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Programul stagiului de practică pentru candidaţii la funcţia de procuror este elaborat în 

conformitate cu prevederile art.15 al Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei şi capitolul III al 

Statutului Institutului Naţional al Justiţiei şi stabileşte scopul, condiţiile, modul de organizare şi 

de desfăşurare a stagiului. 

 

I. OBIECTIVE 

 

- consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, abilităţilor şi capacităţilor formate în 

cadrul activităţilor didactice la orele de curs şi seminar; 

- formarea  abilităţilor profesionale în procesul de stagiere prin aplicarea metodelor eficiente 

de muncă; 

- cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor spirituale specifice profesiei 

pentru care a optat; 

- cunoaşterea sistemului administrativ şi a bazei tehnologice ale profesiei, a metodologiei de 

soluţionare a problemelor profesionale; 

- cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea profesională; 

- cunoaşterea specificului activităţii instituţiilor în cadrul cărora se desfăşoară activitatea 

profesională; 

- determinarea specificului activităţii profesionale din diverse perspective: socială, juridică, 

psihofizică, tehnică, tehnologică, economică, igienică; 

- utilizarea instrumentelor manageriale pentru monitorizarea şi realizarea flexibilă a 

activităţilor practice; 

- testarea utilajelor moderne, a tehnologiilor informaţionale în cadrul procesului de 

soluţionare a problemelor profesionale; 

- proiectarea şi organizarea proceselor tehnologice/  de producţie  în cadrul instituţiei de 

activitate profesională; 

- colaborarea cu toţi factorii implicaţi în activitatea profesională; 

- formarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea profesiei de procuror; 

- dobîndirea deprinderilor de redactare a actelor procesuale emise în cadrul activităţii de 

procuror; 

- utilizarea în cadrul activităţii procesuale a argumentelor logico - juridice fundamentate pe 

interpretarea legislaţiei naţionale, jurisprudenţa curţii constituţionale, jurisprudenţa curţii 

europene a dreptului omului, alte acte internaţionale.    

 

II. DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 

 

Stagiul de practică durează 25 de săptămâni în perioada lunilor iulie-ianuarie.  

Stagiul de practică derulează în următoarele etape şi consecutivitate:                                                           

a) stagiul de practică la judecătorie – 2 săptămâni; 

b)  stagiul de practică la organele de urmărire penală – 2 săptămâni;  

c)  stagiul final de practică în procuratură – 21 săptămâni.  

 

2.1. Stagiul de practică la judecătorie  

 

Obiective: 
- cunoaşterea activităţilor specifice care le revin judecătorilor, inclusiv judecătorilor de 

instrucţie;  

- cunoaştere organizării administrative a instanţelor de judecată; 

- iniţiere în sarcinile care le revin instanţelor judecătoreşti  la înfăptuirea justiţiei în scopul 

apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor 

acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor; 

- cunoaşterea sistemului instanţelor judecătoreşti prin intermediul cărora se înfăptuieşte 

justiţia în Republica Moldova; 
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- familiarizarea cu atribuţiile de administraţie ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

instanţelor judecătoreşti; 

- identificarea structurii aparatului instanţei judecătoreşti şi a atribuţiilor lor; 

- cunoaşterea statutului judecătorului: 

a) a drepturilor şi a obligaţiilor judecătorului; 

b) modului de numire în funcţie, detaşarea, suspendarea şi  eliberarea din funcţie  a 

judecătorului; 

c) atestări, stimulări şi răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională  şi 

penală a judecătorilor. 

 

Actele normative şi literatura recomandată:  

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994; 

2. Legea privind organizarea judecătorească, nr.514- XIII din 06.07.95 

3. Legea cu privire la statutul judecătorului, nr.544- XIII din 20.07.95 

4. Legea cu privire la arbitraj,  nr.23-XVI din 22.02.2008 

5. Legea privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, nr.154 din 

05.07.2012. 

6. Legea cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

nr.950-XIII  din 19.07.96 

7. Ig. Serbinov, E. Catană, V. Holban ş.a.  Ghidul acuzatorului de stat,  Chişinău, 2005; 

8. Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în judecătorii şi Curţile de Apel 

aprobată de CSM din 18.12.2008. 

