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Anexa nr.1  
la Hotărîrea Consiliului INJ  

nr.1/2 din 31.01.2017 
                   

Anunţ 
 

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă demararea procedurii de înscriere la examenul 
pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în 
muncă, conform Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei nr. 152-XVI  din  08.06.2006 cu 
modificările ulterioare.  
 
Temei pentru depunerea cererii de participare la examenul pentru persoanele care candidează la 
funcția de judecător sau de procuror îl constituie hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii 
și, respectiv, hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor 
solicitanţilor la funcţiile de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru 
susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. 
 
Persoanele incluse în Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii și Hotărîrea  Consiliului 
Superior al Procurorilor pentru susţinerea examenului pentru persoanele care candidează la 
funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, depun la secretarul Comisiei 
pentru examenele de absolvire o cerere de participare la examen, cu anexarea copiei de pe 
carnetul de muncă și copiei hotărîrii Consiliul Superior al Magistraturii sau, după caz, a 
Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea pentru susţinerea examenului în faţa 
Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. 

 
Cererea pentru înscrierea la examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător 
sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, se depun personal, în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunțului privind desfășurarea examenului   pentru persoanele care candidează la 
funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, (de luni pînă vineri, între 
orele 9.00-17.00), la sediul Institutului: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1, telefon de contact: 
0(22)22-81-86. 
 
Lista participanţilor pentru susţinerea examenului pentru persoanele care candidează la funcţia 
de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, va fi afişată pe panoul informativ din 
sediul Institutului şi publicată pe paginile web ale Institutului Naţional al Justiţiei, a Consiliului 
Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor cu cel tîrziu 3 zile de la data 
începerii examenului. 
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Anexa nr.2  
la Hotărîrea Consiliului INJ  

nr.1/2 din 31.01.2017 
 
 

TEMATICA/DOMENIILE/DISCIPLINELE 
examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în 

temeiul vechimii în muncă  
 

DREPT CIVIL 
  
Condiţiile de valabilitate ale actului juridic. 
Nulitatea actului juridic. 
Prescripţia extinctivă. 
Patrimoniul. 
Posesiunea. 
Proprietatea (dispoziţii generale, dobîndirea şi încetarea dreptului de proprietate, încetarea 
dreptului de proprietate, proprietatea comună, apărarea dreptului de proprietate, dreptul de 
vecinătate). 
Uzufructul. 
Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie. 
Servitutea. 
Superficia. 
Gajul (dispoziţii generale, temeiul apariţiei gajului. Registrul gajului, drepturile şi obligaţiile 
părţile contractului de gaj, participarea unor terţi la raportul de gaj, exercitarea dreptului de gaj şi 
încetarea gajului). 
Dispoziţii comune privind obligaţiile. 
Pluralitatea de subiecte şi obiecte în cadrul unei obligaţii. 
Cesiunea de creanţe şi preluarea datoriei. 
Executarea obligaţiilor. 
Efectele neexecutării obligaţiei. 
Mijloacelor de garantare a executării obligaţiunilor. 
Stingerea obligaţiilor. 
Dispoziţii generale cu privire la contract şi la conţinutul contractului. 
Încheierea contractului. 
Contractul sinalagmatic. 
Clauzele contractului standard. 
Contractul în folosul unui terţ. 
Interpretarea contractului. 
Rezoluţiunea, rezilierea, şi revocarea contractului. 
Vînzarea-cumpărarea. 
Schimbul. 
Donaţia. 
Înstrăinarea bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 
Renta 
Comodatul. 
Împrumutul . 
Locaţiunea. 
Arenda. 
Leasingul. 
Antrepriza şi prestaţiile de servicii. 
Transportul. 
Mandatul. 
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Administrarea fiduciară. 
Expediţia. 
Depozitul. 
Magazinajul; 
Contractul de servicii turistice; 
Fidejusiunea; 
Franchisingul; 
Intermedierea. 
Contractele şi operaţiunile bancare. 
Factoringul. 
Asigurarea. 
Tranzacţia. 
Societatea civilă. 
Drepturile comune. 
Promisiunea publică şi recompensa. 
Jocuri şi pariuri. 
Gestiunea de afaceri. 
Îmbogăţirea fără justă cauză. 
Obligaţiile care nasc din cauzarea de daune. 
Dispoziţii generale cu privire la moştenire. 
Moştenirea testamentară (dispoziţii generale cu privire la moştenirea testamentară; Forma 
testamentului, modificarea, revocarea sau anularea testamentului, Executarea testamentului, 
legatul). 
Moştenirea legală (dispoziţii generale cu privire la moştenirea legală, rezerva succesorală). 
Succesiunea vacantă. 
Regimul juridic al moştenitorului (opţiunea succesorală, responsabilitatea moştenitorilor de 
pasivul succesoral, paza averii succesorale). 
Confirmarea dreptului la moştenire. 
Partajul averii succesorale. 
Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de extraneitate. Aspecte 
definitorii. 
Norme conflictuale (statutul persoanei fizice, statutul persoanei juridice, drepturi reale şi drepturi 
personale nepatrimoniale, actul juridic, obligaţii contractuale şi extractontractuale, raporturi de 
succesiune cu element de extraneitate) 
 
