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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: 381.1 Drept
AMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS:
Codul unităţii de
curs

Credite
ECTS

F.05 O.47
F.06. O.47

5

Total
ore
zi / f.r.
150 / 150

Repartizarea
orelor zi / f.r.
P

S

L.
ind.

45/
24

30/
6

75/
120

Forma de evaluare

Examen

Limba de
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 sau, prescurtat, procesul civil ca disciplină de studiu a
învăţământului clasic universitar în domeniul dreptului se înscrie printre ramurile
fundamentale ale ştiinţelor juridice. Importanţa dreptului procesual civil o determină rolul
acestei ramuri de drept în reglementarea relaţiilor sociale ce apar în cadrul înfăptuirii
justiţiei în pricinile civile.
Studierea dreptului procesual civil trebuie începută de la examinarea şi perceperea
programului de studiu al acestei discipline.
Dreptul procesul civil I la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, secţia zi, se studiază în anul III de studii (semestrul VI). La finele
cursului studenţii susţin examen. La secţia cu frecvenţă redusă dreptul procesual civil I se
studiază în anul III, semestrul VI şi finisează de asemenea cu examen. Orele atribuite conform
planului de învăţământ pentru studierea dreptului procesual civil se repartizează potrivit celor
două forme de instruire – prelegeri şi seminare.
Programa de studii a dreptului procesual civil conţine teme care sunt neuniforme după
gradul de saturaţie teoretică şi volumul materialului normativ. Din cauza numărului
insuficient de ore rezervat pentru studierea acestei discipline, unele teme pot fi studiate de
studenţi la seminare sau de sine stătător.

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. Cunoştinţele
acumulate la disciplinele studiate în primii doi ani de studii vor facilita studierea aprofundată
a instituţiilor de drept procesual civil.

IV.

COMPETENŢELE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI

La nivel de cunoaştere, înţelegere, aplicare,integrare:
 să identifice dreptul procesual civil ca ramură de drept;
 să determine noţiunile introductive în drept procesual civil (noţiunea de drept
procesual civil, actele de procedură, raporturile procesual civile, forma procesuală, felurile de
proceduri, participanţii la proces şi clasificarea lor, sancţiunile procedurale, termenele de
procedură, cheltuieli de judecată, acţiunea civilă, probele judiciare şi alte noţiuni şi definiţii
procesuale);
 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;
 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 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 profeseze activitatea de judecător, avocat, notar, jurist-consult etc. cerinţelor
societăţii la etapa actuală;
 să întocmească actele judecătoreşti de dispoziţie conform cerinţelor normelor de drept
procesual civil;
 să generalizeze practica judiciară în 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 determine legătura dreptului procesual civil cu dreptul civil, cu dreptul
constituţional, familial, dreptul muncii, administrativ, procesual penal şi alte ramuri 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 a legislaţiei procesual civile a Republicii Moldova cu
legislaţia procesual civilă a unor state europene şi să înainteze proiecte de perfecţionare a
legislaţiei procesual civile.

V. FINALITĂŢILE CURSULUI
Studierea dreptului procesual civil (procesului civil) se înfăptuieşte nu numai prin
prelegeri şi seminare, dar şi prin elaborarea tezelor anuale şi a tezelor de licenţă, a
referatelor ştiinţifice, la fel prin 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.
Pentru activitatea practică un jurist - judecător, procuror, avocat, jurisconsult, notar, pe
lângă cunoştinţele teoretice la dreptul procesual civil mai are nevoie de unele deprinderi
practice de lucru. În scopul îmbinării teoriei cu practica la disciplina Drept procesul civil o
mare parte din timp ar trebui rezervat orelor pentru soluț ionarea speţelor, întocmirea
actelor procesuale.

VI.

CONŢINUTURI

a) Conţinuturi la orele de prelegeri
Nr.
1.

2.

Numărul de ore (zi/ f.r.)

Tema
TEMA: NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL
PROCESUAL CIVIL
TEMA:
PRINCIPIILE
FUNDAMENTALE
DREPTULUI PROCESUAL CIVIL

ALE

3.

5/2
4/2

2/1

TEMA: RAPORTURILE PROCESUAL CIVILE
4.

TEMA: PĂRŢILE ÎN PROCESUL CIVIL

2/1

5.

TEMA: PARTICIPAREA INTERVENIENŢILOR
(TERŢELOR PERSOANE) LA PROCESUL CIVIL

2/1

6.

TEMA: PARTICIPAREA
PROCESUL CIVIL

LA

2/1

7.

TEMA:
PARTICIPAREA
LA
PROCES
A
AUTORITĂŢILOR PUBLICE, ORGANIZAŢIILOR ŞI
CETĂŢENILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR,
LIBERTĂŢILOR ŞI INTERESELOR ALTOR PERSOANE

2/1

8.

TEMA: REPREZENTAREA ÎN PROCESUL CIVIL

2 /1

9.

TEMA:
COMPETENŢA
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI

10.

TEMA: COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI

PROCURORULUI

GENERALĂ

A

4/2

A

4/2

11.

TEMA: ACTELE DE PROCEDURĂ ŞI TERMENELE
PROCEDURALE. SANCŢIUNILE PROCEDURALE

4/2

12.

TEMA:. CHELTUIELI LE DE JUDECATĂ

2/2

13.

TEMA: PROBAŢIUNEA ŞI PROBELE

6/4

14.

TEMA: ACŢIUNEA CIVILĂ

4/2

b) Conţinuturi la orele de seminar (secţia zi)
Nr.

Tema

Numărul de ore (zi)

TEMA: NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL
PROCESUAL CIVIL
1.

