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I.

PRELIMINARII

Disciplina de studiu „Elemente de drept procesual” oferă șefilor secretariatelor instanțelor
judecătorești cunoștințe generale privind aspectele de drept procesual civil și de drept procesual
penal, necesare bunei organizări și desfășurări a activității instanțelor judecătorești.
Conform Planului de învățământ, disciplina mai oferă cunoștințe privind aspectele de drept
execuțional, termenii procesuali, distribuirea aleatorie a cauzelor parvenite în instanţa
judecătorească, publicitatea cauzelor fixate spre examinare, comunicarea actelor de procedură.
Justiţiabilii îşi formează imaginea asupra activităţii instanţelor de judecată şi în privinţa
calităţii actului de justiţie avînd în vedere contactul direct cu sistemul judecătoresc, cu
modalitatea de organizare și înfăptuire a justiţiei, precum şi reieşind din eficienţa executării
dispoziţiilor judecătoreşti, folosind adecvat resursele materiale.
Funcţiile procesului de judecată coincid cu cele ale justiţiei: apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei, societății şi statului, restabilirea ordinii juridice
încălcate, garantarea proceselor democratice, respectarea drepturilor şi libertăţilor participanţilor
la procesul de judecată.
Pornind de la considerentele menţionate, prezentul curriculum este conceput să conţină
informaţii cît mai utile, necesare șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, în scopul de a-i
ajuta să însuşească și să aplice cît mai eficient suportul normativ procesual, execuțional etc.,
precum şi pentru a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.
Curriculumul se axează pe trei niveluri comportamentale, cu un grad divers de
complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare.
Nivelul cunoaşterii presupune aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate anterior,
precum şi achiziţionarea unor noi informaţii privind doctrina şi jurisprudenţa procesuală actuală.
Aplicarea presupune formarea abilităţilor practice în domeniul organizării procesului de
justiţie, de judecare a cauzelor şi punere în executare a hotărîrilor judecătoreşti.
Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de instruire care
presupune formarea capacităţilor de transfer a cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice în
situaţii atipice, soluţionarea studiilor de caz, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit de
complexitate.
Curriculumul reprezintă un document reglator ce determină competenţele profesionale
necesare integrării şi bunei manifestări în cîmpul muncii. Din această perspectivă, studiul este
orientat spre familiarizarea cu modificările şi completările care s-au produs în legislaţia
procesual civilă și penală a RM, valorificarea întregului potenţial intelectual al audienţilor pentru
a cultiva deprinderi de veritabili șefi ai secretariatelor instanțelor judecătorești, prezentarea
practicii judiciare, inclusiv a Curţii Europene pentru Drepturile Omului pentru a fortifica
cunoştinţele asimilate, cultivarea spiritului de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.
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II. OBIECTIVE GENERALE
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 să identifice conceptele de bază cu care se operează în dreptul procesual civil și penal;
 să determine fără echivoc normele procesuale aplicabile la primirea, examinarea şi
soluţionarea diferitor situaţii juridice procesuale;
 să descrie procedura și termenii intentării pricinilor civile în judecată;
 să clarifice procedura și termenii de judecare a cauzelor civile și penale;
 să releve tangenţele activităţii de înfăptuire a justiţiei cu etapa finală – executarea
dispoziţiilor judecătoreşti.
La nivel de aplicare:
 să argumenteze raţiunea reglementărilor procesuale;
 să sintetizeze carenţe sau modalităţi corecte de aplicare a normelor de procedură;
 să interpreteze corect normele generale şi speciale de drept procesual;
 să organizeze procedura distribuirii aleatorie a cauzelor parvenite în instanța de judecată;
 să asigure publicitatea cauzelor fixate spre examinare;
 să organizeze procesul de comunicare a actelor de procedură;
 să folosească adecvat resursele materiale;
 să evalueze necesitățile;
 să gestioneze situațiile de criză;
 să evalueze informațiile parvenite;
 să repartizeze sarcinile în cadrul instanței.
La nivel de integrare:
 să estimeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei procesuale;
 să contribuie la perfecţionarea legislaţiei procesuale şi a activităţii practice a instanţelor
judecătoreşti;
 să clarifice competenţa instanţelor judecătoreşti în examinarea şi soluţionarea cauzelor
civile și penale;
 să aprecieze rolul judecătorului, grefierului, asistentului judiciar și executorului
judecătoresc în activitatea de înfăptuire a justiţiei pe cauze civile și penale;
 să propună concepţii pentru ameliorarea activităţii instanţelor de judecată;
 să evalueze perspectivele evoluţiei dreptului procesual civil și penal în Republica Moldova.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Numărul de ore
curs

practice
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IV.

Modalitatea de evaluare

Responsabil de disciplină

Teste pentru verificarea
cunoștințelor

Radu ȚURCANU

TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
Tema
d/o

Numărul de ore

1.