 
DREPT PROCESUAL CIVIL 
  
Noţiunea de izvor al dreptului procesual civil şi felurile izvoarelor. 
Noţiunea şi esenţa principiului disponibilităţii. 
Noţiunea şi esenţa principiului contradictorialităţii. 
Noţiunea şi esenţa principiului nemijlocirii. 
Noţiunea şi esenţa principiului privind acordarea regimului naţional străinelor. 
Noţiunea şi esenţa principiului imunităţii judiciare a statelor străine şi organizaţiilor 
internaţionale. 
Noţiunea şi esenţa principiului exequatur-ul hotărîrilor judecătoreşti străine. 
Noţiunea şi esenţa principiului reciprocităţii în acordarea asistenţei judiciare. 
Competența jurisdicțională în examinarea cauzeor civile 
Compunerea completului de judecată şi incidente procesuale la compunerea lui 
(incompatibilitatea, obţinerea şi recuzarea). 
Temeiurile şi procedura strămutării pricinii de la instanţa sesizată la o altă instanţă. 
Noţiunea de părţi în procesul civil  şi condiţiile necesare pentru a fi parte în proces. 
Noţiunea, temeiurile şi felurile coparticipării procesuale.  
Noţiunea și temeiurile succesiunii procesuale. 
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Intervenienţii principali.  
Temeiurile participării procurorului în procesul civil.  
Temeiurile, scopul şi formele de participare la proces a autorităţilor publice, organizaţiilor şi 
cetăţenilor pentru apărarea drepturilor altor persoane.  
Termenele de procedură civilă 
Felurile sancţiunilor procesuale şi procedura aplicării lor. 
Temeiurile pentru aplicarea amenzii şi procedura aplicării (anulării) lor.  
Noţiunea şi felurile cheltuielilor de judecată în procesul civil.  
Scutirile de taxa de stat. Amînarea sau eşalonarea taxei de stat.  
Repartizarea cheltuielilor de judecată între părţi şi compensarea lor. Restituirea taxei de stat. 
Noţiunea de acţiune civilă. Elementele acţiunii civile şi importanţa lor. 
Clasificarea acţiunilor civile după scopul material juridic-urmărit şi după scopul procesual. 
Premisele de exercitare a acţiunii civile. 
Condiţiile de exercitare  a acţiunii civile. 
Modalităţile de apărare a pîrîtului împotriva acţiunii (obiecţii materiale juridice, procesuale, 
intentarea acţiunii reconvenţionale). 
Condiţiile şi procedura de exercitare a acţiunii reconvenţionale. 
Noţiunea de asigurare a acţiunii. Măsurile de asigurare a acţiunii şi procedura de asigurare. 
Anularea, substituirea şi contestarea măsurilor de asigurare a acţiunii. Repararea prejudiciului 
cauzat pîrîtului prin asigurarea acţiunii. 
Noţiunea de probă şi probaţiune judiciară. 
Temeiurile degrevării de probaţiune (fapte notorii, prejudicial stabilite, recunoscute de partea în 
proces). 
Repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi (regula generală de probaţiune). Rolul prezumţiilor  
în repartizarea sarcinii de probaţiune. 
Clasificarea probelor şi importanţa practică a clasificării. 
Aprecierea probelor. Principiile de apreciere a probelor. 
Proba prin explicaţiile părţilor şi intervenienţilor.  
Proba prin declaraţia martorului. Persoanele care nu pot fi audiate ca martor în judecată. 
Persoanele care pot refuza să depună mărturii. 
Procedura de audiere a martorilor. 
Proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de informaţie.  
Proba materială. Procedura cercetării probei materiale la faţa locului. 
Proba prin raportul de expertiză. Temeiurile pentru efectuarea expertizei.  
Noţiune şi temeiurile pentru asigurarea probelor. Modul de asigurare a probelor pînă la pornirea 
procesului şi după intentarea procesului. 
Delegaţiile judecătoreşti. Procedura de înaintare şi de îndeplinire a delegaţiilor judecătoreşti. 
Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei. Ordinea de înlăturare a neajunsurilor cererii de 
chemare în judecată. 
Noţiunea şi importanţa fazei intentării procesului civil. Efectele juridice ale intentării procesului 
(material-juridice şi procesuale). 
Actele procesuale ale părţilor, judecătorului în vederea pregătirii pricinii pentru dezbateri 
judiciare. 
Efectele juridice neprezentării în şedinţă de judecată a participanţilor la proces şi altor persoane 
legal citate 
Citaţiile (înştiinţările) judiciare şi ordinea de înmînare a lor. Citarea publică a pîrîtului. 
Noţiunea, importanţa şi etapele fazei dezbaterii judiciare a pricinii în prima instanţă. 
Temeiurile şi procedura amînării procesului. 
Temeiurile şi procedura de încetare a procesului. Efectele încetării procesului. 
Temeiurile şi procedura scoaterii cererii de pe rol. Efectele procesuale ale scoaterii cererii de pe 
rol. 
Suspendarea obligatorie a procesului. Temeiurile şi procedura suspendării. 
