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I. PRELIMINARII 

 
Dreptul procesual civil ( tradiţional se numeşte ,, procesul civil” ) este una din 

disciplinele de profil  în cadrul planului de instruire iniţială la Institutul Naţional  
Justiţiei . 

Audienţii au studiat şi susţinut evaluări la disciplina dată, dar pentru a avea 
abilităţi de implimentare  în practică este necesar de a participa nemijlocit la 
procese simulate în scopul aplicării în practică a normelor procesuale  ce  
reglementează drepturile şi obligaţiile  atît a participanţilor la proces , cît şi a sesiza 
rolul judecătorului în cadrul dezbaterilor judiciare,  a dezvolta abilităţi de a 
conduce procesul,  a asigura respectarea normelor procesuale în cadrul cercetării şi 
aprecierii probelor susţinerilor verbale , adoptării hotărârii. 

Disciplina ,, Simulări de procese ”  include nivelul 3 de cunoştinţe – 
integrarea lor. 
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 
 

În baza studierii disciplinei  Simulări de procese civile  audientul trebuie: 
– să demonstreze rolul preşedintelui şedinţei în conducerea procesului; 
– să evidenţieze specificul procedurii examinării probelor în şedinţa de 

judecată( explicaţiile părţilor, depoziţiile martorilor,  probele  materiale, 
înscrisurile  etc ); 

– să evidenţieze temeiurile de suspendare a procesului; 
– să justifice importanţa susţinerilor orale şi a replicilor; 
– să determine obiectivele de referinţă; 
– să identifice părţile componente ale şedinţei de judecată; 
– să aplice efectele neprezentării în şedinţa de judecată a participanţilor la 

proces; 
– să analizeze temeiurile şi procedura de soluţionare a recuzărilor şi 

autorecuzările ; 
– să aplice exigenţele procedurale privitoare la adoptarea şi pronunţarea 

hotărârii; 
– să însuşească cuprinsul şi importanţa procesului verbal  al şedinţei de 

judecată şi procedura  examinării observaţiilor asupra procesului verbal; 
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul 
disciplinei Semestrul 

Numărul de ore 
Evaluare 

C S 
FO I -     30 continuă 

 
 
 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 
 

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs: 
 
Nr. 
crt. 

Tema Realizarea 
în timp 

(ore) 
1. Simularea procesului civil în litigile ce rezultă din 

dreptul muncii.  
6 

2. Simularea procesului civil  în litigile ce ţin de dreptul 
familiei.   

 
6 

3. Simularea procesului  civil în procedura 
contenciosului administrativ. 

 6 

 4. Simularea procesului  civil în procedura specială. 6 
5. Simularea procesului  civil în litigile ce ţin de 

proprietatea  intelectuală. 
6 

 În total 30 
 

IV . EVALUAREA DISCIPLINEI 
 
A. Prin evaluare curentă: 
 
Tema seminarilor: Simulări de procese civile   
Modalităţi de realizare 

1. Participarea nemijlocită în calitate de judecători , participanţi în 
procese simulate. 

2. Analiza efectuării procesului. 
3. Redactarea unor acte procedurale. 
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