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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 de Justiţie.  
Audienţii au studiat şi au susţinut evaluări la disciplina dată, dar pentru a avea abilităţi de 

implementare 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 abilităţile de a conduce procesul, a asigura respectarea normelor procesuale în cadrul 
cercetării şi aprecierii probelor susţinerilor verbale, adoptării hotărîrii. 

 
II. COMPETENŢE 

 
În baza studierii disciplinei „SIMULĂRI DE PROCESE CIVILE” audientul trebuie: 

• Să conducă în calitate de preşedinte al şedinţei procesul civil în litigiile ce rezultă din: 
dreptul muncii, familiei, contenciosului administrativ, proprietatea intelectuală; 

• Să petreacă şedinţe de judecată la examinarea cererilor ce rezultă din procedura specială; 
• Să reclame, să examineze şi să aprecieze probele în cadrul examinării cauzelor civile; 
• Să întocmească hotărîri, încheieri judecătoreşti în litigiile ce ţin de dreptul muncii, familiei, 

contenciosul administrativ, procedura specială, proprietatea intelectuală. 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

La finisarea orelor disciplinei „SIMULĂRI DE PROCESE CIVILE” audientul va fi 
capabil: 
− 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 
− autorecuzărilor; 
− Să aplice exigenţilor procedurale privitoare la adoptarea şi pronunţarea 
− hotărîrii; 
− Să însuşească cuprinsul şi importanţa procesului-verbal al şedinţei de judecată şi procedura 

examinării observaţiilor asupra procesului-verbal. 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei 

Formatori Semestrul Total 
ore 

Ore curs/practice 
Curs        seminar 

Evaluare 

Simulări de 
procese civile 

Clima 
Vladislav 
Stela 
Bleșceaga 

I 32  24 
 

Colocviu 
diferențiat 

-  8 



	  

 
 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA  ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

Nr. 
crt. 

TEMATICA Ore 
curs 

 

Ore practice 

1. Simularea procesului civil în litigiile ce rezultă din 
dreptul muncii. 

-  6 

2. Simularea procesului civil în litigiile 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 litigiile ce ţin de 

proprietatea intelectuală. 
-  8 

 În total         32 
 

VI. UNITĂŢI TEMATICE 
 
Toate 5 simulări de procese la dreptul muncii, dreptul familiei, contenciosul administrativ, 

procedura specială şi proprietatea intelectuală va fi utilizată metoda de formare de studiu în caz 
concret, simularea procesului civil (joc de rol), întocmirea actelor procesuale concrete. 

 
Unităţi tematice Strategii didactice/Resurse 

logistice 
Sugestii pentru lucrul 

individual 
Tema 1. Simularea procesului civil la dreptul muncii. 

 
Ore practice 

1.Studierea şi analiza cauzei 
civile din dreptul muncii şi 
organizarea procesului civil. 
2.Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
3.Întocmirea actelor 
procesuale concrete. 

 
Seminare. 

Studiu de caz. 
Tablă flipchart 

Ore practice 
Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
Întocmirea actelor procesuale 
concrete. 

Tema2. Simularea procesului civil la dreptul familiei. 

          Ore practice 
1.Studierea şi analiza cauzei 
civile din dreptul familiei şi 
organizarea procesului civil. 
2.Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
3.Întocmirea actelor 
procesuale concrete. 
 

 
Seminare. 

Studiu de caz. 
Tablă flipchart 

Ore practice 
Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
Întocmirea actelor procesuale 
concrete. 

Tema 3. Simularea procesului civil în procedura contenciosului administrativ. 



	  

Ore practice 
1.Studierea şi analiza cauzei 

civile în procedura 
contenciosului administrativ şi 
organizarea procesului civil. 
2.Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
3.Întocmirea actelor 
procesuale concrete. 
 

 
          Seminare. 

Studiu de caz. 
Tablă flipchart 

Ore practice 
Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
Întocmirea actelor procesuale 
concrete. 

 
Tema 4. Simularea procesului civil în procedura specială. 

 
Ore practice 

1. Studierea şi analiza 
cauzei civile în procedura 
specială şi organizarea 
procesului civil. 
2. Simularea proceselor 
civile (joc de rol). 
3. Întocmirea actelor 
procesuale concrete. 

 
 

Seminare. 
Studiu de caz. 
Tablă flipchart 

 
Ore practice 

Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
Întocmirea actelor procesuale 
concrete. 

       Tema 5. Simularea procesului civil în domeniul  proprietăţii intelectuale. 
 

Ore practice 
1. Studierea şi analiza 
cauzei civile în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi 
organizarea procesului civil. 
2. Simularea proceselor 
civile (joc de rol). 
3. Întocmirea actelor 
procesuale concrete 

 
Seminare. 

Studiu de caz. 
Tablă flipchart 

Ore practice 
Simularea proceselor civile 
(joc de rol). 
Întocmirea actelor procesuale 
concrete. 

 
VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 
Evaluarea se va efectua continuu şi la final: 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

1. Participarea nemijlocită a audienţilor în calitate de judecători în procese simulate. 
2. Analiza efectuării procesului. 
3. Redactarea unor acte procedurale (încheieri, hotărîri). 

B. Evaluarea finală se va efectua prin susţinerea colocviului diferenţiat la finele 
cursului. 
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