Elemente de drept procesual civil.

2

2.

Elemente de drept procesual penal.

2

TOTAL

4

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar
Nr.
Tema
d/o

Numărul de ore

1.

Elemente de drept procesual civil.

4

2

Elemente de drept procesual penal.

4

TOTAL

8
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Obiective de referinţă
- să determine normele procesuale civile
aplicabile la primirea, examinarea şi
soluţionarea diferitor situaţii juridice
procesuale;
- să asigure aplicarea principiilor organizaţionalfuncţionale ale dreptului procesual civil;
- să organizeze distribuirea aleatorie a cauzelor
parvenite în instanţa judecătorească;
- să asigure publicitatea cauzelor fixate spre
examinare;
- să cunoască efectele încălcării regulilor cu
privire la competența jurisdicțională;
- să identifice felurile reprezentării;
- să distingă între procura/mandatul general și cel
special;
- să calculeze corect momentul curgerii
termenilor procesuali și să asigure respectarea
lor;
- să asigure condiții pentru comunicarea în
termeni a actelor de procedură;
- să identifice condițiile de formă și de conținut
ale cererilor de chemare în judecată și altor
cereri depuse în procedura civilă;
- să asigure respectarea procedurii de punere în
executare a hotărârilor și încheierilor
judecătorești.
- să determine normele procesuale penale
aplicabile la primirea, examinarea şi
soluţionarea diferitor situaţii juridice
procesuale;
- să asigure aplicarea principiilor organizaţionalfuncţionale ale dreptului procesual penal;
- să organizeze distribuirea aleatorie a cauzelor
parvenite în instanţa judecătorească;
- să asigure publicitatea cauzelor fixate spre
examinare;
- să cunoască efectele încălcării regulilor cu
privire la competența jurisdicțională;
- să identifice felurile reprezentării, mandatului,
ordonanțele de înlocuire a procurorului;
- să calculeze corect momentul curgerii
termenilor procesuali și să asigure respectarea
lor;
- să asigure condiții pentru comunicarea în
termeni a actelor de procedură;
- să asigure respectarea procedurii de punere în
executare a sentințelor și încheierilor
judecătorești.
- să folosească adecvat resursele materiale

Conţinuturi
Elemente de drept procesual civil.
1. Principiile organizaţional-funcţionale
ale dreptului procesual civil.
2. Distribuirea aleatorie a cauzelor
parvenite în instanţa judecătorească.
3. Publicitatea cauzelor fixate spre
examinare.
4. Competența jurisdicțională.
5. Reprezentarea judiciară.
6. Termenii de procedură.
7. Comunicarea actelor de procedură.
8. Acțiunea civilă.
9. Căile de atac.
10. Aspecte de drept execuțional.

Elemente de drept procesual penal.
1. Principiile organizaţional-funcţionale
ale dreptului procesual penal.
2. Distribuirea aleatorie a cauzelor
parvenite în instanţa judecătorească.
3. Publicitatea cauzelor fixate spre
examinare.
4. Competența jurisdicțională.
5. Competența materială
6. Reprezentarea judiciară.
7. Termenii de procedură.
8. Comunicarea actelor de procedură.
9. Căile de atac.
10. Aspecte de drept execuțional.
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- să evalueze necesitățile
- să gestioneze situații de criză
- să gestioneze informații,
- să organizeze și să repartizeze sarcini în cadrul
subdiviziunilor în care activează

VI.

SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL
MODALITĂŢI DE
REALIZARE

SUBIECTE/PROBLEME
1. Noutatea instituției de
distribuirea aleatorie a cauzelor
parvenite în instanţa
judecătorească.
2. Calcularea termenilor de
procedură și efectele
nerespectării acestora.
3. Regulile de comunicare a
actelor de procedură și efectele
nerespectării acestora.

Elaborarea de
referate/rezumate
Elaborarea de
referate/rezumate
Elaborarea de
referate/rezumate

MODALITĂŢI DE
EVALUARE
Susținerea publică a
referatului/rezumatului în
cadrul unui seminar.
Susținerea publică a
referatului/rezumatului în
cadrul unui seminar.
Susținerea publică a
referatului/rezumatului în
cadrul unui seminar.

NOTĂ: Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum, audientul 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 cadrului normativ actual, publicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova;
 accesarea, acumularea şi studiul informaţiei din reţeaua Internet şi din alte surse
accesibile.

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
A. Evaluarea curentă.
Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice:
 Dezbateri;
 Studii de caz;
 Activităţi în grup;
 Răspunsuri orale;
 Modelări/simulări de situaţii concrete.
Pregătirea unui referat/rezumat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale.
B. Evaluarea finală.
Teste pentru verificarea cunoștințelor. (Referate).
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