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I.

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE A CURSULUI

FACULTATEA: Drept şi Ştiinţe Sociale
CATEDRA: Drept
DOMENIUL GENERAL DE STUDIU: 38 Drept
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ: 381 Drept
DENUMIREA SPECIALITĂŢII: Drept
AMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS:
Codul unităţii de Credite
curs
ECTS
F.06. O.58
F.07. O.58

4

Total ore
zi / f.r.
120 / 120

Repartizarea
orelor zi / f.r.
P

S

30/
20

30/
4

L.
ind.
60/
96

Forma de evaluare
Examen

Limba
predare
Română

INFORMAŢII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC: Crugliţchi Tatiana, lect.sup.
univ., aud. 548, nr. de telefon 0231 52317, tatianacruglitchi@mail.ru; orele de consultaţii:
miercuri de la 14.00-15.30

II.

INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII

Dreptul procesual civil II la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, se studiază în anul III , semestrul VI, iar la secţia cu frecvenţă
redusă în anul IV, semestrul VII şi finisează cu examen. Orele atribuite se realizează în
cadrul prelegerilor şi seminarelor, la care se înscenează procese simulate de către studenț i şi
se soluţionează diferite situaţii de caz. La compartimentul Lucrului individual se elaborează
teze anuale şi de licenţă, referate ştiinţifice, participarea la conferinţe, olimpiade studenţeşti şi
consultaţii. Însă un rol foarte important în instruirea studentului-jurist în instituţia de
învăţământ superior o are lucrul de sine stătător al studentului cu manualul, studierea
monografiilor, a legislaţiei procesual civile, a practicii judiciare. Fără o astfel de pregătire este
imposibilă dobândirea cunoştinţelor suficiente pentru un specialist calificat în domeniul
aplicării corecte a normelor de drept procesual civil.

III.

COMPETENŢE PREALABILE

Fiind o disciplină fundamentală, Dreptul procesual civil se studiază în anul trei, studentul
fiind deja iniţiat în studiul dreptului material civil, pentru care serveşte drept unic mijloc de
garantare a apărării drepturilor subiective încălcate şi intereselor legitime contestate - valori
reglementate de Constituţia Republicii Moldova şi actele subordonate ei.
Metodic, studierea disciplinei Drept procesual civil poate fi fundamentată pe cunoştinţe
juridice obţinute în prealabil în urma studierii cursurilor teoria şi istoria dreptului, dreptul
constituţional, dreptul civil, dreptul muncii, administrativ, organele de ocrotire a normelor de
drept.
Cunoştinţele acumulate la disciplinele studiate în primii doi ani de studii vor facilita studierea
aprofundată a instituţiilor de drept procesual civil.

de

IV.

COMPETENŢELE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI

La nivel de cunoaştere, înţelegere, aplicare şi integrare:

să descrie sistemul judiciar din Republica Moldova şi să determine competenţa
instanţelor judecătoreşti în examinarea şi soluţionarea pricinilor civile;

să identifice poziţia procesuală a fiecărui participant la proces, drepturile şi obligaţiile
procesuale la examinarea cauzei în fond şi în cadrul căilor de atac;

să descrie procedura intentării pricinilor civile în judecată şi procedura de judecare a
pricinilor;

să determine obiectul şi sarcina probaţiunii în pricinile civile, precum şi utilizarea
mijloacelor de probă;

să identifice particularităţile fiecărui fel de proceduri, examinate în procesul civil

să aplice corect normele de drept procesual civil în activitatea practică de jurist;

să contribuie la perfecţionarea legislaţiei procesual civile şi activităţii practice a
instanţelor judecătoreşti;

să ocupe poziţia participanţilor în procesele simulate;

să profeseze activitatea de judecător, avocat, notar, jurist-consult etc. la nivelul
cerinţelor societăţii la etapa actuală;

să întocmească actele judecătoreşti de dispoziţie ale instanţei şi participanţilor la
proces conform cerinţelor normelor de drept procesual civil;

să generalizeze practica judiciară la soluţionarea pricinilor civile pentru a determina
deficienţele în aplicarea legislaţiei;

să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului procesual civil.

să aprecieze locul dreptului procesual civil în sistemul de drept al Republicii Moldova;

să formeze judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor de drept;

să estimeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei procesual civile;

să determine rolul ştiinţei dreptului procesual civil în perfecţionarea legislaţiei
procesual civile;

să efectueze studiul comparativ legislaţiei procesual civile al Republicii Moldova cu
legislaţia procesual civilă a unor state europene şi să înainteze proiecte de perfecţionare a
legislaţiei procesual civile.

V.

FINALITĂŢILE CURSULUI

În pofida dezvoltării metodologiei ș i apariț iei noilor metode de predare, până în
prezent încă nu s-a reuș it elaborarea unor criterii unice de apreciere a eficacităț ii aplicării
diferitor tehnici ș i metode de însuș ire a materiei dreptului procesual civil de către studenț i.
Asemenea repere ar fi putut înlesni corelarea efectivă a noilor metode de predare ș i a
mijloacelor de realizare a scopului primordial, în cazul dat, formarea competenț elor
profesionale la studenț i.
În acest context, venim să fundamentăm scopul însuș irii materiei dreptului procesual
civil pe trei dimensiuni: 1)competenț a de aplicare a teoriei în practică prin formarea
deprinderilor de realizare a actelor procedurale; 2)formarea convingerilor referitoare la
poziț ia procesuală a fiecărui subiect al raportului juridic procesual civil; 3)aptitudinea de a
îndeplini personal oriș ice act de procedură legat de examinarea ș i soluț ionarea cauzelor
civile în strictă conformitate cu prevederile legii.
Toate aceste prerogative pot fi realizate prin simularea activităț ii judiciare de către
studenț i cu suportul metodic inspirat de profesor.