 

 2.2. Stagiul de practică la organele de urmărire penală (poliţie)  

 

Obiective: 
- cunoaşterea specificului activităţii organelor de urmărire penală şi a cadrului normativ care 

reglementează activitatea acestor instituţii; 

- iniţierea în activităţile efectuate de ofiţerii de urmărire penală. 

 

Pe parcursul stagiului de practică, audienţii urmează să-şi aprofundeze cunoştinţele la 

următoarele compartimente: 

- organul de urmărire penala si atribuţiile lui; 

- competenţa organelor de urmărire penală; 

- sistemul organelor de urmărire penală; 

- conducătorul organului de urmărire penală şi atribuţiile lui; 

- ofiţerul de urmărire penală şi atribuţiile lui; 

- relaţiile dintre procuror şi ofiţerul de urmărire penală; 

- subordonarea ofiţerului de urmărire penală şi interzicerea imixtiunii în activitatea de 

urmărire penală;  

- drepturile şi obligaţiile ofiţerului de urmărire penală;  

- modul de numire în funcţie, detaşarea, suspendarea şi  eliberarea din funcţie  a ofiţerului de 

urmărire penală;  

- atestarea, stimularea, răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională  şi penală a 

ofiţerului de urmărire penală;  

- modul şi condiţiile de răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin 

acţiunile ilicite comise în procesele penale şi administrative de organele de urmărire 

penală. 

 

Actele normative şi literatura recomandată: 

1. Codul Penal, aprobat  prin Legea nr.985-XV din 18.04.2002; 

2. Codul de Procedură Penală, adoptat prin Legea nr. 122-XV din 14.03.2003; 

3. Legea cu privire la poliţie nr.416-XII din 18.12.90; 

4. Legea privind activitatea specială de investigaţii, nr.59 din 29.03.2012; 
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5. Lege privind statutul ofiţerului de urmărire penală, nr.333-XVI din 10.11.2006; 

6. Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor 

de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, nr.1545- XVIII din 

25.02.98. 

 

2.3. Stagiul de practică în Procuratură  

 

Obiective: 

Însuşirea atribuţiilor Procuraturii în cadrul activităţii privind:  

- funcţionarea sistemului administrativ al organelor procuraturii; 

- modalităţile perfectării lucrărilor de secretariat, statistică şi arhivă, redactarea de acte 

procesuale; 

- lucrul cu petiţiile şi adresările cetăţenilor;  

- reprezentarea intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, a drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor; 

- exercitarea şi conducerea urmăririi penale; 

- reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti;  

- participarea la judecarea cauzelor civile şi contravenţionale;  

- controlul respectării legislaţiei cu privire la minori; 

-  verificarea respectării legislaţiei privind executarea pedepselor;  

- activitatea de asistenţă juridică internaţională în materie penală.   

 

Organizarea şi funcţionarea organelor Procuraturii: 

- conducerea şi structura procuraturii; 

- atribuţiile procuraturii; 

- adunările şi volantele procurorilor. 

 

Compartimentele auxiliare: 

- mijloacele folosite pentru evidenţa lucrărilor (documentelor); 

- registre şi condici; 

- formulare statistice; 

- atribuţiile personalului auxiliar de specialitate; 

- constituirea compartimentelor auxiliare; 

- organizarea şi atribuţiile personalului auxiliar; 

 

Reguli generale privind ţinerea lucrărilor de secretariat , statistică şi de arhivă: 

- primirea, înregistrarea, repartizarea şi expediere a documentelor; 

- regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie; 

- regulile de redactare a textelor, documentelor; 

- regulile de formare şi ordonare a documentelor, în deosebi a dosarelor de control;  

- dactilografierea actelor întocmite; 

- multiplicarea documentelor; 

- completarea formularelor statistice, centralizarea şi stocarea computerizată a datelor; 

- evidenţa, selectarea, mişcarea şi casarea în condiţiile legii a documentelor păstrate în 

arhivă; 

- folosirea, păstrarea şi evidenţa corpurilor delicte, ştampilelor, sigiliilor, imprimatelor şi a 

altor materiale din dosar. 

