
DREPT PROCESUAL CIVIL 

 

1. Stabiliți criteriile de aplicare a legii procesuale civile în timp.  

2. Enumerați principiile procesului civil. 

3. Identificați regulile de determinare a competenţei generale a instanțelor judecătorești. 

4. Determinați conceptul de compunere a  completului  de  judecată  şi descrieți 

incidentele  procesuale  la compunerea lui (incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea). 

5. Relatați temeiurile şi procedura strămutării cauzei de la instanţa sesizată la o altă 

instanţă. 

6. Descrieți fazele procesului civil. 

7. Caracterizați procedura civilă contencioasă. 

8. Identificați trăsăturile și ordinea examinării cauzelor civile în procedură civilă specială. 

9. Deosebiți aspectele procesuale de examinare a cauzelor civile în procedură simplificată 

(în ordonanță) și în procedura cererilor cu valoare redusă. 

10. Descrieți procedura de examinare a cererilor cu valoare redusă în procesul civil. 

11. Identificați și definiți părțile în procesul civil, în funcție de tipologia procedurilor civile 

și ordinea de examinare a cauzelor civile. 

12. Redați esența și tipologia coparticipării procesuale civile.  

13. Stabiliți condițiile și temeiurile succesiunii în drepturile procesuale civile. 

14. Determinați rolul și statutul procesual al intervenientului principal în procesul civil. 

15. Analizați drepturile și obligațiile procesuale ale intervenientului accesoriu în procesul 

civil. 

16. Descrieți statutul procesual al reprezentanților părților și participanților în procesul 

civil. 

17. Analizați statutul procesual și temeiurile participării procurorului în procesul civil. 

18. Descrieți formele de participare în procesul civil a autorităților publice. 

19. Clasificați după diverse criterii termenele de procedură civilă. 

20. Enumerați și descrieți sancţiunile procesuale civile. 

21. Definiți și clasificați cheltuielile de judecată în procesul civil. 

22. Identificați criteriile și condițiile de scutire de taxă de stat, de amânare sau eşalonare a 

taxei de stat. 

23. Analizați regulile de repartizare și compensare a cheltuielilor de judecată între părţi.  

24. Diferențiați conceptul de probă de cel de mijloc de probă în procesul civil. 

25. Enumerați și descrieți temeiurile degrevării de probațiune. 

26. Analizați repartizarea sarcinii de probațiune între părţi (regula generală de probaţiune) 

și rolul prezumțiilor în repartizarea sarcinii de probațiune. 

27.  Analizați principiile de apreciere a probelor în dependență de subiect și faza la care se 

realizează aprecierea probelor. 



28. Caracterizați raportul de expertiză ca mijloc de probă. Analizați dacă expertiza 

extrajudiciară poate fi acceptată ca probă în instanța de judecată. 

29. Identificați și analizați statutul comunicărilor electronice în calitate de probă în procesul 

civil. 

30. Descrieți proba prin declarațiile martorului. Indicați persoanele care  nu pot fi audiate ca 

martor în judecată și enumerați situațiile când o persoană poate refuza de a face 

depoziții în calitate de martor în judecată. 

31.  Descrieți procedura de cercetare a probelor materiale.  

32. Definiți noțiunea de acțiune civilă și relatați despre elementele acțiunii civile și 

importanța lor. 

33. Enumerați și analizați  premisele și condițiile de exercitare a acțiunii civile. Explicați 

care sunt consecințele nerespectării premiselor și condițiilor de exercitare a acțiunii 

civile.  

34. Descrieți actele judecătorului  la faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare. 

35. Descrieți actele de dispoziție ale părților în conformitate cu principiul disponibilității. 

36. Definiți noțiunea acțiunii reconvenționale și caracterizați trăsăturile acțiunii 

reconvenționale și importanța acesteia în procesul civil. 

37. Analizați temeiurile de formulare a acțiunii reconvenționale. 

38. Analizați  temeiurile asigurării acțiunii. 

39. Descrieți procedura de soluționare a cererii de asigurare a acțiunii, actul de procedură 

care urmează a fi emis de instanță și modalitatea de contestare a acestuia. 

40. Descrieți temeiurile și procedura de examinare a cererilor de anulare a măsurii de 

asigurare și substituirea unei forme de asigurare a acțiunii printr-o altă formă.  

41. Descrieți modul de asigurare a probelor până la intentarea  procesului și după intentarea 

acestuia. 

42. Analizați procedura de examinare a excepției de tardivitate. 

43. Descrieți trăsăturile excepției de tardivitate. 

44.  Analizați procedura de examinare a excepției de tardivitate. Enumerați soluțiile care 

pot fi pronunțate de instanța de judecată asupra excepției de tardivitate și explicați calea 

de atac împotriva actului de dispoziție a instanței de judecată. 

45. Analizați faza dezbaterilor judiciare. 

46. Descrieți pledoariile în calitate de etapă distinctă a dezbaterilor judiciare. Indicați 

importanța pledoariilor și replicilor în procesul civil. 

47. Explicați modalitățile de comunicare a actelor de procedură. 

48. Indicați care sunt efectele refuzului de a primi citaţia sau înştiinţarea și care sunt 

efectele schimbării adresei de domiciliu a unei părți sau a avocatului pe parcursul 

procesului. 

