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DREPTUL PROCESUAL CIVIL 

 

1. Formulați noțiunea de izvor al dreptului procesual civil și determinați tipologia 

izvoarelor. 

2. Stabiliţi competenţa instanţei de judecată la examinarea cauzelor civile. 

3. Analizaţi particularităţile incompatibilităţii, abţinerii şi recuzării la compunerea 

completului de judecată. 

4. Analizaţi temeiurile şi procedura strămutării pricinii de la instanţa sesizată la o 

altă instanţă. 

5. Stabiliţi noţiunea de părţi în procesul civil  şi condiţiile necesare pentru a fi parte 

în proces. 

6. Explicaţi noţiunea, temeiurile şi tipologia coparticipării procesuale.  

7. Stabiliţi noţiunea şi temeiurile succesiunii procesuale. 

8. Evaluaţi participarea intervenienţilor principali şi accesorii în procesul civil.  

9. Analizaţi temeiurile participării procurorului în procesul civil.  

10.  Evaluaţi temeiurile, scopul şi formele de participare la proces a autorităţilor 

publice, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru apărarea drepturilor altor persoane.  

11.  Identificaţi termenele de procedură civilă. 

12.  Analizaţi sancţiunile procesuale şi procedura aplicării lor. 

13.  Stabiliţi temeiurile pentru aplicarea amenzilor şi procedura aplicării/anulării lor.  

14.  Analizaţi noţiunea şi tipurile cheltuielilor de judecată în procesul civil.  

15.  Analizaţi scutirile de taxa de stat, amânarea sau eşalonarea taxei de stat.  

16.  Explicaţi regulile repartizării cheltuielilor de judecată între părţi şi compensarea 

lor. 

17.  Analizaţi cazurile de restituire a taxei de stat. 

18.  Definiţi noţiunea de acţiune civilă. 

19.  Stabiliţi premisele şi condiţiile de exercitare a acţiunii civile. 

20.  Idetificaţi modalităţile de apărare a pârâtului împotriva acţiunii civile. 

21.  Stabiliţi condiţiile şi procedura de exercitare a acţiunii reconvenţionale. 

22.  Definiţi asigurarea acţiunii. Stabiliţi măsurile de asigurare a acţiunii şi 

procedura de asigurare. 

23.  Explicaţi particularităţile de anulare, substituire şi contestare a măsurilor de 

asigurare a acţiunii. 

24.  Stabiliţi particularităţile reparării prejudiciului cauzat pârâtului prin asigurarea 

acţiunii. 

25.  Stabiliţi noţiunea de probă şi probaţiune judiciară. 

26.  Analizaţi temeiurile degrevării de probaţiune. 

27.  Analizaţi repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi (regula generală de 

probaţiune). 

28.  Stabiliţi rolul prezumţiilor  în repartizarea sarcinii de probaţiune. 

29.  Analizaţi clasificarea probelor în procesul civil. 

30.  Stabiliţi principiile de apreciere a probelor. 

31.  Analizaţi proba prin explicaţiile părţilor şi intervenienţilor.  
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32.  Analizaţi proba prin declaraţia martorului. 

33.  Stabiliţi persoanele care nu pot fi audiate ca martor în judecată. 

34.  Stabiliţi cercul de persoane care pot refuza să depună mărturii. 

35.  Explicaţi procedura de audiere a martorilor. 

36.  Analizaţi proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de informaţie.  

37.  Explicaţi particularităţile probei materiale şi a procedurii cercetării probei 

materiale la faţa locului. 

38.  Analizaţi proba prin raportul de expertiză. 

39.  Explicaţi temeiurile pentru efectuarea expertizei.  

40.  Stabiliţi noţiunea şi temeiurile pentru asigurarea probelor. 

41.  Evaluaţi modul de asigurare a probelor până la intentarea procesului şi după 

intentarea lui. 

42.  Analizaţi particularităţile cauţiunii în cazul asigurării probelor până la 

intentarea acţiunii. 

43.  Analizaţi delegaţiile judecătoreşti, procedura de înaintare şi de îndeplinire a 

delegaţiilor judecătoreşti. 

44.  Analizaţi cerinţele de formă şi de fond ale cererii de chemare în judecată. 

45.  Stabiliţi ordinea de înlăturare a neajunsurilor cererii de chemare în judecată. 

46.  Stabiliţi efectele juridice ale intentării procesului civil. 

47.  Identificaţi actele procesuale ale părţilor şi ale judecătorului la etapa pregătirii 

pricinii pentru dezbateri judiciare. 

48. Explicaţi modalitatea de comunicare a actelor de procedură. 

49.  Stabiliţi efectele juridice ale neprezentării în şedinţă de judecată a 

participanţilor la proces şi altor persoane legal citate 

50.  Explicaţi particularităţile citării publice a pârâtului. 

51.  Determinaţi noţiunea, importanţa şi etapele fazei dezbaterii judiciare a pricinii 

în prima instanţă. 

52.  Stabiliţi temeiurile şi procedura amânării procesului. 

53.  Identificaţi temeiurile şi procedura întreruperii procesului. 

54.  Identificaţi temeiurile şi procedura de încetare a procesului. 

55.  Stabiliţi efectele încetării procesului. 

56.  Determinaţi temeiurile şi procedura scoaterii cererii de pe rol. 

57.  Stabiliţi efectele procesuale ale scoaterii cererii de pe rol. 

58.  Analizaţi temeiurile şi procedura suspendării obligatorii a procesului.  

59.  Analizaţi particularităţile suspendării facultative a procesului, temeiurile şi 

procedura. 