Seminarul 1
Modalităț ile ș i formele de apărare a drepturilor civile.
Constituţia Republicii Moldova despre dreptul la apărarea
judiciară. Procesul civil - mijloc de realizare a justiţiei în
pricinile civile.
Noţiunea de drept procesual civil. Obiectul, metoda şi
sistemul dreptului procesual civil.
Corelaț ia dreptului procesual civil cu alte ramuri de drept:
dreptul constituţional, civil, administrativ, procesual penal şi
alte ramuri de drept.
Izvoarele dreptului procesual civil. Noţiunea de izvor al
dreptului procesual civil. Felurile izvoarelor de drept procesual
civil (Constituţia Republicii Moldova, legile constituţionale şi
organice, tratatele şi convenţiile internaţionale).
Normele, instituţiile dreptului procesual civil. Clasificarea
normelor de procedură civilă. Acţiunea normelor de procedură
civilă în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.

4 ore

Seminarul 2
Noţiunea de procedură (proces) civilă. Sarcinile procedurii
civile. Felurile de proceduri în procesul civil. Fazele (stadiile)
procesului civil.
Obiectul ştiinţei şi obiectul disciplinei de studiu al dreptului
procesual civil.
2.

TEMA:
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE
DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual
civil. Sistemul principiilor dreptului procesual civil. Problema

2 ore

clasificării principiilor dreptului procesual civil. Interacţiunea
dintre principiile dreptului procesual civil.
Principiile organizaț ional-funcț ionale
ale dreptului
procesual civil: Principiul realizării justiț iei de către
instanț ele judecătoreș ti, principiul numirii judecătorilor ș i
inamovibilităț ii lor, principiul independenț ei judecătorilor ș i
supunerii lor numai legii, principiul imparț ialităț ii
judecătorilor, principiul înfăptuirii justiț iei în mod egal în
faț a legii ș i a instanț ei, principiul publicităț ii dezbaterilor,
principiul limbii desfăș urării procesului ș i dreptului la
interpret, principiul colegialităț ii ș i individualităț ii
judecătorilor.
Principiile funcţionale (de activitate) ale dreptului
procesual civil: principiul legalităţii, principiul rolului diriguitor
al judecătorului, principiul disponibilităţii, principiul
contradictorialităţii, principiul dreptului la apărare judiciară,
principiul oralităţii, principiul nemijlocirii, principiul
continuităţii.
Principiile internaţionale ale dreptului procesual civil:
prioritatea contractelor şi convenţiilor internaţionale, acordarea
regimului naţional străinilor, respectarea jurisdicţiei instanţelor
judecătoreşti străine, imunitatea judiciară a statelor străine şi
organizaţiilor internaţionale, legea forului în materia de
procedură, exeqatur-ul hotărârilor judecătoreşti străine,
reciprocitatea în acordarea asistenţei judiciare.
3.

TEMA: RAPORTURILE PROCESUAL CIVILE
Noţiunea raporturilor procesual civile, particularităţile lor.
Temeiurile (premisele) pentru apariţia raporturilor procesual civile.
Obiectul şi conţinutul raporturilor procesual civile.
Subiecţii raporturilor procesual civile, clasificarea lor.
Instanţa de judecată ca subiect obligatoriu al raporturilor
procesual civile. Poziţia şi rolul instanţei în procesul civil.
Compunerea completului de judecată. Incidentele procesuale
privind
compunerea
completului
de
judecată
(inadmisibilitatea, abţinerea şi recuzarea).
Participanţii la proces şi alţi subiecţi procesuali. Drepturile
şi obligaţiile procesuale ale participanţilor la proces.
Exercitarea cu bună credinţă a drepturilor procesuale.

2 ore

4.

TEMA: PĂRŢILE ÎN PROCESUL CIVIL
Noţiunea de părţi în procesul civil. Condiţiile pentru a fi
parte la proces. Capacitatea procesuală. Capacitatea procesuală
de folosinţă şi capacitatea procesuală de exerciţiu a drepturilor
procedurale civile. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale
părţilor.
Coparticiparea procesuală. Scopul şi temeiurile coparticipării
procesuale. Felurile coparticipării procesuale (obligatorie şi
facultativă). Drepturile şi obligaţiile procesuale ale

2 ore

coparticipanţilor.
Succesiunea în drepturile procedurale (noţiunea şi
temeiurile). Procedura intervenirii în proces a succesorului în
drepturi şi poziţia lui procesuală.
5.

TEMA: PARTICIPAREA INTERVENIENŢILOR
(TERŢELOR PERSOANE) LA PROCESUL CIVIL
Noţiunea intervenienţilor (terţelor persoane) în procesul civil.
Felurile intervenienţilor (terţelor persoane) în procesul civil.
Intervenienţii (terţele persoane) care formulează pretenţii
proprii la obiectul litigiului (intervenţia principală). Temeiurile
şi procedura intervenirii în proces a intervenienţilor principali.
Drepturile şi obligaţiile lor procesuale. Deosebirea poziţiei
procesuale a intervenientului care formulează pretenţii proprii
la obiectul litigiului de coreclamant.
Intervenienţii (terţele persoane) care nu formulează
pretenţii proprii la obiectul litigiului (intervenţia accesorie).
Temeiurile
şi
procedura
introducerii
(intervenirii)
intervenienţilor accesorii în proces. Drepturile şi obligaţiile lor
procedurale. Deosebirea poziţiei procesuale a intervenienţilor
care nu formulează pretenţii proprii la obiectul litigiului de
coparticipanţi (coreclamanţi şi copârâţi).

2 ore

6.

TEMA: PARTICIPAREA
PROCESUL CIVIL

2 ore

PROCURORULUI

LA

Rolul şi importanţa participării procurorului în procesul
civil la etapa actuală a dezvoltării societăţii.
Temeiurile şi formele de participare a procurorului în procesul
civil. Introducerea acţiunii (cererii). Participarea la judecata
procesului. Poziţia procesuală a procurorului în procesul civil.
Drepturile şi obligaţiile procesuale ale procurorului ca participant la
proces.
Exercitarea căilor de atac de către procuror în procesul
civil.
7.

