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I. PRELIMINARII 
 
Faza trimiterii spre executare a hotărîrilor judecătoreşti constituie etapa finală a procesului 

alături de punerea în executare a hotărîrilor, sau altfel spus faza cînd participanţii la proces resimt 
efectele procesului penal, ca act al justiţiei. Importanţa acestei etape a procesului comportă 
consecinţe asupra făptuitorului cît şi asupra victimei (părţii vătămate), iar ca finalitate scoate în 
evidenţă momentul restabilirii echităţii sociale. Experienţa în acest domeniu statuează asupra mai 
multor carenţe determinate atît de factori obiectivi: imperfecţiunea cadrului normativ, volumul 
neproporțional calității managementului de lucru etc., dar şi celor subiectivi: capacitatea 
judecătorului/procurorului de a organiza lucrul, etica şi deontologia profesională, etc.  

Reieşind din circumstanţele enunţate, curriculumul în cauză, derivă din abordarea celor mai 
caracteristice deficienţe de ordin procesual privitor la faza de trimitere spre executare şi punere în 
executare a hotărîrilor judecătoreşti constituind un document directoriu ce determină competențele 
profesionale necesare integrării și bunei manifestări în exercitarea atribuțiilor de procuror sau 
judecător. În acest sens cursul are drept scop punerea în atenția audienților a celor mai noi prevederi 
ale legislației în materia executării hotărîrilor judecătorești, a practicii judiciare naționale și a 
deficiențelor acestea care afectează calitatea actului justiției, precum și familiarizarea cu 
jurisprudența CtEDO relevantă subiectului.  

Curriculumul este elaborat pentru a oferi cît mai multe informații utile candidaților la funcția 
de judecător sau procuror pentru a înțelege importanța fazei executării hotărîrilor judecătorești 
pentru efectele procesului în întregime, dar și pentru a-și forma deprinderi practice privitor la 
punerea în aplicare a prevederilor legii, de a se orienta corect în diverse situaţii practice  ajutându-i 
pe audienți să adopte soluţii procesuale corecte.   

 
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obține următoarele competențe: 

• Să identifice momentul rămînerii definitive a hotărîrilor judecătoreşti;  
• Să cunoască organele care asigură punerea în executare a hotărîrilor; 
• Să conștientizeze importanța și valoarea deciziilor adoptate în calitate de judecători și 

procurori din perspectiva realizării sarcinilor pedepsei penale; 
• Să deprindă tehnici de întocmire a actelor legate de trimiterea spre executare a hotărîrilor 

judecătoreşti; 
• Să cunoască realitatea mediului penitenciar în RM prin prisma recomandărilor organismelor 

internaționale și impactul acestuia asupra comportamentului deținuților; 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:  

- să identifice procedee şi consecutivitatea aplicării acestora pentru asigurarea trimiterii spre 
executare a hotărîrilor judecătoreşti ; 

- să estimeze impactul deficiențelor  apărute la punerea în executare a hotărârilor judecătorești 
în materie penală asupra procesului penal; 

- să determine competențele organelor abilitate cu funcții de punere în executare a hotărîrilor 
judecătorești; 

- să aplice jurisprudența CtEDO și standardele internaționale recunoscute de Republica 
Moldova în materia executării hotărîrilor judecătorești în materie penală. 
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Executarea 
hotărîrilor 

judecătorești în 
materie penală 

Anatolie 
Munteanu II 14 4 10 colocviu 

diferențiat 

 
V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 

1.   
Rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei judecătoreşti. 
Probleme de drept privitor la redactarea hotărîrilor 
judecătoreşti. 

1 2 

2.  Aspecte practice privind trimiterea spre executare  şi caracterul 
obligatoriu al hotărîrii judecătoreşti.  1 4 

3.  
Probleme de drept şi aplicare a dreptului identificate la 
punerea în executare a  hotărîrilor judecătoreşti în materie 
penală. 

1 2 

4.  Influența mediului penitenciar asupra comportamentului 
deținuților maturi și minori. 1 2 

TOTAL 4 10 

 
VI. UNITĂȚI TEMATICE 

 

Unități tematice Strategii didactice 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei judecătoreşti. Probleme de drept privitor 
la redactarea hotărîrilor judecătoreşti. 

Ore de curs 
Identificarea momentului rămînerii definitive: 

a) Hotărîrii primei instanţe; 
b) Hotărîrii instanţei de apel; 
c) Hotărîrii instanţei de recurs. 