VI.

CONŢINUTURI

a) Conţinuturi a orelor de prelegeri
Nr.
1.
2.
3.

Tema
TEMA: INTENTAREA PROCESULUI ÎN JUDECATĂ
TEMA:
PREGĂTIREA
PRICINII
PENTRU
DEZBATERI JUDICIARE
TEMA: DEZBATERILE JUDICIARE

Numărul de ore (zi / f.r.)
2/2
2/2
4/4

4.

TEMA: DISPOZIŢIILE PRIMEI INSTANŢE DE
JUDECATĂ
(HOTĂRÎREA,
ÎNCHEIEREA
ŞI
ORDONANŢA)

2/2

5.

TEMA:
PROCEDURA
ADMINISTRATIV

4/2

CONTENCIOSULUI

6.

TEMA: PROCEDURA SPECIALĂ

4/4

7.

TEMA: PROCEDURA ÎN ORDONANŢĂ

2/2

8.

TEMA: PROCEDURA ÎN FAȚ A INSTANȚ EI DE
APEL

4/4

9.

TEMA: PROCEDURA ÎN FAȚ A INSTANȚ EI DE
RECURS

4/4

TEMA: REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR
IREVOCABILE
TEMA: PROCEDURA ARBITRALĂ

2/2

10.
11.

0 /2

b) Conţinuturi a orelor de seminar (secţia zi)
Nr.

Tema

Numărul de ore (zi)

TEMA: INTENTAREA PROCESULUI ÎN JUDECATĂ
1.

2
Procedura de sesizare a instanț ei de judecată.
Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei. Ordinea de
înlăturare a neajunsurilor cererii de chemare în judecată.
Primirea cererii de chemare în judecată. Temeiurile de refuz în
primirea cererii şi de restituire a cererii.
Efectele juridice ale intentării procesului (material-juridice şi
procesual civile).

2.

TEMA: PREGĂTIREA PRICINII PENTRU DEZBATERI
JUDICIARE

Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare ca fază a
procesului civil. Sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbateri
judiciare.
Actele procesuale ale părţilor, judecătorului în vederea
pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.
Şedinţa de judecată prealabilă (prima înfăţişare).
Stabilirea termenului pentru judecarea pricinii.

3.

TEMA: DEZBATERILE JUDICIARE
Importanţa dezbaterii judiciare. Părţile componente ale şedinţei
de judecată. Partea pregătitoare a şedinţei de judecată. Efectele
neprezentării în şedinţa de judecată a persoanelor citate.
Recuzările şi autorecuzările judecătorilor şi altor participanţi la
proces (temeiurile şi procedura de soluţionare).
Judecarea pricinii în fond.
Susţinerile orale. Replica. Procesul verbal al şedinţei de
judecată, cuprinsul şi importanţa lui. Dreptul participanţilor la
proces de a lua cunoştinţă de procesul verbal şi de a prezenta
observaţiile asupra procesului verbal. Procedura examinării
observaţiilor asupra procesului verbal.
Incidente procesuale ce pot să apară în cursul judecăţii.
Întreruperea procesului. Amânarea procesului (temeiurile).
Suspendarea procesului (felurile şi temeiurile). Deosebirea
dintre întreruperea, amânarea şi suspendarea procesului.
Procedura întreruperii, amării şi suspendării procesului şi
efectele lor juridice.
Terminarea procesului fără adoptarea hotărârii. Încetarea
procesului şi scoaterea cererii de pe rol (temeiurile şi
procedura). Deosebirea dintre încetarea procesului şi scoaterea
cererii de pe rol după efectele lor juridice.

4.

2

4

TEMA: DISPOZIŢIILE PRIMEI INSTANŢE DE JUDECATĂ
(HOTĂRÎREA, ÎNCHEIEREA ŞI ORDONANŢA)
2
Noţiunea şi felurile dispoziţiilor primei instanţe. Deosebirea
dintre hotărâre, încheiere şi ordonanţă.
Deliberarea ș i pronunț area hotărârii judecătoreș ti.
Cuprinsul hotărârii instanţei de judecată. Cerinţele care se
înaintează faţă de hotărârea instanţei (legală, întemeiată,
necondiţionată, certă, deplină).
Rectificarea hotărîrii de către instanţa care a pronunţat-o.
Corectarea erorilor materiale şi de calcul evident din hotărîre.
Explicarea hotărîrii. Emiterea hotărîrii suplimentare.
Efectele hotărârii judecătoreşti.
Puterea lucrului judecat. Momentul obţinerii de către hotărîre a
puterii lucrului judecat. Efectele juridice ale hotărîrii rămase
definitive (incontestabilitatea, exclusivitatea, prejudicialitatea,

obligativitatea, executorialitatea).
Efectele juridice ale hotărîrii rămase irevocabile.
Încheierile primei instanţe de judecată. Felurile încheierilor
(după conţinut, formă, procedura deliberării). Efectele juridice
ale încheierii rămase definitive.
5.

6.