60.  Analizaţi procesul-verbal al şedinţei de judecată, cuprinsul şi importanţa 

acestuia. 

61.  Explicaţi modalitatea de a prezenta observaţii asupra procesului verbal şi 

procedura examinării lor. 

62.  Stabiliţi noţiunea şi categoriile actelor de dispoziţie ale primei instanţe.  

63.  Analizaţi cuprinsul hotărârii primei instanţei (părţile ei componente). 

64.  Stabiliţi cerinţele de formă şi de fond ale hotărârii judecătoreşti. 
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65.  Stabiliţi temeiurile şi procedura emiterii hotărârii suplimentare în prima 

instanţă. 

66.  Analizaţi încheierile privind corectarea greşelilor din hotărîre şi privind 

explicarea hotărîrii. 

67.  Stabiliţi efectele juridice ale hotărîrii rămase definitive/irevocabile. 

68.  Analizaţi încheierile instanţei de fond.  

69.  Analizaţi particularităţile procedurii de examinare şi soluţionare a pricinilor ce 

rezultă din raporturi juridico-publice. 

70.  Explicaţi noţiunea şi esenţa procedurii speciale. 

71.  Identificați deosebirile între procedura specială și procedurile contencioase. 

72.  Analizaţi confiscarea averii nejustificate în folosul statului. 

73.  Analizaţi procedura constatării faptelor care au valoare juridică. 

74.  Analizaţi procedura de examinare a pricinilor privind încuviinţarea adopţiei 

copilului. 

75.  Analizaţi procedura privind măsurile de ocrotire. 

76.  Analizaţi particularităţile procedurii de examinare a pricinilor privind 

încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie a 

persoanei. 

77.  Stabiliţi modalităţile de ocrotire ale persoanelor fizice. 

78.  Analizaţi procedura de examinare a pricinilor privind măsurile de ocrotire  ale 

persoanelor fizice. 

79.  Analizaţi medierea judiciară obligatorie şi efectele acesteia.  

80.  Stabiliți noțiunea şi esenţa procedurii în ordonanţă. 

81.  Identificaţi pretenţiile în al căror temei se emite ordonanţa judecătorească. 

82.  Stabiliţi particularităţile procedurii de emitere a ordonanţei judecătoreşti. 

83.  Analizaţi procedura de examinare a pricinilor privind aplicarea măsurilor de 

protecţie în cazurile de violenţă în familie. 

84.  Analizați procedura de suspendare şi retragere a actelor permisive, ce vizează 

activitatea de întreprinzător. 

85.  Stabiliți particularitățile principale ale procedurii insolvabilităţii. 

86.  Determinaţi noţiunea şi esenţa apelului. Delimitaţi apelul de alte căi de atac. 

87.  Analizaţi elementele apelului (subiecte, obiectul, temeiul) şi competenţa 

examinării apelului. 

88.  Stabiliţi procedura şi limitele de judecare ale apelului. 

89.  Identificaţi temeiurile de ordin material pentru casarea sau modificarea hotărîrii 

de către instanţa de apel. 

90.  Stabiliţi temeiurile de ordin procesual pentru casarea hotărîrii de către instanţa 

de apel. 

91.  Analizaţi împuternicirile instanţei de apel.  

92.  Determinaţi încheierile primei instanţe care pot fi atacate cu recurs. 

93.  Stabiliţi împuternicirile instanţei la examinarea recursului împotriva încheierii. 

94.  Analizaţi temeiurile declarării recursului  împotriva deciziei instanţei de apel. 
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95.  Analizaţi temeiurile inadmisibilităţii şi procedura examinării admisibilităţii 

recursului împotriva deciziei instanţei de apel. 

96.  Stabiliţi procedura de judecare a recursului împotriva deciziei instanţei de apel. 

Limitele judecării recursului. 

97.  Analizaţi împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei competente să 

examineze recursul împotriva hotărîrilor instanţei de apel. 

98.  Stabiliţi noţiunea şi esenţa revizuirii împotriva hotărîrilor irevocabile. 

99.  Identificaţi elementele şi competenţa examinării cererii de revizuire a hotărîrii. 

100. Stabiliţi temeiurile declarării revizuirii împotriva hotărîrii irevocabile. 

101. Analizaţi procedura examinării cererii de revizuire a hotărîrii irevocabile. 

102. Stabiliţi împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de revizuire a 

hotărîrii irevocabile. 

103. Analizaţi procedura recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti străine. 

104. Explicaţi refuzul de a recunoaşte şi a executa hotărîrea judecătorească 

străină. 

105. Analizaţi procedura de contestare a hotărârilor arbitrale. 

106. Analizați particularitățile executării silite a hotărârilor judecătorești 

străine. 

107. Apreciația rolul instanței de judecată în procedura de executare. 

108. Descrieți atribuțiile instanței de judecată, în calitate de subiect al 

procedurii de executare. 

109. Apreciați modalitatea de realizare a controlului judecătoresc în procedura 

de executare silită. 

110. Identificați actele de executare silită (temeiurile executării). 

 


