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Curriculum-ul de practică pentru candidaţii la funcţia de procuror stabileşte scopul, 
obiectivele, condiţiile, modul de organizare şi desfăşurare a stagiului de practică și este elaborat 
în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, Capitolul 
III din Statutul Institutului Naţional al Justiţiei şi Regulamentul cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea stagiului de practică al audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei care candidează 
la funcţii de judecător şi de procuror.      
 
I. OBIECTIVE PRINCIPALE 
 

- consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice, abilităţilor şi capacităţilor practice 
formate în cadrul activităţilor didactice din sala de curs; 

- cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor inerente profesiei pentru care 
a optat; 

- cunoaşterea sistemului administrativ, a specificului activităţii instituţiilor în cadrul cărora 
se desfăşoară stagiul de practică şi a actelor normative care reglementează activitatea 
acestora.  

- familiarizarea cu specificul interacţiunii dintre entităţile antrenate în realizarea actului de 
justiţie – avocatură, poliţie, procuratură şi instanţele judecătoreşti; 

- fundamentarea culturii juridice; 
- formarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea profesiei de procuror; 
- formarea deprinderilor de întocmire şi de redactare a actelor procedurale emise de 

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

interpretarea şi aplicarea legislaţiei Republicii Moldova, jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale, jursiprudenţa Curţii Supreme de Justiţie şi a hotărîrilor sale explicative, 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, actelor internaţionale.  

 
II. DESFĂŞURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 
 
Stagiul de practică durează 25 de săptămâni în perioada  4 septembrie 2017– 4 martie 2018 
 
Nr. 
d/o Etapele derulării stagiilor de practică Perioada 

1.  Stagiul de practică la organele de urmărire 
penală – 2 săptămâni 

04 -15 septembrie 2017 
 

2.  Stagiul de practică la judecătorie – 2 săptămâni 18 – 29 septembrie 2017 
 

3.  Stagiul de practică în procuratură – 21 săptămâni 2 octombrie 2017 – 2 martie 2018  

4.  Vacanţa de Crăciun                       -   1 săptămînă 1.01.2018-8.01.2018  

5.  Evaluarea finală a stagiilor de practică Examen oral (de absolvire) 
 

 
2.1. Stagiul de practică la organele de urmărire penală a Ministerului Afacerilor Interne 
      (2 săptămâni) 

Obiective specifice: 
- cunoaşterea specificului activităţii organelor de urmărire penală şi a actelor normative care 

reglementează activitatea acestor instituţii. 
- iniţierea în activităţile procesuale efectuate de ofiţerii de urmărire penală. 
- familiarizarea cu domeniile de competenţe specifice ale poliţiei, în special legate de 

prevenirea şi combaterea criminalităţii, precum şi de menţinere a ordinii publice.  
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Conţinuturi: 
Pe parcursul stagiului de practică, audientul-stagiar urmează să-şi aprofundeze 

cunoştinţele, să obţină competenţe intelective şi aplicative la următoarele compartimente: 
- sistemul şi competenţa organului de urmărire penală; 
- statutul conducătorul organului de urmărire penală şi atribuţiile lui; 
- organizarea activităţii organului de urmărire penală; 
- relaţiile procesuale dintre procuror şi ofiţerul de urmărire penală; 
- statutul ofiţerului de urmărire penală şi atribuţiile lui; 
- independenţa ofiţerului de urmărire penală, subordonarea procesuală a acestuia faţă de 

conducătorul organului de urmărire penală şi procuror, precum şi interzicerea imixtiunii în 
activitatea de urmărire penală;  