TEMA:
PROCEDURA
ADMINISTRATIV

CONTENCIOSULUI

Noţiunea şi esenţa procedurii contenciosului administrativ.
Procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios
administrativ. Condiţiile de exercitare a acţiunii de contencios
administrativ. Mijloace de intentare a procesului. Sesizarea
instanț ei de contencios administrativ.
Procedura de judecare a cererii de contencios administrativ.
Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei de judecată şi
executarea ei.
TEMA: PROCEDURA SPECIALĂ
Noţiunea şi esenţa procedurii speciale. Deosebirea procedurii
speciale de procedura contencioasă şi contenciosului
administrativ. Particularităţile de examinare a pricinilor în
procedură specială.
Procedura de constatare a faptelor care au valoare juridică.
Condiţiile necesare pentru constatarea faptelor care au valoare
juridică. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii.
Participanţii la proces. Hotărîrea instanţei de judecată.
Încuviinţarea adopţiei. Procedura prealabilă de sesizare a
instanţei. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii de
adopţie. Actele care se anexează la cerere. Pregătirea pricinii
pentru dezbateri judiciare. Examinarea cererii. Hotărîrea
instanţei de judecată şi conţinutul ei.
Declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului
(emanciparea). Condiţiile pentru depunerea cererii. Procedura
de examinare a cererii. Hotărîrea instanţei de judecată.
Declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată.
Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii. Pregătirea
pricinii pentru dezbateri judiciare. Participanţii la proces.
Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei de judecată. Efectele
apariţiei sau descoperirii locului de aflare a persoanei declarate
dispărută fără urmă sau decedată.
Limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea
incapacităţii cetăţeanului. Competenţa jurisdicţională.
Cuprinsul cererii. Desemnarea din oficiu a avocatului
reprezentant. Ordonarea expertizei de constatare a stării psihice.
Participanţii la proces. Particularităţile probaţiunii. Examinarea
cererii. Hotărîrea instanţei de judecată. Anularea limitării
capacităţii de exerciţiu şi declararea capacităţii.
Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat al
cetăţeanului. Persoanele autorizate de a sesiza instanţa.

2

4

Competenţa jurisdicţională. Participanţii la proces. Examinarea
cererii. Hotărîrea instanţei de judecată.
Încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în
staţionarul de psihiatrie a cetăţeanului fără liber
consimţămînt. Persoanele (organele) împuternicite de a sesiza
instanţa de judecată. Desemnarea din oficiu a avocatului
reprezentant. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii.
Examinarea cererii. Hotărîrea instanţei.
Aplicarea măsurilor de protecț ie în cazurile de
violenț ă în familie. Depunerea cererii. Cuprinsul cererii.
Examinarea cererii. Executarea ordonanț ei judecătoreș ti.
Restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare
la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute
(procedura de chemare). Depunerea cererii. Cuprinsul cererii.
Actele judecătorului după primirea cererii petiţionarului. Actele
judecătorului în caz de primire a cererii deţinătorului hîrtiei de
valoare. Examinarea cererii petiţionarului. Hotărîrea instanţei
de judecată. Dreptul deţinătorului hîrtiei de valoare de a înainta
o acţiune în legătură cu dobîndirea unui bun fără justă cauză.
Declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea
dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil
fără stăpîn. Competenţa jurisdicţională. Cuprinsul cererii.
Participanţii la proces. Pregătirea pricinii pentru dezbateri
judiciare. Examinarea pricinii. Hotărîrea instanţei de judecată.
Contestarea inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare
civilă. Depunerea cererii şi cuprinsul ei. Competenţa
jurisdicţională. Hotărîrea instanţei de judecată.
Reconstituirea procedurii (actelor) judiciare pierdute
(procedura de reconstituire). Condiţiile pentru depunerea
cererii. Cuprinsul cererii şi efectele în caz de nerespectare a
cerinţelor faţă de conţinutul cererii. Acţiunile judecătorului
după primirea cererii. Procedura de examinare a cererii.
Hotărîrea instanţei de judecată. Încetarea procesului de
reconstituire a procedurii judiciare pierdute.
Procedura de suspendare/retragere a licenț ei/autorizaț iei
privind activitatea de întreprinzător.
7.

TEMA: PROCEDURA ÎN ORDONANŢĂ
Noţiunea şi esenţa procedurii în ordonanţă. Pretenţiile în al
căror temei se emite ordonanţa judecătorească. Depunerea
cererii şi cuprinsul ei. Refuzul de a primi cererea. Înlăturarea
neajunsurilor din cerere.
Procedura de examinare a cererii de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti. Natura juridică a ordonanţei. Forma şi cuprinsul
ordonanţei. Contestarea ordonanţei judecătoreşti. Anularea
ordonanţei judecătoreşti. Executarea ordonanţei judecătoreşti.

8.

TEMA: PROCEDURA ÎN FAȚ A INSTANȚ EI DE APEL

2

Noţiunea şi importanţa căilor de atac. Clasificarea căilor de
atac. Reguli comune privind folosirea căilor de atac.
Consideraţii generale privind apelul. Dreptul de a declara
apelul. Elementele apelului (subiectele, obiectul, temeiul).
Instanţele competente să examineze cererile de apel. Termenul
de declarare a apelului. Actele primei instanţe după primirea
cererii de apel.
Cererea de apel şi cuprinsul ei. Alăturarea la apel. Introducerea
referinţei împotriva apelului. Cazurile cînd cererii de apel nu i
se dă curs. Restituirea cererii de apel.
Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare în instanţa de apel.
Prezentarea unor noi probe şi pretenţii în instanţa de apel.
Procedura de judecată a apelului. Limitele judecării apelului.
Împuternicirile instanţei de apel. Temeiurile de ordin material şi
procesual pentru casarea sau modificarea hotărîrii de către
instanţa de apel.
Incidente procesuale ce pot să apară în cursul judecării apelului
(retragerea apelului, renunţarea reclamantului la acţiune,
tranzacţia părţilor, încetarea procesului, scoaterea cererii de pe
rol).
Decizia instanţei de apel. Cuprinsul deciziei. Obligativitatea
indicaţiilor instanţei de apel expuse în decizia sa, pentru
instanţa care rejudecă pricina. Puterea legală a deciziei instanţei
de apel.
.
9.

