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DREPT PROCESUAL CIVIL

Barem de corectare
Având în vedere sistemul de notare de la 1 la 10 (cu un punct
de pornire 1), evaluarea se va face ţinând seama de modul în care
candidatul a tratat fiecare subiect (dezvoltat, coerent, cu enunţuri
corecte sau simpla redare a aspectelor reţinute), iar punctajul va fi
următorul:
I. Calitatea procesuala - conditie de exercitare a actiunii civile 3,5 puncte.
- notiunea - 0,5 pct.
- justificarea calitatii procesuale - total 1 pct.
- obligatia reclamantului - 0,5 pct.
- obligatia instantei - 0,5 pct.
- transmiterea calitatii procesuale - total 1,5 pct.
- transmiterea legala (succesiunea persoanelor
fizice; reorganizarea/transformarea persoanei juridice) 0,5 pct.
- transmiterea conventionala (cesiunea de creanta,
preluarea de datorie, vanzarea/donarea bunului litigios) 0,5 pct.
- starea in care se preia procesul - 0,5 pct.
- sanctiunea lipsei calitatii procesuale - 0,5 pct.
II. Enumeraţi si analizati condiţiile perimării – 1,5 puncte
- Învestirea instanţei cu o cerere de chemare în judecată sau
de exercitare a unei căi de atac - 0,5 pct.
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- Rămânerea pricinii în nelucrare în termenul prevăzut de lege
- 0,5 pct.
- Lăsarea pricinii în nelucrare să se datoreze culpei părţii - 0,5
pct.
III. Caz practic - 4 puncte
- Daca cererea de chemare in judecata ar fi fost formulata prin
mandatar, in ce conditii instanta ar fi trebuit sa-l citeze pe reclamant
la domiciliul mandatarului – 1 pct.
- A procedat corect instanta unind exceptia de prescriptie
extinctiva cu fondul? Argumentati – 1 pct.
- A procedat corect instanta in privinta cererii reconventionale
la termenul la care aceasta a fost depusa? Argumentati – 1 pct.
- Aratati, motivat, solutia instantei asupra exceptiei de
necompetenta materiala – 1 pct.
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