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Programa analitică (curriculumul cursului) 
  

Denumirea cursului Drept procesual civil. Partea specială 

Titularul cursului dr. în dr., lect. sup., Adelina Bâcu 
 

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

cursului F.06.O.038.23 Anul III Semestrul VI 

Nr. credite  
5 

Limba de 
instruire 

 
română 

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

Ore de contact direct 60 Ore studiu individual 90 Total ore pe 
semestru 150 

 

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 Logica juridică. 

 

Fundamentare 

Dat fiind faptul că disciplina în cauză este studiată la facultatea de 
drept pe parcursul a două semestre, s-au selectat în scopul predării o 
gamă foarte largă de instituţii, cum ar fi: etapele pe care le parcurge 
procesul civil, începînd cu intentarea acţiunii civile şi finalizînd cu 
executarea silită a hotărîrii judecătoreşti, procedura specială, procedura 
în ordonanţă şi altele. Studierea acestor instituţii în cuprinsul programei 
va permite familiarizarea studenţilor cu activitatea instanţelor de 
judecată, cu drepturile şi obligaţiile celora care i-au parte la realizarea 
justiţiei. La tratarea fiecărui subiect au fost alese acele elemente, care 

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 40 20 - - 



permit un studiu în esenţă atît a legislaţiei procesual civile naţionale, cît 
şi a jurisprudenţei. 

La predarea disciplinei se ţine cont de faptul că aceasta este destinată 
studenţilor care deja au cunoştinţe în unele ramuri ale dreptului, care au 
tangenţe cu procesul civil, cum ar fi, dreptul civil, dreptul familiei, 
dreptul muncii. De aceea, ei vor fi antrenaţi activ în cercetări şi discuţii 
atât pe parcursul cursurilor, cît şi a seminarelor, combinînd aspectele 
teoretice cu cele practico-aplicative, apelînd la informaţiile obţinute în 
cadrul altor disciplini, examinînd situaţii din practica judecătorească a 
Republicii Moldova, dar şi a altor state.    

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

Competenţe de cunoaştere: să cunoască conceptul instituţiei 
dezbaterilor judiciare; să determine condițiile de fond și de formă a 
căilor de atac în procesul civil, să identifice  cazurile ce pot fi examinate 
în cadrul procedurii speciale și procedurii în ordonanță.  

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 intentării, desfășurării și soluționării procesului 
civil; să realizeze un plan de măsuri în vederea protecției pe cale 
procesuală a drepturilor și intereselor creditorilor la etapa executării 
silite a hotărîrilor judecătorești. 

Competențe etice: să utilizeze legislația națională și internațională, 
atît la etapa examinării litigiului civil în instanța de fond, cît și la etapa 
examinării căilor de atac; să respecte procedura de deliberare și 
pronunțare a hotărîrilor judecătorești. 

Competențe de cercetare: evidențierea problemelor și 
dificultăților ce apar în cursul examinării unui dosar civil, înaintarea 
propunerilor legislative prin intermediul investigațiilor științifice în 
domeniul respectiv. 

 

Conţinutul cursului 
(materia) 

Nr. 
d/o 

Denumirea temei nr. de ore 
curs seminare 

1. Intentarea acţiunii civile 2 2 
2. Pregătirea pricinii pentru dezbaterile 

judiciare 
2 2 

3.  Dezbaterile judiciare 4 4 
4. Actele de dispoziție a primei 

instanțe de judecată 
4 4 

5. Procedura în pricinile izvorîte din 
raporturile juridico-publice 

4 4 

6. Procedura specială 4 4 



7. Procedura în ordonanţă 2 2 
8. Apelul 2 2 
9. Recursul 2 2 
10. Revizuirea 2 2 

 
11. Executarea hotărîrilor judecătoreşti 

şi a actelor eliberate de alte organe 
4 4 

12. Procedura în pricinile cu element de 
extraneitate 

2 2 

13. Procedura în pricinile de contestare a 
hotărîrilor arbitrale şi de eliberare a 
titlurilor de executare silită a hotărîrilor 
arbitrale. 

2 2 

 Total 36 36 
 

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. Cojuhari A. Drept procesual civil. Partea specială. Chişinău, 
2009. 

4. Bâcu A. Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea specială. 
Chișinău: Print-Caro, 2014. 

5. Poalelungi M., Filincova S., Sîrcu Iul. etc. Manualul 
judecătorului pentru cauzele civile. Chişinău, 2013. 

6. Deleanu I. Tratat de procedură civilă. Bucureşti: Universul 
Juridic, 2013. 

7. Pisarenco O. Drept procesual civil. Chișinău: Tehnica-Info, 2012. 
8. Треушников М.К.  Гражданский процесс. Москва: Городец-

издат, 2010. 

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 sau 
verbală, care se desfăşoară prin prezentarea răspunsurilor la subiectele din 
testul de examinare. 

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 10  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 11. Documentare pe teren - 
5. Activitate specifică de pregătire seminar 
şi/sau laborator 15  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) = 90 
 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 