10.

TEMA: PROCEDURA ÎN FAȚ A INSTANȚ EI DE RECURS
Recursul împotriva încheierilor primei instanţe. Instanţele
competente să examineze recursurile împotriva încheierilor
emise în primă instanţă.
Procedura de judecată a încheierii recurate. Împuternicirile
instanţei la examinarea recursului împotriva încheierii.
Consideraţii generale privind recursul împotriva deciziilor
instanţei de apel. Deciziile care pot fi atacate cu recurs.
Subiectele şi termenul de declarare a recursului. Instanţa
competentă să examineze recursul. Modul de constituire a
completelor de judecată.
Depunerea recursului. Cererea de recurs şi cuprinsul ei.
Restituirea cererii de recurs.
Procedura examinării admisibilităţii recursului.
Procedura de judecare a recursului. Retragerea recursului.
Limitele judecării recursului. Împuternicirile şi actele de
dispoziţie ale instanţei de recurs.
Decizia instanţei de recurs. Obligativitatea indicaţiilor instanţei
de recurs în caz de casare a hotărîrii şi restituirea pricinii spre
rejudecare.

TEMA: REVIZUIREA HOTĂRÎRILOR

4

4

IREVOCABILE
Dispoziţiile judecătoreşti care pot fi supuse revizuirii.
Persoanele care sînt în drept să depună cerere de revizuire.
Instanţele competente să examineze cererea de revizuire.
Temeiurile declarării revizuirii. Termenele de depunere a
cererii de revizuire. Calcularea lor.
Depunerea cererii de revizuire. Examinarea cererii de revizuire.
Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de revizuire.
11.

2

TEMA: PROCEDURA ARBITRALĂ
Natura juridică a arbitrajului şi domeniul de aplicare.
Competenţa tribunalelor de arbitraj. Litigiile exceptate din
competenţa tribunalelor de arbitraj. Reglementarea juridică a
procedurii arbitrale.
Convenţia arbitrală. Formele convenţiei arbitrale. Efectele
convenţiei arbitrale.
Sesizarea tribunalului arbitral. Cererea de arbitrare.
Comunicarea actelor.
Constituirea tribunalului arbitral. Recuzarea, abţinerea şi
înlocuirea arbitrilor. Cheltuielile arbitrale. Termenul şi locul
arbitrajului.
Procedura arbitrală. Fixarea termenului de judecată. Principii
care guvernează judecata. Administrarea probelor. Luarea
măsurilor asiguratorii.
Hotărîrea arbitrală. Deliberarea şi pronunţarea hotărîrii.
Cuprinsul hotărîrii. Comunicarea hotărîrii şi efectele ei.
Executarea hotărîrii arbitrale.
Desfiinţarea hotărîrii arbitrale. Cererea de desfiinţare a hotărîrii.
Temeiurile de desfiinţare a hotărîrii. Regulile privind
competenţa şi judecata cererii de desfiinţare a hotărîrii.
Arbitrajul
internaţional.
Particularităţile
arbitrajului
internaţional. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale
străine.

2

c) Conţinuturi a orelor de seminar (secţia f.r.)
Nr.d/o

Conţinutul lucrului individual

1.
2.

Procedura în faţa primei instanţe
Procedura în cadrul căilor de atac

Nr. de ore
(f.r.)
2
2
Total
4
ore

VII.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

Nr.

Tema (studii cu frecvenţă la zi / studii
cu frecvenţă redusă )

Nr. de ore prelegeri
zi / f/r

1.

Intentarea procesului în judecată: –
cerere de chemare în judecată; - refuz în
primirea cererii de chemare în judecată; restituirea cererii de chemare în judecată;
- efecte juridice ale intentării procesului.
Pregătirea
pricinii
pentru
dezbateri judiciare: – acte procesuale ale
părţilor, judecătorului în vederea pregătirii
pricinii pentru dezbateri judiciare;
- şedinţa de judecată prealabilă
(prima înfăţişare); - termen de judecare a
pricinii.
înştiinţarea
legală
a
participanţilor la proces; - mijloacele de
înştiinţare legală; - citaţia; - citaţia
publică; - înştiinţarea şi citarea
participanţilor la proces şi altor persoane
care se află în afara teritoriului Republicii
Moldova; - efectele juridice ale citării şi
înştiinţării legale a participanţilor la
proces şi a altor persoane.
Dezbaterile judiciare: - părţile
componente ale şedinţei de judecată; partea pregătitoare a şedinţei de judecată;
- judecarea pricinii în fond; - susţinerile
orale; - replica; - adoptarea hotărîrii şi
pronunţarea ei; - amînarea procesului; suspendarea procesului; - terminarea
procesului fără adoptarea hotărîrii; încetarea procesului şi scoaterea cererii de
pe rol; - procesul-verbal al şedinţei de
judecată.
Dispoziţiile primei instanţe de judecată
(hotărîrea, încheierea şi ordonanţa): hotărîre, încheiere şi ordonanţă; dispoziţii ale primei instanţe; - hotărârea
judecătorească, cerinţele înaintate faţă de
hotărâre;
cuprinsul
hotărârii
judecătoreşti; - rectificarea, îndreptarea
erorilor materiale şi de calcul; - explicarea
hotărârii
şi
emiterea
hotărârii
suplimentare; - executarea imediată a
hotărârii; - puterea lucrului judecat,
efectele juridice ale hotărârii rămase
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Nr. de ore
seminarii
zi / f/r
2/0