Suspendarea facultativă a procesului. Temeiurile şi procedura suspendării. 
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Procesul verbal al şedinţei de judecată, cuprinsul şi importanţa lui. Dreptul de a prezenta 
observaţie asupra procesului verbal  şi procedura examinării lor. 
Noţiunea şi felurile dispoziţiilor primei instanţe.  
Cuprinsul hotărîrii primei instanţei (părţile ei componente).Cerinţele care se înaintează faţă de 
hotărîre prin instanţă. 
Temeiurile şi procedura emiterii hotărîrii suplimentare în prima instanţă. 
Încheierile privind corectarea greşelilor din hotărîre şi privind explicarea hotărîrii. 
Efectele juridice ale hotărîrii rămase definitive (irevocabile). 
Încheierile primei instanţe de judecată.  
Particularităţile procedurii de examinare şi soluţionare a pricinilor ce rezultă din raporturi 
juridico-publice. 
Procedura în pricinile privitor la apărarea drepturilor electorale şi dreptului de a participa la 
referendum a cetăţenilor Republicii Moldova. 
Noţiunea şi esenţa procedurii speciale. Deosebirea procedurii speciale de procedurile 
contencioase  (acţiunea civilă, acţiunea administrativă). 
Constatarea faptelor care au valoare juridică. 
Procedura de examinare a pricinilor privind încuviinţarea adopţiei copilului. 
Procedura în examinarea pricinilor privind limitarea  în capacitatea de exerciţiu sau declararea 
incapacităţii cetăţeanului. 
Procedura de examinare a pricinilor privind încuviinţarea examenului psihiatru sau spitalizării în 
staţionarul de psihiatrie a cetăţeanului fără liber consimţămînt. 
Procedura de restabilire în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile 
de evaluare la ordin pierdute. 
Procedura în examinarea pricinilor privind contestarea inexactităţilor înscrisurilor în registrele de 
starea civilă. 
Noţiunea şi esenţa procedurii în ordonanţă. Pretenţiile  în al căror temei se emite ordonanţa 
judecătorească. 
Particularităţii procedurii de emitere a ordonanţei judecătoreşti. 
Procedura în examinarea pricinilor privind protecţia în familie. 
Retragerea licenţei. 
Procedura insolvabilităţii 
Noţiunea şi esenţa  apelului. Delimitarea apelului de celelalte căi de atac. 
Elementele apelului (subiecte, obiectul, temeiul)  şi competenţa examinării apelului. 
Procedura de judecare a apelului. Limite le judecării apelului. 
Temeiurile de ordin material pentru casare sau modificare a hotărîrii de către instanţa de apel. 
Temeiurile de ordin procesual pentru casarea hotărîrii de către instanţa de apel. 
Împuternicirile instanţei de apel.  
Recursul împotriva încheierilor primei instanţe. Împuternicirile instanţei la examinarea 
recursului împotriva încheierii. 
Temeiurile declarării recursului  împotriva deciziei instanţei de apel. 
Temeiurile inadmisibilităţii şi procedura examinării admisibilităţii recursului împotriva deciziei 
instanţei de apel. 
Procedura de judecare a recursului împotriva deciziei instanţei de apel. Limitele judecării 
recursului. 
Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei competente să examineze recursul împotriva 
hotărîrilor instanţei de apel. 
Noţiunea şi esenţa revizuirea hotărîrilor irevocabile. 
Elementele şi competenţa examinării cererii de revizuire a hotărîrii. 
Temeiurile declarării revizuirii hotărîrii irevocabile. 
Procedura examinării cererii de revizuire a hotărîrii irevocabile. 
Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de revizuire a hotărîrii irevocabile. 
Procedura recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti străine. Refuzul de a recunoaşte şi a executa 
hotărîrea judecătorească străină. 
Contestarea hotărîrilor arbitrale. 
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Executarea silită a hotărîrilor judecătoreşti străine. 
Organele de executare silită. Participarea instanţei de judecată la executarea silită. 
Actele de executare silită (temeiurile executării). Felurile titlurilor executorii şi importanţa lor 
juridică. 
Procedura de eliberare a titlului executoriu. Eliberarea duplicatului titlului executoriu. Eliberarea 
mai multor titluri executorii în baza aceleiaşi hotărîri. 
Termenele de prescripţie pentru prezentarea documentelor executorii spre executare silită. 
Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie. Repunerea în termen pentru prezentarea 
titlului executoriu spre executare. 
Amînarea actelor executorii. Schimbarea modului şi a ordinii de executare. Suspendarea şi 
termenele de suspendare a executării. 
Contestaţia actelor  executării judecătoreşti.  
Procedura examinării cererii privind întoarcerea executării hotărîrii. Cazurile de limitare a 
întoarcerii executării. 
 