49. Analizați efectele neprezentării în ședința de judecată a participaților la proces. 

50. Analizați temeiurile și procedura de amânare a procesului civil. 



51. Distingeți temeiurile şi procedura de încetare a procesului. Stabiliți dacă existența unei 

încheieri judecătorești prin care a  fost soluționată anterior excepția de tardivitate într-

un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleași temeiuri se 

încadrează în temeiurile de încetare a procesului. 

52. Identificați temeiurile și efectele scoaterii de pe rol a cererii de chemare în judecată. 

53. Specificați deosebirea dintre instituția încetării procesului civil și instituția scoaterii 

cererii de pe rol, ținând cont de natura juridică a temeiurilor şi a efectelor juridice. 

54. Descrieți temeiurile și procedura suspendării procesului civil. 

55. Indicați care sunt limitele judecării cauzelor civile în instanța de fond în dependență de 

obiectul acțiunii. 

56. Stabiliți efectele juridice ale hotărârii rămase definitive/irevocabile. 

57. Stabiliți cerințele de formă şi de fond ale hotărârii judecătorești. 

58. Indicați temeiurile și  procedura emiterii hotărârii suplimentare în prima instanță. 

59. Analizați procedura de examinare a cererilor privind aplicarea măsurilor de protecţie în 

cazurile de violență în familie. 

60. Caracterizați măsurile de protecție în cazurile de violenţă în familie și a termenului de 

aplicare a acestora. Stabiliți criteriile de individualizare a măsurilor de protecție în 

cazurile de violenţă în familie. 

61. Descrieți temeiurile de prelungire și de revocare a măsurilor de protecție aplicate 

anterior. 

62. Descrieți procedura de examinare a cauzelor privind spitalizarea persoanei în staţionarul 

de psihiatrie fără liberul consimțământ. 

63. Analizați procedura constatării faptelor care au valoare juridică. 

64.  Analizați acțiunile judecătorului la faza pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare la 

judecarea cauzelor privind încuviințarea adopției copilului. 

65. Descrieți procedura de examinare a cauzelor privind măsurile de ocrotire ale 

persoanelor fizice. 

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

67. Stabiliţi particularităţile procedurii de emitere a ordonanţei judecătoreşti. 

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

69. Descrieți elementele apelului (subiectul, obiectul, temeiul) şi competenţa examinării 

apelului.  

70. Identificaţi temeiurile de ordin material pentru casarea sau modificarea hotărârii de 

către instanţa de apel. 

71. Stabiliţi temeiurile de ordin procesual pentru casarea hotărârii de către instanţa de apel. 

Analizaţi împuternicirile instanţei de apel. 

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

73.  Analizați  împuternicirile instanţei la examinarea recursului împotriva încheierii. 

74. Analizaţi temeiurile declarării recursului împotriva deciziei instanţei de apel. 



75. Descrieți temeiurile inadmisibilităţii şi procedura examinării admisibilităţii recursului 

împotriva deciziei instanţei de apel. 

76. Descrieți procedura de judecare a recursului împotriva deciziei instanţei de apel. 

77. Analizați limitele judecării recursului împotriva deciziei instanţei de apel în procesul 

civil. 

78. Descrieți împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei competente să examineze 

recursul împotriva hotărârilor instanţei de apel. 

79. Redați noţiunea şi esenţa revizuirii hotărârilor irevocabile.  

80. Indicați elementele şi competenţa examinării cererii de revizuire a hotărârii 

judecătorești. 

81. Descrieți procedura examinării cererii de revizuire a hotărârii irevocabile. 

82. Determinați împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de revizuire a hotărârii 

irevocabile. 

83. Caracterizați procedura recunoașterii hotărârilor judecătorești străine.  

84. Analizați temeiurile de refuz de a recunoaște şi a executa hotărârile judecătorești 

străine. 

85. Determinați condițiile și ordinea de contestare a hotărârilor arbitrale. 

86. Descrieți temeiurile pentru desfiinţarea hotărârii arbitrale. 

87. Identificați izvoarele și principiile procedurii de executare silită a hotărârilor 

judecătorești. 

88. Analizați rolul instanței de judecată în procedura de executare. 

89. Enumerați și descrieți documentele executorii. 

90. Descrieți cuprinsul documentului executoriu. 

91. Relatați procedura și efectele de eliberare a titlului executoriu.  

92. Analizați temeiurile și ordinea de eliberare a duplicatului titlului executoriu. 

93. Apreciați efectele pierderii termenelor de prescripție pentru prezentarea documentelor 

executorii spre executare silită, precum și condițiile de repunere în termen. 

94. Descrieți condițiile de întrerupere şi suspendare a termenului de prescripție pentru 

prezentarea documentelor executorii spre executare silită.  

95. Expuneți temeiurile și procedura de schimbare a modului şi a ordinii de executare.  

96. Analizați conceptul și procedura de suspendare a executării documentului executoriu. 

97. Redați ordinea, temeiurile și procedura de contestare a actelor executorului  

judecătoresc. 

98. Descrieți procedura de examinare a cererii de contestare a actelor executorului  

judecătoresc. 

99. Analizați procedura examinării cererii privind întoarcerea executării hotărârii. 

100. Determinați cercul de persoane care sunt în drept să conteste actele de executare. 