2 /2

2/0

4/4

4 /2

2/2

2/0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

definitive şi ale hotărârii rămase
irevocabile; - încheierile primei instanţe
de judecată.
Procedura în pricinile contenciosului
administrativ: - procedura prealabilă, sesizarea instanţei; - procedura în faţa
instanţei de contencios administrativ; procedura de contestare în judecată a
actelor normative;
Procedura specială: - procedura specială;
- procedura necontencioasă; - constatarea
faptelor care au valoare juridică; încuviinţarea adopţiei; - declararea
capacităţii depline de exerciţiu minorului
(emanciparea); - declararea persoanei
dispărută fără urmă sau decedată; încuviinţarea spitalizării forţate şi
tratamentului forţat al cetăţeanului; încuviinţarea examenului psihiatric sau
spitalizării în staţionarul de psihiatrie a
cetăţeanului fără liber consimţămînt; aplicarea măsurilor de protecț ie în
cazurile de violenț ă în familie; restabilirea în drepturile ce izvorăsc din
titlurile de valoare la purtător şi din
titlurile de valoare la ordin pierdute
(procedura de chemare); - declararea fără
stăpîn a unui bun mobil şi declararea
dreptului de proprietate municipală asupra
unui bun imobil fără stăpîn; - contestarea
inexactităţii înscrisurilor în registrele de
stare civilă; - reconstituirea procedurii
(actelor) judiciare pierdute (procedura de
reconstituire).
Procedura în ordonanţă: - procedura în
ordonanţă; - contestarea ordonanţei
judecătoreşti; - anularea ordonanţei
judecătoreşti; - executarea ordonanţei
judecătoreşti.
Procedura în faț a instanț ei de apel: căile de atac împotriva hotărîrilor
judecătoreşti; - controlul judiciar; - apelul;
- dreptul de a declara apelul; - elementele
apelului; - procedura de judecată a
apelului; - limitele judecării apelului; împuternicirile instanţei de apel; temeiurile de ordin material şi procesual
pentru casarea sau modificarea hotărîrii de
către instanţa de apel; - decizia instanţei
de apel.

4/2

2/0

4/4

4/0

2/2

2/0

4/4

4/2

9.

Procedura în faț a instanț ei de 4 / 4
recurs:- recursul împotriva încheierilor
primei instanţe; - recursul împotriva
deciziilor instanţei de apel; - temeiurile
inadmisibilităţii recursului; - limitele
judecării recursului; - împuternicirile şi
actele de dispoziţie ale instanţei de recurs;
- decizia instanţei de recurs.

4/0

10.

Revizuirea hotărîrilor irevocabile: - 2 / 2
dispoziţiile judecătoreşti care pot fi supuse
revizuirii; - temeiurile declarării revizuirii;
-împuternicirile şi actele de dispoziţie ale
instanţei de revizuire.
Procedura arbitrală: - arbitraj; - 0 / 2
competenţa
arbitrajelor; - convenţia
arbitrală; - procedura arbitrală; - hotărîrea
arbitrală; - desfiinţarea hotărîrii arbitrale; arbitrajul internaţional.

2/0

11.

1 /0

VIII. ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL
1.

2.

3.

INTENTAREA PROCESULUI CIVIL
4/6
- să analizeze procedura de intentare a procesului;
- să întocmească cereri de chemare în judecată;
- să stabilească ordinea de înlăturare a neajunsurilor cererii de chemare în
judecată;
- să evidenţieze temeiurile de refuz în primirea cererii de chemare în
judecată şi de restituire a cererii de chemare în judecată;
- să stabilească efectele material-juridice şi procesual civile ale intentării
procesului.
PREGĂTIREA CAUZEI PENTRU DEZBATERI
4/6
- să formuleze sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare;
- să enumere actele procesuale ale părţilor, judecătorului în vederea
pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare;
- să analizeze procedura de stabilire a termenului pentru judecarea
pricinii.
- să cunoască funcţia şi importanţa înştiinţării legale a participanţilor la
proces şi comunicării actelor de procedură civilă;
- să identifice mijloacele de înştiinţare legală;
- să cunoască modul de înmânare a citaţiilor şi înştiinţărilor, mijloacele de
fixare a înmânării acestora;
- să determine particularităţile înştiinţării şi citării participanţilor la proces şi
altor persoane care se află în afara teritoriului Republicii Moldova;
- să stabilească efectele juridice ale citării şi înştiinţării legale a
participanţilor la proces şi a altor persoane.
DEZBATERILE JUDICIARE
8 / 12
- să cunoască importanţa dezbaterilor judiciare ca fază a procesului civil şi

4.

5.

