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I. PRELIMINARII
Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond a pricinilor civile reprezintă un mijloc legal
pentru valorificarea dreptului la apărare, care asigură realizarea unor garanţii fundamentale
stabilite în Constituţia RM. Prezentul curiculum este conceput să conţină informaţii cît mai
actuale şi utile, necesare candidaţilor la funcţia de judecător, în scopul de a-i ajutasă însuşească
cît mai eficient actualul suport normativ procesual civil, de a-i ajuta să însuşească cît mai eficient
actualul suport normativ procesula civil, de a înţelege raţiunile reglementărilor legale în cadrul
înfăptuirii justiţiei, precu şi pentru a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi
eficiente în practică.
Prezentul cirriculum reprezintă un document reglator ce determină competenţele
profesionale necesare integrării şi bunei manifestări în cîmpul muncii. Din această persperctivă,
studiul modului prezentat este orientat spre familiarizare cu modificările şi completările care s-au
produs în legislaţia procesula civilă a Republicii Moldova, valorificarea întregului potenţial
intelectual al audienţilor pentru a cultiva deprinderi de veritabil judecător sau procuror,
prezentarea practicii judiciare, inclusiv a Curţiii Eropene pentru Drepturile Omului, pentru a
consolida cunoştinţele asimilare, a cultiva spiritul de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.
II. COMPETENŢE
–
–
–
–
–

Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
să poată identifica conceptele de bază cu care se operează în cadrul procesului civil;
să poată determina fără echivoc normele procesuale aplicabile pentru examinarea şi
soluţionarea diferitor situaţii litigioase sau nelitigioase;
să deţină cunoştinţe şi abilităţi practice de determinare a obiectului şi sarcinii probaţiunii
în pricinile civile, precum şi în utilizarea mijloacelor de probă;
să posede abilităţi practice de elaborare a actelor procesuale civile;
să proiecteze şi să motiveze acte judecătoreşti de dispoziţie prin prisma normelor de
drept naţional şi internaţional.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

-

La sfîrşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
descrie procedura intentării pricinilor civile în judecată şi efectele nerespectării
condiţiilor de intentare a procesului;
determine conţinutul cererii de chemare în judecată şi ordinea de înlăturare a
neajunsurilor;
dispună primirea cererii de chemare în judecată sau să aplice temeiurile de refuz în
primirea cererii, de restituire şi de a nu da curs cererii;
întocmească acte procesuale ale părţilor, judecătorului în vederea pregătirii pricinii
pentru dezbateri juducuare;
conducă dezbaterile judiciare şi să judece pricinile în fond;
examineze probele în şedinţa de judecată şi să determine ordinea reclamării înscrisurilor
deţinute de partea adversă sau de alte persoane care nu participă în proces;
aplice corect procedura de adoptare a hotărîrii şi pronunţarea ei;
să ia atitudini faţă de discrepanţele existente în practica naţională.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
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V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.

Ore curs

Ore
practice

2

4

4

8

0

2

Particularităţi practice ale fazei dezbaterilor judiciare.

6

10

În total

12

24

Teme
Procedura intentării procesului în judecată.
Tehnici judecătoreşti la pregătirea pricinii pentru dezbateri
judiciare pe diferite categorii de cauze.
Reguli de comunicare a actelor de procedură. Practica
CEDO.

VI . UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii didactice/ Sugestii pentru
Resurse logistice
lucru individual

Tema 1. Procedura intentării procesului în judecată
Ore curs
1. Procedura de intentare a procesului. Efectele
Curs-prelegere
nerespectării condiţiilor de intentare a procesului.
Proiector/laptop
2. Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei.
Ordinea de înlăturare a neajunsurilor cererii de
chemare în judecată.
3. Primirea cererii de chemare în judeactă.
4. Temeiurile de refuz în primirea cererii, de
restituire a cererii şi de a nu da curs cererii.
5.Efectele juridice ale intentării procesului
(material-juridice şi procesual civile).
Ore practice
1.Analiza condiţiilor de formă şi de conţinut ale
Seminare
cererilor de chemare în judecată. Verificarea
Studiul de caz
cerinţelor de integritate şi valabilitate a actelor
Tablă flipchart
anexate la cerere.
2 Actele judecătorului la primirea cererii de
chemare în judecată.
3. Identificarea temeiurilor de refuz în primirea
cererii de chemare în judecată şi emiterea încheierii
respective.
4. Identificarea temeiurilor de restituire a cererii de
chemare în judecată şi emiterea încheierii
respective.
5. Identificarea temeiurilor de a nu da curs cererii de
chemare în judecată şi emiterea încheierii
respective.
Tema 2. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare
Ore curs
1. Actele procesuale ale părţilor în faza pregătirii
pricinii pentru dezbaterile judiciare.
2. Actele procesuale ale judecătorului în vederea
	
  

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Ore curs
Brainstorming.
Lectura surselor
din Lista
bibliografică.