Ore practice 
Efectele juridice şi consecinţele nerespectării 
termenului de redactare a hotărîrii: 

a) îngrădirea dreptului de acces la justiţie; 
b) impactul asupra termenului rezonabil de 

examinare; 
c) modalităţi de control a riscurilor disciplinei 

executorii. 

 
Prelegerea cu 
suport vizual, 
Power Point, 
laptop, 
videoproiector. 
 
Tablă flipchart. 

Ore de curs 
Lectura unor surse 
bibliografice 
Dezbaterea. 
 

Ore practice 
Lucrul în grup cu 
folosirea 
tehnologiilor 
informaţionale. 

Tema 2. Aspecte practice privind trimiterea spre executare  şi caracterul obligatoriu al 
hotărîrii judecătoreşti.  
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Ore de curs 
Elemente ce determină trimiterea spre executare a 
hotărîrii: 
a) hotărîrea este definitivă; 
b) hotărîrea este obligatorie; 
c) au fost stabilite organele care asigură punerea în 

executare a pedepsei, măsurii de siguranţă, 
măsurii preventive competente. 

Ore practice 
1. Emiterea dispoziţiei de executare şi trimiterea 

hotărîrii judecătoreşti organului însărcinat cu 
punerea în executare a hotărîrii. Studiu de caz 

2. Particularități la executarea arestării preventive; 
3. Particularități la executarea pedepsei cu 

închisoarea. 

 
Prelegerea cu 
suport vizual, 
Power Point, 
laptop, 
videoproiector. 
 
 
 
Studiu de caz. 
(dosarul C 
judecătoria 
Soroca.) 
Vizită de studiu. 

Ore de curs 
Lectura unor surse 
bibliografice 
Dezbaterea. 
 
 
 
 

Ore practice 
Întocmirea 
proiectelor de acte. 
Întocmirea 
referatelor pe grupe 
cu teme diferenţiate. 

Tema 3. Probleme de drept şi aplicare a dreptului identificate la punerea în executare a  
hotărîrilor judecătoreşti în materie penală. 

Ore de curs 
Soluţii practice referitoare la stabilirea instanţei 
competente a soluţiona chestiunile privind executarea 
hotărîrilor judecătoreşti: 
a) Particularităţi de competenţă la examinarea 

chestiunilor specificate în art.469 CPP; 
b) Particularităţi de stabilire a locului examinării 

chestiunilor prevăzute de art. 469 CPP. 
Ore practice 

1. Aspecte practice privind examinarea chestiunilor 
prevăzute de art.469 alin. 1) p.5, p.11) şi 14) CPP; 

2. Aspecte practice privind examinarea altor 
chestiuni prevăzute de art. 469CPP; 

3. Deficienţe la liberarea de la executarea pedepsei a 
persoanelor grav bolnave. Studiu de caz. 

 
Curs-prelegere, 
proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
Studiu de caz. 
Tablă flipciart. 

Ore de curs 
Braistorming, lectura 
surselor din lista 
bibliografică 
 
 
 
 

Ore practice 
Soluționarea 
spețelor.  
Întocmirea 
proiectelor de acte 
procesuale. 

Tema 4. Influența mediului penitenciar asupra comportamentului deținuților maturi și 
minori. 

Ore de curs 
1. Comportamentul deviant influențat de mediul 

penitenciar. Realizarea atribuțiilor de serviciu de 
către angajații DIP.  

2. Cazurile de suicid. Dreptul la viață prin prisma 
jurisprudenței CtEDO; 

3. Atribuțiile funcționale ale procurorului. 
Ore practice 

1. Controlul eficient în sensul procesual al art.2 și 3 
CEDO; 

2. Detenția separată a condamnaților. Art.205 CE. 
3. Particularitățile executării pedepsei în 

penitenciarele pentru minori. Art.253 CE. 

 
Curs-prelegere. 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
Studiu de caz, 
Proiector/laptop 
 
 

Ore de curs 
Braistorming, 
discuții tematice cu 
un angajat 
experimentat al DIP, 
lectura surselor din 
lista bibliografică 

Ore practice 
Soluționarea spețelor. 
Întocmirea proiectelor 
de acte procesuale. 
Întocmirea referatelor. 
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VII. EVALUAREA 
 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

− participarea audienţilor în cadrul seminarelor; 
− realizarea activităţilor individuale/în grup; 
− răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz; 
− redactarea unor acte în baza temelor studiate; 
− susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 
− pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale. 

B. Evaluarea finală se va efectua sub forma colocviu diferenţiat la finele disciplinei de 
studiu, în bază de test, care va conţine întrebări teoretice şi practice în domeniul punerii în 
executare a hotărîrilor judecătorești în materie penală. 
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