probe (având în vedere caracterul lor specializat), a 
pătrunde în esența fenomenelor economice aferente cauzelor civile pe rol și a le da o apreciere 
juridică corectă, precum și a asigura protecția adecvată a drepturilor subiective ale tuturor 
participanţilor la raporturile juridice financiar-bancare. 

Curriculum-ul este întocmit în baza legislaţiei în vigoare, a literaturii juridice de 
specialitate şi a practicii judiciare relevante.  

Subiectele de studiu au fost selectate pornind de la ponderea, semnificaţia şi complexitatea 
litigiilor, dar şi ţinând cont de uniformitatea sau lipsa de uniformitate a practicii judiciare. 

 
II. COMPETENȚE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe: 

• să înțeleagă suficient de profund conceptele doctrinare de specialitate; 
• să stabilească corect normele juridice aplicabile, să distingă între normele generale și 

cele speciale, să facă uz în mod corect de normele comunitare transpuse în legea 
națională; 

• să raporteze corect normele juridice la situațiile de fapt, în contextul economic existent; 
• să asigure balanța intereselor justițiabililor, prevenirea prejudiciilor și repararea efectivă 

a prejudiciului suportat; 
• să proiecteze și să motiveze acte judecătorești prin prisma normelor de drept național și 

internațional. 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 
− distingă între varii raporturi juridice financiar-bancare și să aplice corect normele juridice 
și contractuale; 

− stabilească raportul de cauzalitate între fapte și efectele lor, inclusiv cauzarea și cuantumul 
prejudiciului; 

− conducă procese civile în litigii financiar-bancare; 
− motiveze acte judecătorești, evaluând corect și deplin situațiile de fapt; 
− dea o apreciere corectă probelor prezentate prin prisma normelor juridice aplicabile; 
− dispună soluţii judiciare pentru situații de fapt concrete; 
− evalueze şi, după caz, să țină cont de practica judiciară anterioară, inclusiv cea 

generalizată. 
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Particularitățile 
soluționării 

litigiilor bancare 
Roger Gladei III 18 0 18 colocviu 

diferențiat 

 
V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr. 
d/o Tema Ore curs Ore 

practice 

1. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractul de credit bancar şi 
contractele de garanţie accesorie (procedura în contencios) 0 6 

2. Exercitarea dreptului de gaj şi ipotecă în procedură  simplificată 
(în ordonanţă) 0 4 

3. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractul de garanţie 
bancară 0 2 

4. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractul de depozit bancar 
şi cont bancar 0 2 

5. Soluţionarea litigiilor legate de insolvabilitatea bancară  0 2 

6. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractele de împrumut 
nebancar şi leasing financiar  0 2 

În total: 0 18 
 

VI. UNITĂȚI TEMATICE 
 

Unități tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice  

Sugestii pentru 
lucrul individual 

Tema 1. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractul de credit bancar şi contractele de 
garanţie accesorie (procedura în contencios) 

Ore practice 
1. Încasarea datoriilor rezultate din contractul de 

credit bancar. 
2. Efectele expirării termenului de scadenţă, 

dobânda majorată vs. dobânda penalizatoare. 
3. Nulitatea contractului de credit: temeiuri şi 

efecte. 
4. Executarea silită judiciară a garanţiilor reale. 
5. Nulitatea contractului de gaj şi ipotecă: 

temeiuri şi efecte. 
6. Executarea silită judiciară a garanţiilor 

personale (fidejusiune, garanţie). 
7. Nulitatea contractului de fidejusiune: temeiuri 
şi efecte. 

Studii de caz, 
jocuri pe rol (2 
grupuri), 
procese simulate, 
situații modelate, 
redactare dispozitiv. 
 
Notebook cu 
videoproiector, 
flipchart, 
dosare multiplicate, 
hotărâri judecătorești 
multiplicate. 

Lectură surse 
bibliografice, 
studierea spețelor 
propuse, 
întocmire proiecte 
dispozitiv a 
hotărârii, 
întocmire proiecte 
hotărâri motivate. 
 