- modul de înregistrare şi examinare a cererilor/plângerilor cetăţenilor; 
- ordinea de înregistrare şi examinare a sesizărilor despre săvîrşirea sau pregătirea pentru 

săvîrşirea unei infracţiuni prevăzute de Codul penal;  
- acţiunile procesuale care pot fi efectuate din momentul sesizării sau autosesizării organului 

competent pînă la pornirea urmăririi penale; 
- modul de întocmire a ordonanţei de începere a urmăririi penale, precum şi a raportului cu 

propunere de neîncepere a urmăririi penale şi clasare a procesului; 
- specificul desfăşurării nemijlocită a urmăririi penale pe diferite categorii de infracţiuni; 
- analiza coroborată a materialelor cauzei penale, pregătirea, întocmirea şi prezentarea, 

procurorului conducător al urmăririi penale, raportului cu propunerea de a pune persoana 
sub învinuire; 

- participarea la unele acţiuni de urmărire penală efectuate de ofiţerii de urmărire penală; 
- remiterea cauzei procurorului cu propunerea (raportul) de terminare a urmăririi penale; 
- modul şi condiţiile de răspundere a statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite 

comise în procesele penale şi contravenţionale de către organele de urmărire penală. 
 

Actele normative şi literatura recomandată: 
1. Codul Penal, adoptat  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. Codul contravenţional, adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008; 
4. Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, nr.320 din 27.12.2012 
5. Legea privind activitatea specială de investigaţii, nr.59 din 29.03.2012; 
6. Lege privind statutul ofiţerului de urmărire penală, nr.333-XVI din 10.11.2006; 
7. 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; 

8. Hotărîrea Guvernului nr.502 din 09.07.2013 ,,Cu privire la aprobarea Statutului 
disciplinar al poliţistului”; 

9. Hotărîrea Guvernului nr.283 din 24.04.2013 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor 
Interne” 

10. Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.38 cu privire la acţiunile procesuale care pot 
fi efectuate din momentul sesizării sau autosesizării organului competent pînă la 
declanşarea urmăririi penale, 23.04.2013, http://jurisprudenta.csj.md/db_rec_csj.php. 

 
2.2. Stagiul de practică la judecătorie (2 săptămâni) 

Obiective: 
- familiarizarea cu activităţilor specifice, de ordin administrativ şi procesual, desfăşurate de 

către judecători, inclusiv atribuţiile şi competenţele judecătorilor de instrucţie;  
- iniţierea în activităţile de efectuare nemijlocită a justiţiei; 
- cunoaşterea procesului de interacţiune a judecătorului cu participanţii la proces. 

lex:LPLP20020418985
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Conţinuturi: 
Pe parcursul stagiului de practică în cadrul judecătoriilor, audientul-stagiar urmează să-şi 

aprofundeze cunoştinţele la următoarele compartimente: 
- cunoaşterea sistemului instanţelor judecătoreşti prin intermediul cărora are loc înfăptuirea 

justiţiei; 
- iniţierea 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; 

- identificarea structurii şi personalului secretariatului instanţei judecătoreşti, delimitarea 
atribuţiilor;  

- familiarizarea cu specificul procedurii de examinare de către judecători a cauzelor penale, 
contravenţionale, pricinilor civile, fazele de examinare a cauzelor în instanţa de fond; 

- cunoaşterea particularităţilor activităţii judecătorului de instrucţie la efectuarea controlului 
judiciar al procedurii prejudiciare;  

- iniţierea în activităţile procesuale desfăşurate de procuror în calitate de acuzator de stat 
privind reprezentarea învinuirii în primă instanţă;  
 

Actele normative şi literatura recomandată:  
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 din XV din 6.06.2002; 
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. Legea nr.793-XIV din 10.02.2000 contenciosului administrativ, 
8. Legea privind organizarea judecătorească, nr.514- XIII din 06.07.95 
9. Legea cu privire la statutul judecătorului, nr.544- XIII din 20.07.95 
10. Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a 
hotărîrii judecătoreşti nr. 87  din  21.04.2011, 

11. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.108/3 din 28.01.2014 cu privire la 
aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea secretariatului 
judecătoriilor şi curţilor de apel; 

12. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/5 din 05.02.2013 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru 
examinare în instanţele judecătoreşti;  

13. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.338/13 din 12.04.2013 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată; 

14. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.12 din 24.12.2012 ,,Cu privire la unele 
chestiuni ce vizează participarea procurorului la judecarea cauzei penale”; 

15. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.7 din 04.07.2005 ,,Cu privire la practica 
asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi 
penale”. 