TEMA:
PARTICIPAREA
LA
PROCES
A
ORGANELOR
AUTORITĂŢILOR
PUBLICE,
ORGANIZAŢIILOR
ŞI
CETĂŢENILOR
PENTRU
APĂRAREA
DREPTURILOR,
LIBERTĂŢILOR
ŞI
INTERESELOR ALTOR PERSOANE
Temeiurile, scopul şi formele de participare la proces a
autorităţilor publice, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru apărarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor persoane.
Condiţiile de pornire a procesului de către autorităţile
publice, organizaţiile şi persoanele enumerate. Drepturile şi
obligaţiile lor procesuale.
Felurile autorităţilor publice care participă în procesul
civil. Deosebirea poziţiei procesuale a autorităţilor publice,

2 ore

organizaţiilor şi cetăţenilor ca participanţi la proces de alţi
participanţi (procuror, intervenienţi, experţi, reprezentanţi).
8.

TEMA:
REPREZENTAREA
PROCESUL CIVIL

JUDICIARĂ

ÎN

2 ore

Noţiune de reprezentare judiciară. Temeiurile şi felurile
reprezentării judiciare (contractuală, legală, obştească, oficială).
Împuternicirile reprezentantului în judecată (legalizarea
calităţii şi volumul împuternicirilor).
Persoanele care nu pot fi reprezentanţi în judecată.
9.

TEMA:
COMPETENŢA
GENERALĂ
A
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI
Noţiunea
de
competenţă
generală.
Clasificarea
competenţei.
Delimitarea dintre competenţa instanţelor judecătoreşti de drept
comun şi competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională.
Competenţa instanţelor judecătoreşti la judecarea pricinilor
de contencios administrativ.
Competenţa instanţelor judecătoreşti la judecarea
pricinilor ce ţin de procedura specială şi de procedura în
ordonanţă.
Delimitarea dintre competenţa instanţelor judecătoreşti şi
competenţa Curţii Constituţionale în exercitarea controlului
constituţionalităţii legilor şi altor acte normative.
Delimitarea dintre competenţa instanţelor judecătoreşti ș i
competenţa altor organe cu activitate jurisdicț ională.

2 ore

10.

TEMA: COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ A
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI
Noţiunea de competenţă jurisdicţională şi deosebirea ei de
competenţa generală.
Felurile de competenţă jurisdicţională (materială şi teritorială).
Competenţa jurisdicț ională materială a judecătoriilor.
Competenţa jurisdicț ională materială a curţilor de apel.
Competenţa jurisdicț ională materială a Curţii Supreme de
Justiţie.

2 ore

Competenţa jurisdicţională teritorială (locală) şi felurile ei:
generală, alternativă (facultativă), excepţională (exclusivă), , după
legătura obiectivă a pretenţiilor înaintate spre soluţionare.
Temeiurile şi procedura strămutării pricinii de la instanţa
sesizată la o altă instanţă.
Conflictele de competenţă jurisdicţională şi soluţionarea
lor.
11.

TEMA: ACTELE ŞI TERMENELE DE PROCEDURĂ.
SANCŢIUNILE PROCEDURALE
Noţiunea actului de procedură. Condiţiile cerute pentru

1 oră

12.

îndeplinirea actelor procedurale. Clasificarea actelor de
procedură.
Noţiunea şi clasificarea termenelor procedurale.
Calcularea termenului de procedură. Suspendarea, prelungirea
şi repunerea în termen.
Sancţiuni procedurale pentru nerespectarea condiţiilor
referitoare la actele şi termenele de procedură.
TEMA: CHELTUIELI LE DE JUDECATĂ

1 oră

Noţiunea şi felurile cheltuielilor de judecată în procesul
civil. Taxa de stat şi cheltuielile de judecare a pricinii.
Scutirile de taxa de stat. Amânarea şi eşalonarea plăţii taxei
de stat. Restituirea taxei de stat.
Cheltuielile de judecare a pricinii. Repartizarea
cheltuielilor de judecată între părţi şi compensarea lor.
13.

TEMA: PROBAŢIUNEA ŞI PROBELE
Seminarul 1.
Noţiunea şi scopul probaţiunii judiciare. Noţiunea de probă
judiciară. Faptele probatorii.
Noţiunea de obiect al probaţiunii. Determinarea obiectului
de probaţiune în pricinile concrete. Faptele care nu se cer a fi
dovedite. Prezumţiile probante (noţiunea şi importanţa).
Pertinenţa probelor şi admisibilitatea mijloacelor de probă.
Regulile comune pentru aprecierea probelor.
Repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi. Rolul instanţei
de judecată în reclamarea probelor necesare pentru a dovedi faptele
esenţiale ale pricinii.
Asigurarea probelor. Temeiurile pentru asigurarea
probelor. Asigurarea probelor până la pornirea procesului şi
după intentarea procesului.
Delegaţiile judecătoreşti. Procedura de înaintare şi de
îndeplinire a delegaţiilor judecătoreşti.
Seminarul 2.
Clasificarea probelor: primare şi secundare, directe şi
indirecte, verbale şi scrise, personale şi materiale.
Felurile mijloacelor de probă. Proba prin explicaţiile
părţilor şi intervenienţilor (terţelor persoane). Mărturisirea
părţilor (intervenientului) ca mijloc de probă.
Proba prin declaraţia de martor. Procedura de audiere a
martorului. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale martorului.
Persoanele care nu pot fi audiate ca martori în judecată.
Proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de
informaţie ca mijloace de probă. Felurile înscrisurilor (după
conţinut, formă). Ordinea reclamării înscrisurilor deţinute de
partea adversă sau de alte persoane care nu participă la proces.
Cererea de defăimare a înscrisului ca fiind fals.
Proba materială ca mijloc de probă. Deosebirea probelor
materiale de înscrisuri. Modul de prezentare şi păstrare a probelor