6.

rolul completului de judecată în conducerea şedinţei de judecată;
- să identifice părţile componente ale şedinţei de judecată;
- să determine incidentele procesuale ce pot să apară în cursul judecăţii, să
analizeze deosebirea dintre amânarea şi suspendarea procesului;
- să evidenţieze cazurile de terminare a procesului fără adoptarea hotărârii, să
analizeze deosebirea dintre încetarea procesului şi scoaterea cererii de pe rol;
- să cunoască importanţa şi cuprinsul procesului verbal al şedinţei de
judecată, procedura înaintării şi examinării observaţiilor asupra procesului
verbal.
DISPOZIŢIILE PRIMEI INSTANŢE
6 / 10
- să cunoască noţiunea şi felurile dispoziţiilor primei instanţe;
- să analizeze deosebirea dintre hotărârea, încheierea şi ordonanţa
judecătorească;
- să argumenteze esenţa şi importanţa hotărârii judecătoreşti;
- să identifice cuprinsul hotărârii judecătoreşti;
- să evidenţieze cerinţele care sunt înaintate faţă de hotărârea judecătorească;
- să delimiteze rectificarea hotărârii de îndreptarea erorilor materiale şi de
calcul, explicarea hotărârii şi emiterea hotărârii suplimentare;
- să cunoască felurile şi temeiurile executării imediate a hotărârii;
- să definească puterea lucrului judecat şi să evidenţieze efectele juridice ale
hotărârii rămase definitive şi ale hotărârii rămase irevocabile;
- să argumenteze esenţa şi importanţa încheierii judecătoreşti;
- să delimiteze felurile încheierilor după conţinut, formă, procedura
deliberării;
- să identifice natura juridică, esenţa şi importanţa ordonanţei judecătoreşti.
PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
6 / 10
- să definească noţiunea şi esenţa procedurii contenciosului administrativ;
- să identifice particularităţile acestei proceduri faţă de procedura
contencioasă,
- să caracterizeze procedura de contestare în judecată a actelor normative, să
enumere participanţii la proces, să analizeze condiţiile şi modalităţile de
exercitare a acţiunii, să cunoască regulile de examinare a cererii şi executare
a hotărârii,
PROCEDURA SPECIALĂ
8 / 12
- să definească noţiunea şi esenţa procedurii speciale,
- să identifice particularităţile acestei proceduri faţă de procedura
contencioasă,
- să argumenteze esenţa, funcţia şi rolul procedurii speciale în sistemul
procesului civil,
- să evidenţieze categoriile de pricini care se raportă la procedura specială,
- să caracterizeze procedura de constatare a faptelor care au valoare juridică,
să enumere participanţii la proces, condiţiile necesare pentru constatarea
faptelor care au au valoare juridică, să cunoască regulile de examinare a
cererii,
- să caracterizeze procedura de încuviinţare a adopţiei, să enumere
participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de declararea persoanei dispărută fără urmă sau
decedată, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de
examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de declararea capacităţii depline de exerciţiu a

7.

8.

minorului (emanciparea), să enumere participanţii la proces şi să cunoască
regulile de examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de limitarea în capacitatea de exerciţiu sau
declararea incapacităţii cetăţeanului, să enumere participanţii la proces şi să
cunoască regulile de examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de încuviinţarea spitalizării forţate şi
tratamentului forţat al cetăţeanului, să enumere participanţii la proces şi să
cunoască regulile de examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de încuviinţarea examenului psihiatric sau
spitalizării în staţionarul de psihiatrie a cetăţeanului fără liberul lui
consimţământ, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de
examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de aplicare a măsurilor de de protecț ie în
cazurile de violenț ă în familie,
- să caracterizeze procedura de restabilire în drepturi ce izvorăsc din titlurile
de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute, să enumere
participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de declarare fără stăpân a unui bun mobil şi
declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără
stăpân, să enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de
examinare a cererii,
- să caracterizeze procedura de contestare a inexactităţii înscrisurilor în
registrele de stare civilă. reconstituirea procedurii judiciare pierdute, să
enumere participanţii la proces şi să cunoască regulile de examinare a cererii,
PROCEDURA ÎN ORDONANŢĂ
4/6
- să caracterizeze esenţa procedurii în ordonanţă;
- să evidenţieze particularităţile procedurii în ordonanţă în raport cu alte
proceduri;
- să descrie etapele procedurii în ordonanţă;
- să analizeze procedura de contestare a ordonanţei judecătoreşti;
- să caracterizeze specificul executării ordonanţei judecătoreşti;
- să aprecieze importanţa procedurii în ordonanţă.
PROCEDURA ÎN APEL
6 / 10
să definească noţiunea căilor de atac împotriva hotărîrilor
judecătoreşti;
să identifice categoriile căilor de atac în procedura civilă a Republicii
Moldova;
să dea definiţia apelului;
să descrie reguli comune privind exercitarea căilor de atac;
să descrie procedura de judecare a apelului;
să clasifice căile de atac în funcţie de diferite criterii;
să determine limitele de judecare a apelului;
să descrie temeiurile de casare (modificare) a hotărîrii de către
instanţa de apel;
să evidenţieze particularităţile apelului în raport cu alte căi de atac;
să analizeze efectele apelului;
să caracterizeze împuternicirile instanţei de apel;
să analizeze importanţa şi caracterul indicaţiilor instanţei de apel;
să întocmească cereri de apel;
să întocmească actele de dispoziţie ale instanţei de apel;

să aprecieze importanţa apelului drept cale de atac.
PROCEDURA ÎN RECURS
să dea definiţia recursului împotriva deciziilor instanţei de apel;
să descrie procedura de judecare a recursului;
să determine limitele de judecare a recursului;
să evidenţieze particularităţile recursului în raport cu alte căi de atac;
să analizeze procedura de examinare a admisibilităţii recursului;
să caracterizeze împuternicirile instanţei de recurs;
să întocmească cereri de recurs;
să întocmească actele de dispoziţie ale instanţei de recurs;
să aprecieze importanţa recursului drept cale de atac.

9.

10.

11.