 

Lucrul cu petiţiile şi adresările cetăţenilor   
- formarea abilităţilor necesare pentru examinarea petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova,  

adresate organelor Procuraturii în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor lor 

legitime, precum şi pentru restabilirea drepturilor lezate prin utilizarea actelor de 

reacţionare a procurorului. 
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Activitatea privind reprezentarea intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii 

de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor: 

- însuşirea metodicilor de planificare şi examinare a materialelor parvenite de la organele de 

control, a semnalelor privind încălcările legislaţiei; 

- participarea la pregătirea proiectelor de recursuri împotriva actelor ilegale; 

- participarea la pregătirea proiectelor de sesizări privind lichidarea încălcărilor de lege şi 

cauzelor ce le-au favorizat; 

- participarea la pregătirea proiectelor de acţiuni civile în instanţa judecătorească despre 

încasarea prejudiciului cauzat statului ori persoanelor lipsite de apărare (handicapaţilor, 

pensionarilor, etc.); 

- participarea la pregătirea proiectelor de ordonanţe de pornire a procesului cu privire la 

contravenţie, inclusiv  pe materialele de refuz în începerea urmăririi penale.  

 

Exercitarea şi conducerea urmăririi penale: 

- însuşirea de către audient a cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice în 

domeniile: urmăririi penale efectuate de procuror şi conducerii urmăririi penale desfăşurate 

de organul de urmărire penală (poliţia); 

- conducătorul stagiului de practică va acorda asistenţă la acumularea materialelor care 

urmează a fi anexate la agendă asigurând studiul dosarelor penale şi verificarea legalităţii 

şi temeiniciei soluţiilor propuse de audientul stagiar.  

 

Audientul stagiar va întocmi proiecte de ordonanţe de încetare a urmăririi penale, ordonanţe 

de scoatere de sub urmărire penală, ordonanţe privind clasarea cauzei, precum şi rechizitorii, 

potrivit tematicii: 

- Omorul intenţionat – art.145 CP; 

- Vătămarea intenţionata grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii – art.151 CP; 

- Traficul de fiinţe umane – art.165 CP;  

- Violul - art.171 CP;  

- Furtul –  art.186 CP; 

- Jaful –  art.187 CP; 

- Tâlhăria – art.188 CP; 

- Traficul de copii – art.206 CP; 

- Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor – art.217-219 

CP;  

- Corupere pasiva – art. 324 CP; 

- Coruperea activa – art.325 CP; 

- Traficul de influenta – art.326 CP; 

- Abuzul de putere sau abuzul de serviciu – art.327 CP; 

- Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu – art.328 CP; 

- Neglijenta in serviciu  – art.329 CP;    

 

Sub conducerea conducătorului stagiului, audientul stagiar  urmează să însuşească 

metodica aplicării în practică a mijloacelor tehnice şi să participe la  efectuarea unor acţiuni de 

urmărire penală, respectiv: 

- cercetarea la faţa locului; 

- fotografierea locului săvârşirii infracţiunii, cadavrului, urmelor şi altor corpuri delicte, 

persoanelor în scopul identificării, a obiectelor şi ascunzişurilor depistate în timpul 

percheziţiei, a grupului de persoane sau a obiectelor prezentate pentru a fi recunoscute; 

- depistarea şi ridicarea micro-particulelor; 

- ambalarea corpurilor delicte; 

- dispunerea expertizei în cazurile în care pentru constatarea circumstanţelor ce pot avea 

importanţă probatorie pentru cauza penală sânt necesare cunoştinţe speciale în diferite 

domenii; 

- aplicarea înregistrărilor video şi sonore în timpul acţiunilor de urmărire penală; 
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- aplicarea aparatelor de cercetare în timpul percheziţiei şi examinării la faţa locului; 

- întocmirea proiectului ordonanţei de începere şi de refuz în pornirea urmăririi penale; 

- planificarea urmării penale pe cauzele penale; 

- reţinerea; 

- arestarea; 

- contestarea încheierii judecătorului de instrucţie privind refuzul de eliberare a mandatului 

de arest; 

- punerea sub învinuire; 

- întocmirea rechizitoriului; 

- prezentarea materialelor de urmărire penală; 

- sesizări despre înlăturarea cauzelor şi condiţiilor, care au contribuit la săvârşirea 

infracţiunilor; 

- evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit 

infracţiuni; 

- controlul respectării legislaţiei privind reţinerea şi deţinerea cetăţenilor în izolatoarele 

organelor de urmărire penală; 

- aplicarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi alte proceduri speciale.  

