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Conţinutul cursului:  

1. Noţiuni introductive în studiul dreptului procesual civil. 2. Izvoarele dreptului procesual civil. 

3. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil. 4. Raportul juridic procesual civil. 

5. Participanții în procesul civil. 6. Reprezentarea  în procesul civil.  

7. Competența instanțelor judecătorești.  

8. Actele de procedură, termenele procedurale și  sancțiunile procedurale. 

9. Cheltuielile de judecată.  

10. Acțiunea civilă.  

11. Probațiunea și probele în procesul civil. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoștințe, abilităţi şi 

competențe: să identifice legislația națională şi cea internațională care reglementează raporturile juridice 

în procesul de înfăptuire a justiției pe cauzele civile; să asimileze şi să reproducă principiile fundamentale 

care stau la baza organizării sistemului judiciar în Republica Moldova şi principiile funcţional-

organizatorice care stau la realizarea justiției civile; să memoreze conceptele, noțiunile şi elementele 

generale al instituțiilor dreptului procesual civil (partea generală); să explice prin prisma legislaţiei 

procesual-civile statul procesual-juridic al participanților la procesul civil; să abordeze situațiile practice 

prin folosirea terminologiei juridice specifice dreptului procesual civil; să elaboreze strategii de bază şi 

alternative în cadrul procesului civil în vederea apărării drepturilor subiective contestate sau încălcate; să 

poată aprecia eficacitatea normei juridice incidentă litigiului de drept sau situației juridice nelitigioase 

dedusă justiției; să respecte deontologia profesională în executarea atribuțiilor procesuale în procesele de 

judecare a pricinilor civile concrete; să întocmească acte procesuale civile şi să desfășoare activităţi 

procesuale care impulsionează soluționarea temeinică și în termeni optimi și previzibili a cauzei civile. 
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