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Denumirea cursului Drept procesual civil, partea I 

Titularul cursului dr. în dr., con f.univ.,  Adelina Bâcu 
 

Ciclul (L-licenţa, 
M-masterat) L Codul 

cursului F.01.O.030.23 Anul III Semestrul V 

Nr. credite  
4 

Limba de 
instruire 

 
română 

Forma de evaluare finală (E – 
examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 60 Ore studiu individual 60 Total ore pe 
semestru 120 

 

Facultatea Economie Generală 
şi Drept 

Specialitatea DREPT 
Catedra Drept privat 

           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-
umanistică, M-de orientare către alt domeniu) F 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 250 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii 

Recomandate Organele de ocrotire a normelor de drept. 

 

Fundamentare 

Disciplina de studiu Drept procesual civil I se prezintă în calitate 
de disciplină fundamentală a dreptului, necesar de a fi studiată şi 
cunoscută de orice jurist, indiferent de domeniul de specializare. Ea 
oferă posibilitatea cunoaşterii modalităţilor de realizare prin intermediul 
forţei coercitive a statului a raporturilor juridice de drept substanţial, 
fiind astfel, în strînsă legătură cu alte ramuri ale sistemului de drept. 
Activitatea practică şi studiul dreptului este de neconceput fără această 
ramură fundamentală a dreptului. Specialistul în domeniul jurisprudenţei 
se deosebeşte de persoanele care nu au studii juridice prin cunoaşterea şi 
conştientizarea esenţei dreptului, prin conceperea corelaţiei normelor 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
60 30 30 - - 



juridice din diferite ramuri ale sistemului de drept şi prin aplicarea 
corectă a actelor normative, inclusiv a celor care reglementează 
raporturile juridice de drept procesual civil şi raporturile juridice conexe 
acestora. 

 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

Competenţe de cunoaştere: să cunoască conceptul instituţiei 
Proces civil și să-l delimiteze conceptual de Dreptul procesual civil; să 
determine obiectul de studiu al disciplinei, principiile fundamentale și 
normele de organizare judecătorească. 

Competenţe de conducere a activităților: să elaboreze politici 
publice în promovarea unui sistem de valori politice și civice, în cadrul 
armonizării legislației din domeniul dreptului procesual civil. 

Competențe de gestionare a informației: să instituie un cadru 
legislativ coerent în domeniul aplicării normelor internaționale și 
naționale în materia procesului civil; să realizeze un plan de măsuri în 
vederea protecției pe cale procesuală a drepturilor și intereselor 
persoanelor cu posibilități financiare reduse ce nu-și pot angaja un 
avocat. 

Competențe etice: să utilizeze legislația națională și 
internațională în etapele declanșării, derulării și soluționării procesului 
civil; să respecte procedura de examinare a căilor de atac. 

Competențe de cercetare: evidențierea problemelor și 
dificultăților ce apar în cursul determinării competenței instanțelor 
judecătorești, înaintarea propunerilor legislative prin intermediul 
investigațiilor științifice în domeniul respectiv. 

Conţinutul cursului 
(materia) 

Nr. 
d/o 

Denumirea temei nr. ore 
curs seminar 

1. 
Noţiuni introductive în dreptul procesual 
civil 

4 2 

2. 
Principiile dreptului procesual civil 

2 2 

3. 
Raportul juridic procesual civil 

2 2 

4. Competenţa instanţelor judecătoreşti 4 4 
5. Participanţii la procesul civil 4 4 
6. Cheltuielile de judecată şi amenzile 

judiciare 
2 2 

7. Actele de procedură şi termenele 
procedurale. Sancțiunile procedurale 

4 4 

8. Acţiunea civilă 2 4 
9. Mijloacele de acţiune ale părţilor în 2 2 



procesul civil 
10. Probele şi probaţiunea 4 4 

 Total ore 30 30 
 

Bibliografia minimală 

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. 
2. Codul de procedură civilă  al Republicii Moldova adoptat prin Legea 

nr.225-XV din 30 mai 2003// Monitorul Oficial nr.111-115 
(1204-1208) din 12 iunie 2003. 

3. Şterbeţ V., Poalelungi M., Macinscaia V. etc. Manualul 
judecătorului la examinarea pricinilor civile. Chişinău: Cartier, 
2006. 

4. Bâcu Ad. Drept procesual civil. Partea generală. Chișinău: Print-
Caro, 2013. 

5. Pisarenco O. Drept procesual civil. Chișinău: Tehnica-Info, 
2012.  

6. Leș I. Tratat de drept procesual civil. București: C.H. Beck, 
2010. 

7. Треушников М.К.  Гражданский процесс. Москва: Городец-
издат, 2010. 

8. Коршунов Н.М. Гражданский процесс. Москва, 2005. 
 

Tehnologiile didactice 

Formele de organizare a lucrului cu studenţii sînt:  
 lucrul în grup şi lucrul individual.  

Metodele potrivite sînt:  
 studiul de caz, investigaţia, analiza, definirea noţiunilor principale;  
 este bine de utilizat tabele, scheme pentru sistematizarea materiei. 

Modalitatea evaluării 
finale 

La evaluarea finală se va ţine cont de: expunerea logică şi consecventă a 
materialului, argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la doctrină, analiza 
subiectului în baza reglementării juridice, cu referire la practica judiciară şi 
doctrină, utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, nivelul 
lingvistic al expunerii (stilul, utilizarea corectă a terminologiei juridice). 

Evaluarea finală se va face sub formă de examen în formă scrisă, care se 
desfăşoară prin prezentarea răspunsurilor la subiectele din testul de examinare 
şi rezolvarea unei speţe. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

 
Studiul individual 

 
     10% 

Două teste pe parcursul semestrului 30% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
 
 



Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 
 

 
 8. Pregătire prezentări orale 5 

 
2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 5 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5 11. Documentare pe teren - 
5. Activitate specifică de pregătire seminar 
şi/sau laborator 5  12. Documentare pe INTERNET 3 
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc. 5  13. Alte activităţi 2 

7. Pregătire teste, lucrări de control 10  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =60 
 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
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