 

Tema 2. Exercitarea dreptului de gaj şi ipotecă în procedură  simplificată (în ordonanţă) 

Ore practice 
1. Raţiunea juridică a procedurii în ordonanţă 

(simplificată). 
2. Deosebirea dintre procedura în contencios şi 

Studii de caz, 
jocuri pe rol (2 
grupuri), 
procese simulate, 

Lectură surse 
bibliografice, 
studierea spețelor 
propuse, 
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procedura în ordonanţă (simplificată). 
3. Examinarea cererii de deposedare şi vânzare 

silită a obiectului gajului/ipotecii. 
4. Căile de atac asupra ordonanţei.  

situații modelate, 
redactare dispozitiv. 
Notebook cu 
videoproiector, 
flipchart, 
dosare multiplicate, 
hotărâri judecătorești 
multiplicate. 

întocmire proiecte 
dispozitiv a 
hotărârii, 
întocmire proiecte 
hotărâri motivate. 
 

Tema 3. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractul de garanţie bancară  

Ore practice 
1. Caracterele juridice ale garanţiei bancare: 

norme naţionale şi uzanţe internaţionale. 
2. Întinderea răspunderii garantului. 
3. Executarea silită a garanţiilor bancare  
 

Studii de caz, 
jocuri pe rol (2 
grupuri), 
procese simulate. 
 
Notebook cu 
videoproiector, 
flipchart, 
hotărâri judecătorești 
multiplicate. 

Lectură surse 
bibliografice, 
studierea spețelor 
propuse, 
întocmire proiecte 
dispozitiv a 
hotărârii. 
 
 

Tema 4. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractul de depozit bancar şi cont bancar.  

Ore practice 
1. Natura juridică a depozitului bancar şi contului 

curent: asemănări şi deosebiri. 
2. Litigii rezultate din contractul de depozit 

bancar. 
3. Litigii rezultate din contractul de cont curent, 

inclusiv de card bancar. 
 

Studii de caz, 
procese simulate, 
situații modelate, 
redactare dispozitiv. 
 
Notebook cu 
videoproiector, 
flipchart, 
hotărâri judecătorești 
multiplicate. 

Studierea spețelor 
propuse, 
întocmire proiecte 
dispozitiv a 
hotărârii, 
întocmire proiecte 
hotărâri motivate. 
 
 

Tema 5. Soluţionarea litigiilor legate de insolvabilitatea bancară 

Ore practice 
1. Raţiunea unei proceduri speciale 

(extrajudiciare) pentru insolvabilitatea bancară. 
2. Temeiurile şi efectele deschiderii procesului de 

insolvabilitate bancară. 
3. Satisfacerea creanţelor creditorilor băncii în 

insolvabilitate. 
4. Controlul judiciar asupra insolvabilităţii 

bancare. 

Studii de caz, 
situații modelate, 
redactare dispozitiv. 
 
Notebook cu 
videoproiector, 
dosare multiplicate. 
 

Studierea spețelor 
propuse, 
întocmire proiecte 
dispozitiv a 
hotărârii, 
întocmire proiecte 
încheieri. 

Tema 6. Soluţionarea litigiilor rezultate din contractele de împrumut nebancar şi leasing 
financiar 

Ore practice 
1. Încasarea datoriilor rezultate din contractul de 

împrumut nebancar. 
2. Executarea silită a leasingului: încasarea 

datoriei restante şi/sau reposedarea bunului. 
3. Rezilierea vs. rezoluţiunea contractelor de 

credit nebancar şi leasing financiar. 
4. Apărarea drepturilor debitorilor. 

 
Studii de caz, 
situații modelate, 
redactare dispozitiv. 
 
Notebook cu 
videoproiector, 
dosare multiplicate. 

 
Studierea spețelor 
propuse, 
întocmire proiecte 
dispozitiv a 
hotărârii. 
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VII. EVALUAREA 
 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

− participarea audienţilor la discuții și dezbateri pe marginea studiilor de caz; 
− realizarea activităţilor individuale; 
− redactarea actelor judecătorești (încheieri, hotărâri) în baza subiectelor studiate; 
− pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile 

individuale. 
B. Evaluarea finală se va efectua sub forma colocviului diferenţiat la finele disciplinei 

de studiu, prin testare scrisă, care va combina un subiect teoretic și soluționarea unei spețe. 
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