4 ore

materiale. Cercetarea probelor materiale la faţa locului.
Întocmirea procesului verbal la faţa locului.
Proba prin rapoartele de expertiză. Temeiurile pentru
efectuarea unei expertize în şedinţa de judecată sau în afara
ș edinț ei de judecată. Concluzia expertului. Drepturile şi
obligaţiile procedurale ale expertului. Expertiza suplimentară şi
repetată. Puterea probantă a expertizei.
TEMA: ACŢIUNEA CIVILĂ
Noţiunea de acţiune civilă ș i natura ei juridică.
Elementele acţiunii civile şi importanţa lor. Clasificarea
acţiunilor civile.
Dreptul la acţiune. Dreptul la intentarea acţiunii şi dreptul
la admiterea acţiunii. Premisele şi condiţiile de exercitare a
acţiunii civile. Conexiunea şi separarea acţiunilor civile.
Modalităţile de apărare a pârâtului împotriva acţiunii.
Obiecţii
material-juridice
şi
procesuale.
Acţiunea
reconvenţională. Temeiurile şi procedura de exercitare a
acţiunii reconvenţionale.
Actele de dispoziţie ale părţilor. Modificarea acţiunii.
Renunţarea la acţiune. Recunoaşterea acţiunii. Tranzacţia de
împăcare.
Asigurarea acţiunii. Măsurile de asigurare a acţiunii.
Examinarea cererii de asigurare a acţiunii. Anularea măsurilor
de asigurare a acţiunii. Repararea prejudiciului cauzat pîrîtului
prin asigurarea acţiunii.
Atacarea încheierii de asigurare a acţiunii.

14.

c)

Conţinuturi la orele de seminar ( secţia f/r)

Nr.d/o Conţinutul lucrului individual

1.
2.
3.

2 ore

Principiile dreptului procesual civil
Raporturile juridice procesual civile
Probaţiunea şi probele în procesul civil

Nr.
de ore
(f/r)
2 ore
2 ore
2 ore
Total
6 ore

VII. CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CURSULUI
Nr. Tema (studii cu frecvenţă la zi /

Nr. de ore

Nr. de ore

studii cu frecvenţă redusă )
1.

2.

3.

4.

5.

6.

prelegeri
zi / f/r
Obiectul dreptului procesual civil 5 / 2
(noţiuni introductive în dreptul
procesual civil): - forme şi
modalităţi de apărare a drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime; procedură civilă; - formă procesual
civilă; - fel de procedură civilă; faze de procedură civilă; - drept
procesual civil; - izvor al dreptului
procesual civil; - ştiinţa dreptului
procesual civil.
Principiile fundamentale ale 4 /2
dreptului
procesual civil: sistemul
principiilor
dreptului
procesual civil; - principiile
organizaţional-funcţionale
ale
dreptului
procesual
civil;
principiile funcţionale ale dreptului
procesual civil; - principiile
internaţionale
ale
dreptului
procesual civil.
Raporturile procesual civile: 2 / 1
raporturile procesual civile; obiectul şi conţinutul raporturilor
procesual civile; - subiecţii
raporturilor procesual civile.
Părţile în procesul civil: - părţile 2 / 1
în procesul civil; - capacitatea
procesuală;
coparticiparea
procesuală; - succesiunea în
drepturile procedurale.
Participarea
intervenienţilor 2 / 1
(terţelor persoane) la procesul
civil: - intervenienţii (terţele
persoane) în procesul civil; intervenţia principală; - intervenţia
accesorie.
Participarea procurorului la
2/1
procesul civil: -procurorul în
procesul civil; - poziţia procesuală a
procurorului în procesul civil; -

seminarii
zi / f/r
4 /0

2 /2

2 /2

2 /0

2 /0

2 /0

7.

8.

9.

drepturile şi obligaţiile procesuale
ale procurorului.
Participarea
la
proces
a 2 /1
autorităţilor
publice,
organizaţiilor
şi
cetăţenilor
pentru apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor altor
persoane: – feluri de autorităţi
publice care pornesc procesul
pentru
apărarea
drepturilor,
libertăţilor şi intereselor altor
persoane; - intentarea procesului de
către autorităţi publice, organizaţii
şi
cetăţeni
pentru
apărarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor
altor persoane; - depunerea
concluziilor de către autorităţile
publice în procesul civil pornit; drepturi şi obligaţii procesuale ale
autorităţilor publice, organizaţiilor
şi cetăţenilor care pornesc procesul
civil în interesul altor persoane şi
ale autorităţilor publice care depun
concluzii.
Reprezentarea
judiciară
în 2 / 1
procesul civil: - temeiuri ale
reprezentării
judiciare;
reprezentant
contractual;
reprezentant legal; - interdicţii de
reprezentare
judiciară;
împuternicirile
reprezentantilor
judiciari.
Competenţa
generală
a 4/2
instanţelor
judecătoreşti:
competenţă generală a instanţelor
judecătoreşti;
- criteriile de
delimitare
dintre
competenţa
instanţelor
judecătoreşti
și
competenţa curţii constituţionale; competenţa tribunalelor arbitrale
(arbitrilor aleşi) în soluţionarea
pricinilor civile; - efectele încălcării
regulilor cu privire la competenţa

2 /0

2/ 0

2 /0

generală.
10. Competenţa jurisdicţională a
instanţelor
judecătoreşti:
competenţa
jurisdicţională
a
instanţelor judecătoreşti; - felurile
de
competenţă
jurisdicţională
(materială şi teritorială); - efectele
încălcării regulilor cu privire la
competenţa jurisdicţională.
11. Actele de procedură şi termenele
procedurale.
Sancţiunile
procedurale: - act de procedură; condiţiile pentru îndeplinirea şi
perfectarea actelor de procedură; termen de procedură; particularităţi
ale termenelor de procedură; sancţiuni procedurale.
12. Cheltuielile de judecată: – taxă de
stat; - cheltuieli de judecare a
pricinii; - scutire de taxa de stat; amânarea şi eşalonarea achitării
taxei de stat; - restituirea taxei de
stat; - repartizarea cheltuielilor de
judecare a pricinii între părţi.
probele –
13 Probaţiunea şi
probaţiune judiciară; - proba
judiciară; - fapte probatorii; - obiect
al probaţiunii; - fapte care nu se cer
a fi dovedite; - sarcina probaţiei; prezumţiile probante; asigurarea
probelor; - delegaţiile judecătoreşti.
- probe
primare şi secundare,
directe şi indirecte, verbale şi scrise,
personale şi materiale; - pertinenţa
probelor
şi
admisibilitatea
mijloacelor de probă; - explicaţiile
părţilor şi ale intervenienţilor; declaraţiile martorilor; - persoanele
care nu pot fi audiate ca martor; înscrisuri
şi
alte
suporturi
electronice de informaţie; ¬ - proba
materială; - raportul de expertiză; expertiza suplimentară şi repetată