 
 
2.3. Stagiul de practică în Procuratură (21 săptămîni) 
 

Obiective specifice: 
Familiarizarea cu funcţiile Procuraturii care vizează următoarele domenii specifice de 

activitate:  
- conducerea şi exercitarea urmăririi penale; 
- reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată; 
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- organizarea, conducerea şi controlul activităţii organelor de urmărire penală în cadrul 
procesului penal; 

- efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei privind activitatea specială de 
investigaţii; 

- efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei privind înregistrarea sesizărilor despre 
săvîrşirea sau pregătirea săvîrşirii unor infracţiuni; 

- pornirea, examinarea şi participarea la judecarea cauzelor contravenţionale;â 
- asigurarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală; 
- aplicarea măsurilor de protecţie a martorilor, a victimelor infracţiunii şi a altor 

participanţi la procesul penal; 
- intentarea acţiunii civile şi participarea la examinarea acesteia, în cazul neînceperii sau al 

încetării urmăririi penale; 
- examinarea cererilor şi petiţiior conform competenţei. 
- funcţionarea sistemului administrativ al organelor procuraturii; 
- ţinerea lucrărilor de secretariat, statistică şi arhivă, redactarea de actelor procesuale 

procedurale; 
- controlul respectării legislaţiei cu privire la minori, contracararea violenţei în familie; 

  
Conţinuturi: 
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 expedierea documentelor; 
- regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie; 
- regulile de redactare a textelor, documentelor; 
- regulile de formare şi ordonare a documentelor, îndeosebi a dosarelor de control 

(supraveghere);  
- 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. 
 
Conducerea exercitarea şi urmăririi penale 

- Consolidarea de către audientul-stagiar a cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor 
practice în domeniul conducerii urmăririi penale desfăşurate de organele de urmărire 
penală, instituite în cadrul subdiviziunilor teritoriale, subordonate Inspectoratului General 
al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne; 

- Fundamentarea competenţelor teoretico-practice aferente exercitării urmăririi penale de 
către procuror la investigarea unor cauze penale specifice, determinate de competenţa 
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materială, personală şi specială atribuită de legiuitor procurorului prin dispoziţia art.270 
din CPP. 

Audientul-stagiar va întocmi proiecte de ordonanţe de încetare a urmăririi penale, 
ordonanţe de scoatere de sub urmărire penală, ordonanţe privind clasarea cauzei, de punere sub 
învinuire şi rechizitorii, după caz, în cauzele penale privind investigarea următoarelor categorii 
de infracţiuni: 

- Omorul intenţionat – art.145 CP; 
- Vătămarea intenţionata gravă/medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii – art.151, art.152 

CP;  
- Violul - art.171 CP;  
- Acţiuni violente cu caracter sexual – art.172 CP; 
- Furtul –  art.186 CP; 
- Jaful –  art.187 CP; 
- Tâlhăria – art.188 CP; 
- Şantajul – art.189 CP; 
- Escrocheria – art.190 CP; 
- Violenţa în familie – art.2011 CP. 
- Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor, precursorilor sau analogii acestora – 

art.217-219 CP;  
- Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false 

– art.236 CP; 
- Dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare prin 

înşelăciune – art.238 CP; 
- Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător – art.241 CP; 
- Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor – art.244 CP; 
- Huliganismul – art.287 CP; 

Sub conducerea conducătorului stagiului de practică, audientul-stagiar urmează să 
însuşească metodica aplicării mijloacelor tehnice de relevare şi fixare a probelor şi să asiste la 
efectuarea unor acţiuni procesuale, precum şi emiterea unor acte procedurale de dipoziţie, în 
special: 

- 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 sunt necesare cunoştinţe speciale în diferite 
domenii; 