 

Reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti:  
- însuşirea activităţii specifice  de reprezentare de către procuror a învinuirii în instanţele 

judecătoreşti; 

- conducătorul stagiului de practică va organiza şi coordona activitatea audientului, astfel 

încât să se asigure studiul dosarelor, participarea la şedinţele de judecată pe cauzele penale 

cu respectarea legislaţiei care reglementează activitatea procurorilor în domeniul vizat; 

- conducătorul stagiului de practică va verifica legalitatea şi temeinicia soluţiilor propuse de 

audientul stagiar pe cel puţin 4 sentinţe pe cauzele penale; 

- pentru a însuşi acest domeniu al activităţii de procuror, audientul, sub conducerea 

procurorului-conducător de practică, în cel puţin 8 – 10 cauze parvenite la procuratură în 

ordinea prevăzută de art.289 CPP va verifica respectarea de către organul de urmărire 

penală a prevederilor art.254 alin.(1) CPP privind cercetarea sub toate aspectele, completă 

şi obiectivă a circumstanţelor cauzei, va studia legislaţia materială şi procesuală, practica 

judiciară şi alte materiale necesare pentru pregătirea de participare la susţinerea acuzării de 

stat, va pregăti un proiect de plan de prezentare în şedinţa de judecată a probelor în cauzele 

penale concrete, precum şi va întocmi proiectul discursului în dezbaterile judiciare; 

- pe parcursul efectuării stagiului audientul trebuie să participe la judecarea a  cel puţin 4 

cauze penale cu pronunţarea sentinţelor, şi după caz, să pregătească proiectele ordonanţei 

de modificare a învinuirii în şedinţa de judecată în sensul agravării ei, de demersuri, ale 

apelurilor şi recursurilor; 

- o atenţie deosebită audientul stagiar va  acorda comportamentului acuzatorului de stat în 

cadrul administrării probelor în şedinţa judiciară şi prezentării discursului în dezbaterile 

judiciare; 

 

Participarea la judecarea cauzelor civile şi contravenţionale:  

- însuşirea activităţii  specifice a judecătorilor la înfăptuirea justiţiei pe cauzele civile şi la 

judecarea contravenţiilor în privinţa cărora acţiunile au fost intentate de Procuratură 

precum şi  a rolului procurorului la judecarea acestor cauze; 

- conducătorul  stagiului de practică va organiza  şi coordona activitatea audienţilor astfel 

încât să se asigure studiul dosarelor, participarea la şedinţele de judecată pe cauzele civile 

cu respectarea legislaţiei care reglementează activitatea instanţelor judecătoreşti; 

- conducătorul stagiului de practică va verifica legalitatea şi temeinicia soluţiilor propuse de 

audient stagiar pe cel puţin 2 hotărâri pe cauzele civile;  

- audientul va acumula materiale  şi va pregăti proiecte de cereri de chemare în judecată şi  

va studia 2 cauze civile intentate la acţiunea procurorului parvenite spre examinare în 

instanţa judiciară; 
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Controlul respectării legislaţiei cu privire la minori: 

Studierea problemelor şi sarcinilor controlului efectuat de procuror asupra respectării 

legislaţiei despre minori, în special:  

- sistemul organelor de stat şi neguvernamentale ce protejează interesele copilului, legislaţia 

ce reglementează activitatea lor şi metodica controlului legalităţii activităţii acestor organe; 

- problemele respectării legislaţiei privind protecţia drepturilor copilului; 

- respectarea legislaţiei cu privire la adopţie, inclusiv internaţională; 

- legislaţia în vigoare ce protejează copilul de violenţă; 

- problemele privind criminalitatea juvenilă şi tendinţele dezvoltării ei la etapa actuală, 

analiza criminalităţii, măsurile de combatere şi prevenire a ei; 

- exercitarea urmăririi penale în  cauzele penale pe infracţiunile comise de minori; 

- controlul respectării legislaţiei privind combaterea şi prevenirea traficului de fiinţe umane, 

inclusiv traficul cu copii. 

 

Verificarea respectării legislaţiei privind executarea pedepselor:  
Audientul, de comun cu procurorul, va controla executarea sancţiunilor de drept penal în 

privinţa condamnaţilor la pedepsele non-privative de libertate în cadrul oficiilor de probaţiune, 

precum şi respectarea legislaţiei în  instituţiile penitenciare din circumscripţie (dacă astfel de 

instituţii sunt). 