4/2

2 /0

4/2

1 /0

2/2

1 /0

6/4

4 /2
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Acţiunea civilă: – procedură 4 / 2
contencioasă; - obiectul şi temeiul
acţiunii civile; - acţiuni civile în
realizare; - acţiuni civile în
constatare; - acţiuni civile în
transformare; - dreptul la intentarea
acţiunii; - dreptul la admiterea
acţiunii; - premisele exercitării
dreptului la acţiune; - condiţiile de
exercitare a dreptului la acţiune; conexarea şi separarea pretenţiilor;
- obiecţiile juridice ale pîrîtului; acţiune
reconvenţională;
renunţarea
la
acţiune;
recunoaşterea acţiunii; - tranzacţia;
- asigurarea acţiunii.

2 /0

VIII. ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL
Nr.

1.

2.

Nr. de
ore zi
f/r
DREPTUL 8 / 12

Sarcini pentru învăţămînt cu frecvenţă la zi / învăţămînt cu
frecvenţă redusă

NOŢIUNI
INTRODUCTIVE
ÎN
PROCESUAL CIVIL
- să definească şi să enumere formele şi modalităţile de
apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime;
- să formuleze noţiunea şi sarcinile procedurii civile;
- să identifice semnele şi importanţa formei procesual civile;
- să evidenţieze noţiunea de drept procesual civil, relevînd
obiectul, metoda şi sistemul ramurii de drept;
- să delimiteze dreptul procesual civile de alte ramuri de
drept;
- să clasifice izvoarele dreptului procesual civil, determinînd
acţiunea lor în timp, spaţiu şi asupra persoanelor;
- să identifice felurile de proceduri în procesul civil;
- să enunţe toate fazele procesuale, formulînd sarcinile şi
conţinutul fiecăreia.
PRINCIPIILE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
6 / 10
- să definească principiile dreptului procesual civil;
- să delimiteze categoriile de principii ale dreptului procesual
civil;
- să identifice principiile specifice dreptului procesual civil;
- să analizeze interacţiunea principiilor dreptului procesual

3.

4.

5.

6.

civil;
- să aprecieze importanţa principiilor dreptului procesual
civil.
RAPORTURILE
JURIDICE
PROCESUAL
CIVILE
- să definească noţiunea de raport procesual civil;
- să identifice particularităţile raportului procesual
civil;
- să determine premisele necesare pentru apariţia
raporturilor procesual civile;
- să delimiteze obiectul general de cel special al
raporturilor procesual civile;
- să analizeze opiniile doctrinare privind
conţinutul
raporturilor procesual civile;
- să clasifice subiecţii raporturilor procesual civile;
- să identifice poziţia şi rolul instanţei în procesul
civil.
PĂRŢILE ÎN PROCESUL CIVIL
- să caracterizeze noţiunea de parte în procesul civil;
- să identifice condiţiile pentru a fi parte în
proces;
- să analizeze drepturile şi obligaţiile procesuale
ale părţilor;
- să delimiteze scopul, temeiurile şi felurile
coparticipării procesuale;
- să definească noţiunea şi să identifice
temeiurile
succesiunii în drepturi procedurale.
INTERVENIENŢII ÎN PROCESUL CIVIL
- să definească noţiunea de intervenienţi în
proces
civil;
- să delimiteze felurile intervenienţilor;
- să identifice temeiurile şi procedura intervenirii în
proces a intervenienţilor principali;
- să
caracterizeze
temeiurile
şi
procedura
intervenirii(atragerii) la proces a
intervenienţilor
accesorii;
- să delimiteze poziţia procesuală a
intervenienţilor
de cea a coparticipanţilor;
- să stabilească argumentat efectele neatragerii
sau
neintervenirii în proces a intervenienţilor
accesorii.
PROCURORUL ÎN PROCESUL CIVIL
să argumenteze rolul şi importanţa participării
procurorului în proces civil;
să identifice temeiurile şi formele de participare
a

4/8

4/6

4/6

4/6

7.

8.

9.

procurorului la proces civil;
să determine drepturile şi obligaţiile procesuale ale
procurorului;
să analizeze posibilitatea exercitării căilor de
atac de către procuror în procesul civil.
ORGANELE
AUTORITĂŢILOR
PUBLICE, 4 / 6
ORGANIZAŢIILE ŞI PERSOANELE FIZICE ÎN
PROCESUL CIVIL
- să determine formele şi temeiurile de participare în
procesul civil a autorităţilor publice, organizaţiilor şi
cetăţenilor pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor altor persoane;
- să identifice condiţiile de pornire a procesului civil la
cererea autorităţilor publice, organizaţiilor şi cetăţenilor
pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor
persoane;
- să analizeze deosebirile dintre formele de participare a
autorităţilor publice în procesul civil pentru apărarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor persoane;
- să stabilească felurile autorităţilor publice care participă
în procesul civil pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor altor persoane;
- să delimiteze poziţia procesuală a autorităţilor publice,
organizaţiilor şi cetăţenilor care participă în procesul civil
pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor
persoane de poziţia procesuală a procurorului,
intervenientului, expertului, reprezentantului.
REPREZENTAREA JUDICIARĂ
4/6
- să formuleze noţiunea de reprezentare judiciară;
- să delimiteze reprezentarea judiciară de reprezentarea în
dreptul material;
- să identifice felurile reprezentării judiciare;
- să determine temeiurile fiecărui fel de reprezentare
judiciară;
- să enumere categoriile de persoane care nu pot fi
reprezentanţi în judecată;
- să stabilească volumul împuternicirilor diferitor categorii
de reprezentanţi;
- să clarifice modul de legalizare a calităţii de
reprezentant.
COMPETENŢA GENERALĂ
6 / 12
să definească noţiunea de competenţă generală;
să delimiteze felurile de competenţă generală;

10.