- aplicarea înregistrărilor video şi audio în timpul acţiunilor de urmărire penală; 
- aplicarea aparatelor de cercetare în timpul percheziţiei şi examinării la faţa locului; 
- efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei privind înregistrarea sesizărilor despre 

săvîrşirea sau pregătirea săvîrşirii unor infracţiuni; 
- întocmirea proiectului ordonanţei de începere a urmăririi penale, precum şi a ordonanţei de 

refuz în pornirea urmăririi penale şi clasare a procesului; 
- planificarea urmăririi penale pe cauzele penale aflate în exercitarea urmăririi penale; 
- formularea indicaţiilor în scris pe cauzele penale aflate în conducerea procurorului; 
- organizarea, conducerea şi controlul activităţii organelor de urmărire penală în cadrul 

procesului penal; 
- efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei privind activitatea specială de 

investigaţii; 
- asistarea la aplicarea măsurii de contrîngere – reţinerea, cu întocmirea proiectelor actelor 

procedurale corespunzătoare; 
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- asistarea la aplicarea măsurii preventive ce ţin de competenţa procurorului, cît şi a celor 
care sunt de competenţa judecătorului de instrucţie, cu întocmirea proiectelor actelor 
procedurale corespunzătoare; 

- aplicarea măsurilor de protecţie a martorilor, a victimelor infracţiunii şi a altor participanţi 
la procesul penal; 

- 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.  
- participarea la examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului 

de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii(art. 313 
CPP), precum şi a unor demersuri ale procurorului, examinate de către judecătorul de 
instrucţie (în coordonare cu judecătorul de instrucţie). 

 
Reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti 
Sub conducerea conducătorului stagiului de practică, audientul-stagiar urmează să se 

familiarizeze cu activitatea acuzatorului de stat în instanţa de judecată, cu realizarea următoarelor 
obiective: 

- 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 asiste 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; 
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Lucrul cu petiţiile şi adresările cetăţenilor, demersurilor organizaţiilor obşteşti sau de 
stat   

- formarea abilităţilor necesare pentru examinarea petiţiilor,  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. 

- Formarea deprinderilor de planificare şi examinare a materialelor parvenite de la organele 
de control, a semnalelor privind încălcarea legislaţiei; 

 
Activitatea privind intentarea şi susţinerea acţiunilor civile, precum şi de pornire, 
desfăşurare şi examinare a cauzelor contravenţionale 

- participarea, după caz, la pregătirea proiectelor de acţiuni civile şi asistarea la susţinerea 
acesteia de către procuror în instanţa judecătorească pentru compensarea prejudiciului 
cauzat autorităţilor publice prin infracţiune, precum şi pentru anularea actelor care au 
cauzat prejudiciul, în cazul încetării urmăririi penale sau neînceperii urmăririi penale în 
temeiul art.275 pct.4), 5) şi 9) din Codul de procedură penală; 

- participarea la pregătirea proiectelor de ordonanţe de pornire a procesului cu privire la 
contravenţie, inclusiv pe materialele de refuz în începerea urmăririi penale;  

- desfăşurarea procesului contravenţional şi examinarea cauzei de către procuror sau, după 
caz, instanţa de judecată; 

- 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, după caz, activitatea 
audientului stagiar 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 
audientul 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 cel puţin 2 cauze civile intentate la acţiunea procurorului parvenite spre 
examinare în instanţa judiciară. 

 
Controlul respectării legislaţiei cu privire la minori, contracararea violenţei în familie 
Studierea problemelor şi sarcinilor controlului efectuat de procuror asupra respectării    

legislaţiei despre minori, în special:  
- sistemul organelor de stat şi neguvernamentale care 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; 
- cunoaşterea cadrului normativ, precum şi a competenţelor entităţilor statale şi 

nonguvernamentale antrenate în activitatea de prevenire a violenţei în familie, precum şi de 
înlăturare a consecinţelor acestei infracţiuni, lupta contra stereotipurilor de gen. 