6 / 10

REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR IREVOCABILE
4/6
să dea definiţia revizuirii hotărîrilor irevocabile;
să descrie procedura de judecare a cererii de revizuire;
să descrie conţinutul temeiurilor de declarare a revizuirii;
să analizeze specificul temeiurilor de declarare a revizuirii;
să evidenţieze particularităţile revizuirii hotărîrilor irevocabile în
raport cu alte căi de atac;
să caracterizeze împuternicirile instanţei de revizuire;
să determine instanţele competente să examineze cererile de
revizuire;
să determine instanţele competente să rejudece pricina după
admiterea cererii de revizuire şi casare a hotărîrilor
să întocmească cereri de revizuire;
să întocmească actele de dispoziţie ale instanţei de revizuire;
să aprecieze importanţa revizuirii hotărîrilor irevocabile drept cale de
atac.
PROCEDURA ARBITRALĂ
4/8
să dea definiţie arbitrajului;
să determine competenţa arbitrajului în soluţionarea pricinilor civile;
să descrie condiţiile de adresare la arbitraj;
să caracterizeze procedura de arbitraj;
să clasifice felurile arbitrajelor în funcţie de diferite criterii;
să analizeze particularităţile formei arbitrale de apărare a drepturilor;
să identifice natura şi puterea juridică a hotărîrii arbitrale;
să determine sarcinile procedurii de desfiinţare a hotărîrii arbitrale;
să analizeze procedura de eliberare a titlului executoriu în baza
hotărârii arbitrale.
să analizeze particularităţile arbitrajului internaţional

IX. ALTE SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

SUBIECTE/PROBLEME
1. Intentarea
civil

procesului

MODALITĂŢI DE
REALIZARE
a) Întocmiţi cereri de
chemare în judecată

MODALITĂŢI DE
EVALUARE
a) Prezentarea cererilor
pentru
verificarea

pe diferite categorii
respectării condiţiilor
de cauze civile
de fond şi de formă
b) Identificaţi
b) Prezentarea orală în
asemănarea
şi
cadrul seminarului
deosebirea
dintre
refuzul de a primi
cererea de chemare în
judecată şi restituirea
cererii
2. Pregătirea
pricinii a) Formulaţi un plan de a) prezentarea verbală a
pentru examinare în
acţiuni juridice destinate
planului de acţiuni
fond;
Comunicarea
pregătirii unei pricini
procesuale în cadrul
actelor de procedură
pentru examinare
unui seminar aplicativ;
b) analizarea modalităţilor
de înştiinţare legală a b) susţinerea
publică a
participanţilor la proces;
rezumatului;
3. Dezbaterile judiciare
a) Simularea unui proces
a) jocul pe roluri în
de judecată
cadrul
procesului
simulat
4. Procedura
a) Identificaţi
b) Prezentaţi rezultatele
contenciosului
caracteristicile
în cadrul unui raport
administrativ
esenţiale
ce
o
diferenţiază
de
procedura
contencioasă
5. Procedura specială
a) analizaţi
esenţa
a) prezentarea în formă
procedurii speciale
verbală în cadrul
b) determinarea
unui
seminar
criteriilor
de
aplicativ
delimitare
de
b) prezentarea
procedurile
elementelor comune
contencioase
şi a diferenţelor în
formă de schemă
comparativă în cadrul
unui
seminar
aplicativ
6. Procedura în ordonanţă
a)
întocmirea
actelor a)
Simularea unei
procesuale necesare în
proceduri în ordonanţă,
cadrul unei proceduri
prezentând toate actele
simplificate;
procesuale necesare în
b) evidenţierea criteriilor de
consecutivitate legală în
delimitare a procedurii în
cadrul uni seminar
ordonanţă de celelalte
aplicativ;
feluri
de
procedură b) Prezentarea în formă
civilă;
verbală în cadrul unui
seminar aplicativ.
6. Căile de atac
a)
analiza comparată a a) Prezentarea elementelor
tuturor reperelor legale
comune şi a diferenţelor
ale căilor de atac.
în formă de schemă
comparativă în cadrul

4. Procedura arbitrală

a) determinarea procedurii a)
de desfiinţare a hotărîrii
arbitrale;

unui seminar integrativ;
Susţinerea rezumatului
elaborat în cadrul unui
seminar tip dezbatere;

NOTĂ: Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum, studentul
va realiza forme de activitate individuală, precum:
studiul notiţelor de curs, ale suporturilor de curs şi manualelor în bibliotecă;
consultarea comentariilor şi a dicţionarelor de specialitate;
studiul suportului normativ curent, publicat în „Monitorul Oficial al Republicii
Moldova”;
studiul practicii judiciare a Curţii Supreme de Justiţie, a altor instanţe
judecătoreşti şi organe jurisdicţionale, publicate oficial;
accesarea, acumularea şi studiul informaţiei din reţeaua Internet şi din alte
surse accesibile.

X. EVALUARE
1. Evaluări sumative periodice: lucrări de control; testări.
Model subiecte teste sau lucrări de control:
Mostra nr.1
Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare
1. Descrieţi sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.
2. Dezvăluiţi actele procesuale ale judecătorului şi părţilor în vederea pregătirii pricinii
pentru dezbateri judiciare.
3. Caracterizaţi conexarea şi separarea pretenţiilor în faza pregătirii pricinii pentru
dezbateri judiciare.

Mostra nr.2
Executarea imediată a hotărârii. Felurile şi temeiurile executării imediate a hotărârii.
1. Explicaţi noţiunea executării imediate a hotărârii şi indicaţi importanţa acestei
executări.