11.

să deosebească competenţa instanţelor judecătoreşti
de competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională în
soluţionarea pricinilor civile;
să delimiteze competenţa instanţelor de
judecată
şi competenţa Curţii Constituţionale în
exercitarea
controlului constituţionalităţii
legilor şi altor acte
normative;
să evidenţieze efectele juridice ale încălcării
normelor de competenţă generală.
COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ
6 / 12
să definească noţiunea de competenţă jurisdicţională;
să evidenţieze deosibirea ei de competenţa generală;
să delimiteze felurile de competenţă jurisdicţională;
să
determine
competenţa
jurisdicţională
materială;
să identifice criteriile după care se determină
competenţa jurisdicţională teritorială;
să analizeze temeiurile şi procedura strămutării
pricinii de la instanţa sesizată la o altă instanţă;
să caracterizeze conflictele de competenţă
jurisdicţională şi să determine modalităţile de soluţionare
a lor;
- să stabilească efectele juridice ale încălcării regulilor de
competenţă jurisdicţională.
ACTELE ŞI TERMENELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ. 6 / 8
SANCŢIUNILE PROCEDURALE
- să identifice accepţiunile actelor de procedură;
- să formuleze condiţiile pentru îndeplinirea sau perfectarea
actelor de procedură;
- să întocmească acte procedurale în formă scrisă;
- să determine care sunt termenele de procedură;
- să clasifice termenele de procedură în funcţie de diverse
criterii;
- să calculeze termenele de procedură după modul stabilit de
lege;
- să analizeze temeiurile şi procedura suspendării, prelungirii
şi repunerii în termene de procedură;
- să formuleze noţiunea sancţiunilor legale pentru
nerespectarea condiţiilor referitoare la actele de procedură şi
termenelor procedurale;
- să determine felurile sancţiunilor procedurale;
- să stabilească temeiurile şi procedura aplicării fiecărui fel de

sancţiune procedurală;
să delimiteze amenzile judiciare de alte sancţiuni
procedurale;
- să identifice temeiurile şi procedura de aplicare a amenzii
judiciare;
- să clarifice modalităţile de anulare a amenzii ori de
reducere a acesteia;
12. CHELTUIELILE DE JUDECATĂ
4/6
- să delimiteze esenţa şi particularităţile taxei de stat şi
cheltuielilor pentru judecarea pricinii;
- să calculeze cuantumul taxei de stat în diferite cazuri;
- să identifice cazurile de amânare, eşalonare şi restituire a taxei
de stat;
- să stabilească temeiurile de scutire de taxă de stat,
- să clarifice regulile de repartizare a cheltuielilor de judecată
între părţi.
13
PROBAŢIUNEA ŞI PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL
9 / 12
- să formuleze noţiunea şi esenţa probaţiunii judiciare;
- să identifice faptele probatorii;
- să determine obiectul probaţiunii în pricinile civile
concrete;
- să delimiteze esenţa faptelor notorii de faptele prejudicial
stabilite;
- să clarifice rolul instanţei de judecată în reclamarea probelor
necesare pentru a dovedi faptele esenţiale ale pricinii;
- să evidenţieze noţiunea şi importanţa prezumţiilor probante;
- să formuleze temeiurile pentru asigurarea probelor;
- să evidenţieze procedura asigurării probelor pînă la pornirea
procesului şi după intentarea lui;
- să analizeze procedura de înaintare şi de îndeplinire a
delegaţiilor judecătoreşti.
- să stabilească conceptul de probă judiciară;
- să clasifice probele după diverse criterii;
- să specifice admisibilitatea şi pertinenţa probelor;
- să aplice în cazuri concrete regulile comune de apreciere a
probelor;
- să delimiteze explicaţiile părţilor şi ale intervenienţilor de
declaraţiile martorilor;
- să clarifice procedura de audiere a martorului prin prisma
drepturilor şi obligaţiilor acestuia;
- să deosebească categoriile de persoane care nu pot fi martori
în judecată de cele care pot refuza să depună mărturii;
- să clasifice înscrisurile după formă şi conţinut;
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- să analizeze suporturile electronice de informaţie ca mijloc
de probă;
- să deosebească probele materiale de înscrisuri;
- să analizeze modul de prezentare, păstrare, cercetare şi
apreciere a probelor materiale;
- să stabilească procedura efectuării expertizei judiciare;
- să formuleze drepturile şi obligaţiile procesuale ale
expertului;
- să determine puterea probantă a expertizei;
6 / 10
ACŢIUNEA CIVILĂ
- să evidenţieze natura juridică a acţiunii civile;
- să determine elementele acţiunii civile; - să formuleze şi să
exemplifice esenţa obiectului şi temeiului acţiunii; - să clarifice
conceptul acţiunilor identice;
- să clasifice acţiunile civile în funcţie de diverse criterii;
- să diferenț ieze dreptul la acţiune în sens procesual şi în sens
material;
- să formuleze premisele şi condiţiile exercitării dreptului la
acţiune în sens procesual, precum şi consecinţele nerespectării
acestora;
- să analizeze procedura conexării şi separării pretenţiilor;
- să delimiteze modalităţile de apărare a pîrîtului împotriva
acţiunii;
- să deosebească obiecţiile material-juridice de cele procesualjuridice formulate de către pîrît;
- să analizeze temeiurile şi procedura înaintării acţiunii
reconvenţionale;
- să evidenţieze actele de dispoziţie ale părţilor;
- să determine limita modificării acţiunii;
- să stabilească deosebirile consecinţelor renunţării la acţiune şi
ale recunoaşterii acesteia;
- să clarifice esenţa tranzacţiei;
- să formuleze temeiurile asigurării acţiunii;
- să evidenţieze măsurile de asigurare a acţiunii,
- să clarifice procedura asigurării acţiunii şi procedura anulării şi
contestării încheierilor de asigurare a acţiunii;
- să determine consecinţele anulării măsurilor de asigurare a
acţiunii.