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
Simulări de
procese.

Ore curs
Brainstorming.
Lectura surselor
3

pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare.
3. Modul de fixare a şedinţei de judecată
prealabile şi stabilirea termenului pentru
judecarea pricinii.
Ore practice
4. Supunerea sub nivelul comparării a actelor
Seminare
procesuale ale părţilor în vederea pregătirii
Studiul de caz
pricinii pentru dezbaterile judiciare. Analiza
Tablă flipchart
referinţei pîrîtului.
5. Supunerea sub nivelul comparaţiei a actelor
judecătorului în vederea prgătirii pricinii pentru
dezbaterile judiciare.
6. Delimitarea termenilor de judecare a pricinii şi
de judecare a pricinii într-un termen rezonabil.
7. Delimitarea procedurii de conexare şi separare
a pretenţiilor.
8. Analiza etapelor încheierii privind pregătirea
pricinii pentru dezbaterile judiciare.
9. Analiza sarcunilor judecătorului şi ale părţilor
la faza de pregătire a pricinii pentru dezbaterile
judiciare.
Tema 3. Comunicarea actelor de procedură. Citaţia, înştiinţarea judiciară

din Lista
bibliografică.

Ore curs
1. Citaţia, mijloc de înştiinţare legală, modul de
înmînare a acestora, mijloace de fixare a
înmînării, citarea publică.
2. Citarea şi modul de înştiinţare a participanţilor la
proces sau a altor persoane care se află în afara
teritoriului Republicii Moldova.
Ore prcatice
3. Compararea citaţiei şi înştiinţarea legală. Eectele
juridice ale acestora.
4. Delimitarea mijloacelor de fixare a înmînării
citaţiei
5. Aplicarea legii în funcţie de neprezentarea
participanţilor la proces înştiinţaţi legal.
6. Perfectarea înştiinţării şi citarea în judecatăa
participanţilor la proces din ţară şi din afara ţării,
7. Remedierea situaţiei în cazul citării
necorespunzătoare a participanţilor la proces.
Tema 4. Dezbaterile judiciare

Ore curs
Brainstorming.
Lectura surselor
din Lista
bibliografică.

1.
2.
3.
4.

	
  

Ore curs
Rolul dezbaterilor judiciare, stabilirea
completului şi părţile componente ale şedinţei de
judecată.
Procedura de examinare a probelor şi forma de
audiere a martorului.
Judecarea pricinii în fond.
Studierea modului de adoptare a hotărîrii şi
pronuinţarea ei.
Ore practice

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Seminare
Studiul de caz
Tablă flipchart

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
Simulări de
procese.

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
Simulări de
procese.

Ore curs
Brainstorming.
Lectura surselor
din Lista
bibliografică.

Ore practice
4

5. Analiza şi părţile componente ale şedinţei de
judecată.
6. Supunerea sub nivelul comparării a părţii
pregătitoare a şedinţei de judecată, pregătierea
pricinii pentru dezbaterile judiciare şi dezbaterile
judiciare.
7. Deosebirea dintre amînarea procesului şi
suspendarea procesului.
8. Deosebirea dintre încetarea procesului şi
scoaterea cererii de pe rol după efectele lor
juridice.
9. Susţinerile verbale.
10. Analiza procesului verbal.
11. Stabilirea ordinii de cercetare a probelor în
judecată
12. Adoptarea hotărîrii, cu respectarea normelor
procedurale privind deliberarea, pronunţarea şi
redactarea ei.

Seminare
Studiul de caz
Tablă flipchart

Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.
Simulări de
procese

VII. EVALUAREA
Evaluarea se va efectua continuu şi final.
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
– participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi a celor practice;
– realizarea activităţilor individuale;
– redactarea unor acte procesuale /încheieri, hotărîri, decizii) în baza temelor studuate;
– susţinerea unei testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale;
– pregătirea unui referat ştiinţific şi /sau aplicativ pe o problemă pentru activităţile
individuale.
B. Evaluarea finală se va efectua sub formă de examen la finele semestrului prin
soluţionarea situaţiilor de caz şi întocmirea proiectului actelor procesuale pe baza studierii
dosarelor.
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