 

Activitatea de asistenţă juridică internaţională în materie penală:   
Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice necesare pentru iniţierea în 

activităţile efectuate de Procuratură în domeniul asistenţei juridice internaţionale în materie 

penală. 

 

Acte normative recomandate: 

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994; 

2. Codul penal,  adoptat prin Legea nr. 985- XV  din 18.04.2002; 

3. Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 – XV din 14.03.2003; 

4. Codul civil, adoptat prin Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002; 

5. Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea  nr. 225-XV din 30.05.2003; 

6. Codul contravenţional, adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;  

7. Codul funciar, adoptat prin Legea nr.828 din 25.12.91, M.O.18-19 din 04.02.92; 

8. Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163 din 24.04.1997; 

9. Codul subsolului, adoptat prin Legea nr. 3-XVI din 02.02.2009 (M.O 17.04.2009); 

10. Codul apelor, adoptat prin Legea nr.1532 din 22.06.93 M.O.nr.10; 

11. Codul cu privire la locuinţe, adoptat prin Legea nr. 2718- X din 03.06.1983; 

12. Codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316 –XIV din 26.10.2000; 

13. Codul de executare, adoptat prin Legea nr.443 din24.12.2004; 

14. Convenţia Europeană cu privire la extrădare, adoptată la 13.12.1957, la Paris; 

15. Convenţia Europeană privind asistenţa juridică în materie penală, adoptată la 20.04.1959 

la Strasbourg; 

16. Convenţia CSI privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, 

familiale şi penale, adoptată la 22.01.1993 la Minsk; 

17. Convenţia ONU privind drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor 

Unite la 20.11.1989, în vigoare pentru  R.M. din  25.02.1993; 

18. Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delicvenţei juvenile – principiile de la 

Riyadh, aprobate de Asambleea Generală ONU la 14.12.1990; 

19. Ansamblu de reguli minime ale ONU  cu privire la administrarea justiţiei pentru minori  

Regulile de la Beijing aprobate de Asambleea Generală ONU la 29.11.1995;  

20. Legea cu privire la Procuratură, nr.294-XVI din 25.12.2008; 

21. Legea privind accesul la informaţie, nr.982-XIV din 11.05.2000; 

22. Legea cu privire la secretul de stat, nr.106-XIII din 17.05.1994; 
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23. Legea cu privire la statistică oficială, nr.412 din 09.12.2004; 

24. Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, nr.880-XII din 22.01.1992; 

25. Instrucţiunile-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.618 din 05.10.1993; 

26. Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în  procuraturile teritoriale 

şi specializate, aprobate prin ordinul Procurorului General nr.321/9 din 29.12.04; 

27. Indicatorul documentelor – tip şi ale termenelor lor de păstrare, constituite în activitatea 

organelor Procuraturii, aprobat prin ordinul procurorului general nr.2 din 10.01.2011; 

28. Legea cu privire la petiţionare, nr.190-XIII din 19.07.1994; 

29. Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri 

strategice, nr.1163-XIV din 26.07.2000; 

30. Legea privind licenţierea unor genuri de activitate, nr.451-XV din 30.07.2001; 

31. Legea instituţiilor financiare, nr.550-XIII din 21.07.95; 

32. Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, (M.O.nr.19.20/1997); 

33. Legea privind piaţa valorilor mobiliare, nr.199 din 18.11.98; 

34. Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 1134 din 02.04.97; 

35. Legea cu privire la Fondurile de investiţii, nr.1204 din 15.06.97; 

36. Legea privind finanţele publice locale, nr.397-XV din 16.10.2003; 

37. Legea privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice, nr.121-XVI  din 04.05.07; 

38. Legea privatizării fondului locativ, nr.1324 din 10.03.1993; 

39. Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006; 

40. Legea serviciului public, nr.443 din 04.05.95; 

41. Legea cu privire la poliţie, nr. 416-XII din 18.12.90; 

42. Legea privind activitatea specială de investigaţii, nr.59 din 29.03.2012; 

43. Legea contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10.02.2000; 

44. Legea privind drepturile copilului, nr. 338-XIII din 15.12.94; 

45. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr.45-XVI  din 

01.03.2007; 

46. Regulamentul cu privire la examinarea adresărilor şi organizarea audienţei cetăţenilor în 

organele procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General din 28.08.2009 

nr.82/28; 

47. Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Legea nr.52 din 02.03.2007; 

48. Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, 

instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.688 din 09.10.1995; 

49. Hotărârea Guvernului  nr.409 din 9.04.1998 privind aprobarea Regulamentului 

Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 

50. Hotărârea Guvernului nr.1643 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în 

folosul societăţii; 

51. Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.583 din 26.05.2006; 

52. Hotărârea Plenului CSJ  nr.38 din 22.11.2004 cu privire la aplicarea de către instanţele 

economice a prevederilor legale ce ţin de dizolvarea agenţilor economici; 

53. Hotărârea Plenului CSJ nr.34 din 22.11.2004 cu privire la aplicarea Legii insolvabilităţii 

de către instanţele judecătoreşti economice; 

54. Hotărârea Plenului CSJ nr.24 din 28.06.2004 cu privire la actele judecătorului  în faza 

intentării procesului civil şi pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare. 

55. Ordinul Procurorului General nr.808-P din 07.09.2010 privind sarcinile Procuraturii în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului şi înfăptuirii justiţiei pentru minori; 

56. Ordinul Procurorului General nr.124/22 din 30.06.2005 privind asigurarea participării 

procurorului la judecarea pricinilor civile; 

57. Ordinul Procurorului General nr. 87/21 din 24.06.2005 cu privire la  organizarea 

activităţii  procurorilor în domeniul reprezentării învinuirii în instanţele judecătoreşti; 
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58. Generalizările  şi notele informative ale secţiei judiciar-penale a Procuraturii Generale 

privind practica de procuror la reprezentarea învinuirii şi erorile comise la acest capitol; 

59. Ordinul Procurorului General, nr.177/27 din 17.10.2008 cu privire la trasarea direcţiilor 

principale de activitate în domeniul respectării legislaţiei la executarea pedepselor, sporii 

eficienţii controalelor în instituţiile penitenciare, oficiile de executare şi perfecţionării 

supravegherii respectării legilor în izolatoarele de urmărire penală a DIP MJ; 

60. Generalizările Procuraturii Generale privind practica de procuror în domeniul verificării 

respectării legislaţiile privind executarea pedepselor. 

61. Culegere de hotărâri explicative ale Curţii Supreme de Justiţie, Chişinău, 2005 ,  

62. S. Brînză, Infracţiuni contra proprietăţii, Chişinău, 1999; 

63. C. Gurschi, V. Gurin, V. Cuşnir, V. Avram, Jurisprudenţa privind infracţiunile de corupţie, 

Aspecte teoretice şi practice, Chişinău, 2003; 

64. Ig. Serbinov, E. Catană, V. Holban ş.a.  Ghidul acuzatorului de stat,  Chişinău, 2005. 

65. Culegere de hotărâri explicative ale Curţii Supreme de Justiţie, Chişinău, 2005 ,  

66. S. Brînză, Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii, Chişinău, 1999; 

67. Regulamentul Consiliului municipal Chişinău pentru protecţia drepturilor copilului, 

aprobat prin Decizia CM  nr. 13/13 din 22.07.2000; 

68. Regulamentul cu privire la organizarea activităţii Inspectoratelor pentru minori ale 

organelor afacerilor interne, aprobat prin ordinul MAI nr. 400 din 10.11.2004. 

 

Audientul stagiar în activitatea sa, inclusiv la perfectarea proiectelor de procese-verbale, 

ordonanţe, cereri de chemare în judecată, apeluri, recursuri, va aplica jurisprudenţa Curţii 

Europene, se va conduce de ordinele şi indicaţiile Procurorului General, îndrumările metodice 

ale Procuraturii Generale cu privire la conducerea şi exercitarea urmăririi penale, îndrumările 

metodice ale secţiei judiciar-penale expediate în ajutorul procurorilor, generalizările 

Procuraturii Generale privind practica de procuror în domeniul asistenţei juridice 

internaţionale în materie penală, hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

privind aplicarea corectă a normelor de drept pe diferite categorii de dosare. 

 

III. EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ  

Evaluarea stagiilor de practică se realizează pe întreaga perioadă de desfăşurare, atât pentru 

fiecare etapă, cât şi la finalizarea lor în baza obiectivelor formulate  conform procedurii 

prevăzute în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a 

audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei care candidează la funcţiile de judecător şi de 

procuror.  
 