IX. ALTE SUGESTII PENTRU ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL
AL STUDENTULUI
MODALITĂŢI DE
REALIZARE
1.
Principiile
dreptului a) elaborarea de referate în baza
izvoarelor internaţionale:
procesual civil
convenţii,
tratate
interstatale etc.
b)
determinarea
corelaţiei
principiilor
organizaț ionalfuncț ionale cu principiile
funcţionale ale dreptului
procesual civil;
a)
determinarea
poziţiei
2. Participanţii la proces
procesuale a părţilor şi
intervenienţilor în procesul
civil
b) identificarea diferenţei între
poziţia
procesuală
a
participanţilor la proces,
având interes material şi
procesual
şi
cea
a
participanţilor la proces
doar din interes procesual
SUBIECTE/PROBLEME

a)

b)

MODALITĂŢI DE
EVALUARE
prezentarea verbală a
rezultatelor prin susţinerea
unei alocuţiuni;
susţinerea
publică a
rezumatului în cadrul unui
seminar-dezbatere;

a) soluţionarea unor situaţii de
caz în grupuri de lucru şi
confruntarea rezultatelor;
b) prezentarea rezultatelor în
cadrul unor rapoarte sub
forma dezbaterilor publice

Competenţa generală a a) proiectarea formelor de a)
Expunerea verbală în
instanţelor judecătoreşti
apărare a drepturilor şi a
cadrul seminarului a
categoriilor
de
rezultatelor;
competenţă generală;
b)
evidenţierea criteriilor
de
delimitare
a b)
Prezentarea
şi
competenţei instanţelor
confruntarea soluţiilor
judecătoreşti
de
în formă scrisă şi
competenț a
altor
verbală în cadrul unui
organe cu activitate
seminar aplicativ.
jurisdicț ională
prin
rezolvarea unor studii de
caz.
4. Competenţa jurisdicţională a a) determinarea competenţei a) soluţionarea unor situaţii de
instanţelor judecătoreşti
caz
unor instanţe concrete
prin soluţionarea de
speţe
3.

3.
Actele de procedură şi a)
termenele
procedurale.
Sancţiunile procedurale

Determinarea modalităţii a) soluţionarea unor situaţii de
de calculare a termenelor
caz în grupuri de lucru şi
de procedură după modul
confruntarea rezultatelor;
stabilit de lege;
b) stabilirea temeiurilor şi a b)
Susţinerea
rezultatelor
procedurii de aplicare a
obţinute în cadrul unui
fiecărui fel de sancţiune
seminar integrativ.
procedurală;

4. Cheltuielile de judecată

5.

a)
Soluţionarea de speţe a)
privind:
calcularea
cuantumului
taxei de stat în diferite cazuri;
identificarea cazurilor de
amînare, eşalonare şi restituire
a taxei de stat;
regulile de repartizare a
cheltuielilor de judecată între
părţi.

Prezentarea soluţiilor şi
argumentarea verbală sau
scrisă în cadrul unui
seminar evaluativ

Asigurarea
probelor. a)
formularea
temeiurilor a) Prezentarea rezumatelor în
Delegaţiile judecătoreşti.
pentru asigurarea probelor,
cadrul
unui
seminar
evidenţierea
procedurii
aplicativ;
asigurării probelor pînă la b)
Susţinerea
proiectului
pornirea procesului şi după
elaborat în cadrul unui
intentarea lui;
seminar- tip dezbatere
b) analizarea procedurii de
înaintare şi de îndeplinire a
delegaţiilor judecătoreşti

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
1. Caracterizaţi noţiunea de parte în proces. Descrieţi cerinţele care se înaintează faţă de
parte în proces.
2. Analizaţi particularităţile poziţiei procesuale ale părţilor în raport cu ceilalţi subiecţi ai
procesului civil.

3. Determinaţi statutul procesual al persoanelor interesate în următoarele pricini civile:
a) Repararea prejudiciului material cauzat de către Timcenco (13 ani) şi Dodon (16
ani) prin deteriorarea bunurilor ce aparţin lui Carpov şi Petrenco cu drept de
proprietate comună pe cote-părţi.
b) Acţiunea cu privire la restabilirea la locul de muncă a salariatului Triboi (16 ani),
concediat prin ordinul d-lui Vataman – directorul filialei Hînceşti a SRL „Alfa”
(Republica Moldova).
c) Acţiunea d-lui Petrescu privind declararea nulităţii contractului de societate,
încheiat între Robu, Chicu şi Condrea. Temeiul invocat pentru nulitatea
contractului – violenţa psihică exercitată asupra d-lui Robu la încheierea
contractului.

Mostra nr.2
1. Caracterizaţi esenţa competenţei generale.
2. Indicaţi criteriile de delimitare dintre competenţa instanţelor judecătoreşti de competenţa altor
organe cu activitate jurisdicț ională.
3. Indicaţi criteriile de delimitare dintre competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa Curţii
Constituţionale în exercitarea controlului asupra actelor autorităţilor publice.
4. Caracterizaţi coraportul dintre competenţa jurisdicţională teritorială alternativă şi excepț ională.
5. Caracterizaţi comparativ efectele încălcării normelor de competenţă generală şi jurisdicţională în
faza dezbaterilor judiciare.
6. Indicaţi pricinile judecate în prima instanţă de Curţile de apel:
a) pricinile ce ţin de păstrarea secretului comercial;
b) lichidarea şi suspendarea activităţii asociaţiilor obşteşti internaţionale;
c) declararea legalităţii unei greve;
d) declararea nulităţii adopţiei copilului de către un cetăţean străin;
e) apărarea dreptului de autor şi drepturilor conexe.