 
 

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. 

lex:LPLP20030314122a
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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 familiei adoptat prin Legea nr.1316-XIV din 26.10.2000; 
8. Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163 din 24.04.1997; 
9. Codul de executare, adoptat prin Legea nr.443 din24.12.2004; 
10. Legea cu privire la Procuratură, nr.3 din 25.02.2016. 
11. Legea privind accesul la informaţie, nr.982-XIV din 11.05.2000; 
12. Legea cu privire la secretul de stat, nr.245 din 27.11.2008; 
13. Legea cu privire la petiţionare, nr.190-XIII din 19.07.1994; 
14. Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, nr.320 din 27.12.2012 
15. Legea privind activitatea specială de investigaţii, nr.59 din 29.03.2012; 
16. Legea contenciosului administrativ, nr. 793-XIV din 10.02.2000; 
17. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr.45-XVI  din 

01.03.2007; 
18. Legea nr.105-XVI din 16.05.2008 ,,Cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi 

la procesul penal”. 
19. Legea nr.50 din 22.03.2012 ,,Privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate”. 
20. Legea nr.198 din 26.07.2007 ,,Cu privire la asistenţa juridică garantată de stat”. 
21. Legea nr.371 din 01.12.2006 ,,Cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie 

penală”. 
22. Legea nr.133 din 08.07.2011,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”. 
23. Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, adoptată la 4.XI.1950.  
24. Convenţia Europeană cu privire la extrădare, adoptată la 13.12.1957, la Paris; 
25. Convenţia Europeană privind asistenţa juridică în materie penală, adoptată la 20.04.1959 

la Strasbourg; 
26. 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; 
27. Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delicvenţei juvenile – principiile de la 

Riyadh, aprobate de Adunarea Generală ONU la 14.12.1990; 
28. Ansamblu de reguli minime ale ONU  cu privire la administrarea justiţiei pentru minori  

Regulile de la Beijing aprobate de Adunarea Generală ONU la 29.11.1995;  
29. 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; 
30. 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; 
31. Regulamentul cu privire la evidenţa adresărilor parvenite în Procuratură, aprobat prin 

ordinul Procurorului General nr.31/28 din 24.10.2016; 
32. Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărîrea Adunării Generale a Procurorilor 

nr. 4 din 27 mai 2016; 
33. Regulamentul Procuraturii, aprobat prin ordinal Procurorului General nr.24/28 din 

24.09.2016 
34. Hotărârea Guvernului nr.409 din 9.04.1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului 

Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 
35. Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11.09.2001, pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate 
uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute 
în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor; 
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36. Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.583 din 26.05.2006; 

37. Ordinul Procurorului General nr.808-P din 07.09.2010 privind sarcinile Procuraturii în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului şi înfăptuirii justiţiei pentru minori; 

38. Ordinul Procurorului General nr. 87/21 din 24.06.2005 cu privire la  organizarea 
activităţii  procurorilor în domeniul reprezentării învinuirii în instanţele judecătoreşti; 

39. 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; 

40. Regulamentul Consiliului municipal Chişinău pentru protecţia drepturilor copilului, 
aprobat prin Decizia CM  nr. 13/13 din 22.07.2000. 
 

Audientul stagiar în activitatea sa, inclusiv la perfectarea proiectelor de procese-verbale, 
ordonanţe, cereri de chemare în judecată, apeluri, recursuri, va aplica jurisprudenţa CtEDO, 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 
Direcţiei judiciare expediate procuraturilor teritoriale şi specializate, 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 stagiului de practică se realizează pe întreaga perioadă de desfăşurare a 
acestuia în conformitate cu etapele şi obiectivele stabilite, precum şi la finalizarea lor. 

Evaluarea continuă pe durata practicii se efectuează de către conducătorul de practică. La 
evaluarea continuă a stagiului de practică se va ţine cont de prevederile pct.17 din 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, aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei nr.2/2 din 2.03.2017.  

Evaluarea finală a stagiului de practică se va realiza prin susţinerea examenului de 
absolvire (proba verbală – evaluarea finală a stagiului de practică), în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de 
procuror, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei nr.2/1 din 2.03.2017. 