2. Descrieţi temeiurile de executare imediată obligatorie a hotărârii.
3. Indicaţi temeiurile şi procedura dispunerii executării imediate facultative a
hotărârii.

2. Evaluarea sumativă finală:
Mostra nr.1
UNIVERSITATEA de STAT „Alecu Russo”din Bălţi
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra de Drept
BILETUL nr. ____
pentru examenul de curs la DREPT PROCESUAL CIVIL II
Aprobat la şedinţa catedrei
de Drept privat
din „___” _______ 200_
Şeful Catedrei______________________

1. Noţiunea şi esenţa procedurii speciale
2. Temeiurile şi procedura emiterii hotărârii suplimentare în primă instanţă
3. Speţă.

Examinator ______________________
Mostra nr.2
UNIVERSITATEA de STAT „Alecu Russo”din Bălţi
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra de Drept
BILETUL nr. ____
pentru examenul de curs la DREPT PROCESUAL CIVIL II
Aprobat la şedinţa catedrei

de Drept privat
din „___” _______ 200_
Şeful Catedrei______________________

1. Noţiunea şi esenţa procedurii în ordonanț ă

2. Suspendarea procesului. Temeiurile şi procedura suspendării
3.Speţă.

Examinator ______________________

Mostra nr.3
UNIVERSITATEA de STAT „Alecu Russo”din Bălţi
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra de Drept
BILETUL nr. ____
pentru examenul de curs la DREPT PROCESUAL CIVIL II
Aprobat la şedinţa catedrei
de Drept privat
din „___” _______ 200_
Şeful Catedrei______________________
1. Examinarea cauzei în fond

2. Elementele recursului.
3.Speţă
Examinator ______________________

XI. CHESTIONAR PENTRU EXAMENUL DE CURS
1. Sesizarea instanţei. Cererea de chemare în judecată.
2. Primirea cererii de chemare în judecată. Efectele juridice ale pornirii procesului.
Refuzul de a primi şi restituirea cererii de chemare în judecată.
3. Sarcinile şi importanţa pregătirii cauzei pentru dezbateri. Actele procedurale ale
judecătorului în vederea pregătiri pricinii pentru dezbateri.
4. Actele procedurale ale părț ilor în vederea pregătirii pricinii pentru dezbateri.
5. Partea pregătitoare a şedinţei de judecată.
6. Examinarea cauzei în fond.
7. Susţinerile orale. Replicile.
8. Procesul verbal al ș edinţei de judecată.
9. Formele trecerii procesului într-o altă şedinţă (întreruperea, amânarea, suspendarea).
10. Finisarea procesului fără adoptarea hotărârii (încetarea, scoaterea cererii de pe rol).
11. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii.
12. Cuprinsul hotărârii judecătoreşti. Cerinţele înaintate faţă de hotărâre.
13. Rectificarea şi lămurirea hotărârii. Hotărârea suplimentară.
14. Efectele hotărârii judecătoreşti.
15. Încheierile primei instanţe de judecată.
16. Procedura prealabilă în contenciosul administrativ.
17. Condiţiile pentru exercitarea acţiunii în contenciosul administrativ.
18. Sesizarea instanţei de contencios administrativ.
19. Judecarea cererii în instanţa de contencios administrativ.
20. Noţiunea şi esenţa procedurii speciale.
21. Procedura în pricinile de constatare a unor fapte care au valoare juridică.
22. Procedura de încuviinţare a adopţiei.
23. Procedura de declarare a capacităţii depline de exerciţiu a minorului (emanciparea).
24. Procedura în pricinile de declarare a persoanelor dispărute fără urmă sau decedate.
25. Procedura de declarare a capacităţii de exerciţiu limitate sau incapacităţii unei
persoane.
26. Procedura de încuviinţare a spitalizării forţate şi tratamentului forţat al persoanei.
27. Procedura de încuviinţare a examenului psihiatric şi spitalizării în staţionarul de
psihiatrie.
28. Procedura de aplicare a măsurilor de protecț ie în cazurile de violenț ă în familie.

29. Procedura în pricinile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi la ordin
pierdute.
30. Procedura în pricinile de constatare a inexactităţii înscrisurilor făcute în registrele
actelor stării civile.
31. Procedura în pricinile de declarare fără stăpân a unui bun imobil şi declararea
dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpân.
32. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute.
33. Procedura de suspendare/retragere a licenț ei/autorizaț iei privind activitatea de
întreprinzător
34. Noţiunea şi esenţa procedurii în ordonanţă. Pretenţiile în al căror temei se emite
ordonanţă judecătorească.
35. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
36. Ordonanţa judecătorească şi executarea ei. Anularea ordonanţei judecătoreşti.
37. Noţiunea, importanţa şi clasificarea căilor de atac.
38. Elementele apelului (subiectul, obiectul).
39. Sesizarea instanţei de apel.
40. Judecarea apelului.
41. Decizia instanţei de apel.
42. Recursul împotriva încheierilor judecătoreș ti.
43. Elementele recursului împotriva actelor de dispoziț ie ale instanţei de apel.
44. Sesizarea instanţei. Admisibilitatea recursului împotriva actelor de dispoziț ie ale
instanț ei de apel.
45. Judecarea recursului împotriva actelor de dispoziț ie ale instanț ei de apel. Decizia
instanţei de recurs.
46. Revizuirea hotărârilor irevocabile.
47. Noţiunea, natura juridică a arbitrajului şi domeniul de aplicare.
48. Procedura arbitrală. Hotărârea arbitrală.
49. Procedura de contestare a hotărârilor arbitrale.
50. Procedura de eliberare a titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale.
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