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 I
Aprobat la şedinţa catedrei
de Drept

din „___” _______ 20_

Şeful Catedrei______________________
1. Asigurarea probelor
2. Împuternicirile reprezentantului în judecată. Legalizarea calităţii de reprezentant şi a
volumului de împuterniciri.
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 I
Aprobat la şedinţa catedrei
de Drept

din „___” _______ 200_
Şeful Catedrei______________________

1. Concluziile expertului. Raportul de expertiză
2. Competenţa jurisdicţională teritorială generală, alternativă, excepţională şi după existenţa
legăturii între pricini
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 I
Aprobat la şedinţa catedrei
de Drept

din „___” _______ 200_
Şeful Catedrei______________________

1. Felurile de proceduri în procesul civil.
2. Noţiunea de acţiune civilă şi natura ei juridică.

3. Speţă.

Examinator ______________________

XI.

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN

1. Apărarea judiciară a drepturilor civile. Forma procesuală civilă.
2. Noţiunea dreptului procesual civil. obiectul, metoda şi sistemul dreptului procesual civil.
3. Corelaţia dreptului procesual civil cu alte ramuri.
4. Izvoarele dreptului procesual civil.
5. Clasificarea normelor de procedură civilă. Acţiunea lor în timp în spaţiu şi asupra persoanelor.
6. Noţiunea, sarcinile şi felurile de proceduri civile.
7. Fazele şi etapele procesului civil.
8. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. problema clasificării principiilor
dreptului procesual civil.

9. Principiile organizaț ional-funcţionale a instanţelor judecătoreşti.
10. Principiile funcţionale (de activitate) a instanţelor judecătoreşti.
11. Principiile internaț ionale ale dreptului procesual civil.
12. Noţiunea raporturilor procesual civile şi particularităţile lor. Temeiurile necesare pentru
apariţia acestor raporturi.
13. Subiecţii raporturilor procesual civile şi clasificarea lor. Obiectul şi conţinutul raporturilor
procesual – civile.
14. Instanţa de judecată – subiect obligatoriu al raportului juridic procesual civil.
15. Noţiunea de parte în procesul civil. Capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu a drepturilor
procedurale civile. Drepturile şi obligaţiile procedurale ale părţilor.
16. Coparticiparea procesuală. Temeiurile şi felurile coparticipării.
17. Succesiunea în drepturile procedurale.
18. Intervenienţii principali. Temeiurile şi procedura intervenirii lor în proces.
19. Intervenienţii accesorii. Temeiurile şi procedura introducerii lor în proces.
20. Rolul şi importanţa participării procurorului în procesul civil. Poziţia procesuală a
procurorului în procesul civil.
21. Formele de participare a procurorului în procesul civil.
22. Temeiurile şi formele participării în proces a organelor autorităţilor publice, a organizaţiilor şi
persoanelor fizice pentru apărarea drepturilor şi intereselor altor persoane. Tipurile organelor
autorităţilor publice care participă în proces.
23. Drepturile şi obligaţiile procedurale ale organelor autorităţii publice, a organizaţiilor şi
persoanelor fizice care participă în proces pentru apărarea drepturilor şi intereselor altor
persoane.
24. Noţiune de reprezentare judiciară. Temeiurile şi felurile reprezentării. Persoanele care nu pot
fi reprezentanţi.
25. Împuternicirile reprezentantului în instanţa de judecată.
26. Noţiunea şi importanţa competenţei generale a instanţelor judecătoreşti. Clasificarea normelor
de competenţă.
27. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti în judecarea pricinilor civile. Delimitarea
competenţei instanţelor judecătoreşti de alte organe cu activitate jurisdicţională.
28. Noţiunea şi felurile de competenţă jurisdicţională.
29. Competenţa jurisdicţională materială.
30. Competenţa jurisdicţională teritorială şi felurile ei.
31. Conflictul de competenţă. Procedura strămutării pricinii la o altă instanţă de judecată.
32. Noţiunea actului de procedură. Condiţiile cerute pentru îndeplinirea actelor procedurale.
Clasificarea actelor de procedură.
33. Noţiunea şi clasificarea termenelor procedurale.

34. Calcularea termenului de procedură. Suspendarea, prelungirea şi repunerea în termen.
35. Sancţiuni procedurale pentru nerespectarea condiţiilor referitoare la actele şi termenele de
procedură.
36. Noţiunea şi felurile cheltuielilor de judecată.
37. Scutirea de plata cheltuielilor de judecată. Repartizarea cheltuielilor de judecată.
38. Noţiunea şi scopul probaţiunii judiciare. Noţiunea probelor judiciare şi clasificarea acestora.
39. Noţiunea de obiect al probaţiei. Repartizarea sarcinii de probaţie între părţi. Faptele care nu se
cer a fi dovedite.
40. Pertinenţa probelor şi admisibilitatea mijloacelor de probaţie. Administrarea şi aprecierea
dovezilor.
41. Asigurarea dovezilor. Temeiurile şi procedura asigurării. Delegaţiile judiciare. Procedura de
înaintare şi îndeplinire.
42. Explicaţiile date de părţi şi de intervenienţi. Mărturisirea ca mijloc de probă.
43. Depoziţiile martorului ca mijloc de probă. Procedura de audiere a martorului. Drepturile şi
obligaţiile martorului.
44. Înscrisurile ca mijloc de probă. Felurile înscrisurilor. Înregistrările video, audio şi alte
suporturi electronice.
45. Dovezile materiale ca mijloc de probă. Deosebirea probelor materiale de înscrisuri.
46. Concluziile expertului ca mijloc de probă. Expertiza colegială şi complexă. Expertiza
suplimentară şi repetată.
47. Noţiunea de acţiune civilă şi natura ei juridică. Elementele acţiunii civile.
48. Apărarea intereselor pârâtului. Obiecţii împotriva acţiunii. Acţiunea reconvenţională.
49. Actele de dispoziţie ale părţilor. Modificarea acţiunii. Renunţarea la acţiune. Recunoaşterea
acţiunii. Tranzacţia.
50. Măsurile de asigurare a acţiunii civile.
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