 
DREPT PENAL 
 
Partea generală 
1. Principiile legii penale. Reglementări naționale și jurisprudența CtEDO. 
2. Aplicarea legii penale în spaţiu. 
3. Acţiunea legii penale în timp.  
4. Efectul retroactiv al legii penale. 
5. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. 
6. Infracțiunea: trăsături esențiale. 
7. Gradul prejudiciabil al infracțiunii și clasificarea infracțiunilor. 
8. Componența infracțiunii. Elementele şi semnele componenţei de infracţiune.  
9.  Obiectul infracțiunii. 
10.  Latura obiectivă a infracțiunii. 
11.  Subiectul infracțiunii. 
12.  Latura subiectivă a infracțiunii. 
13.  Eroarea şi influenţa ei asupra răspunderii penale. 
14.  Fazele şi etapele activităţii infracţionale. 
15.  Incriminarea tentativei şi pregătirii de infracţiune. 
16.  Infracțiunea unică și modalitățile ei. 
17.  Pluralitatea de infracțiuni și modalitățile ei. 
18.  Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 
19.  Participația și formele participației. 
20.  Participanţii la infracţiune și răspunderea penală a acestora. 
21.  Implicarea la infracțiune. 
22.  Răspunderea penală. 
23.  Liberarea de răspundere penală. 
24.  Prescripţia tragerii la răspundere penală. 
25.  Pedeapsa penală: scopul, funcțiile și clasificarea pedepselor. 
26.  Pedepsele penale aplicate persoanelor fizice. 
27.  Pedepsele penale aplicate persoanelor juridice. 
28.  Categoriile penitenciarilor în care se execută pedeapsa cu închisoarea. 
29.  Individualizarea pedepselor penale și criteriile de realizare a ei. 
30.  Circumstanţele atenuante. Circumstanţele agravante.  
31.  Individualizarea pedepsei minorului. 
32.  Individualizarea pedepsei în cazul pedepselor alternative prevăzute pentru infracțiunea 

săvârșită. 
33.  Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor generale de individualizare a pedepsei penale. 
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34.  Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor speciale de individualizare a pedepsei penale 
(art.78 – 86 Cod penal al RM). 

35.  Liberarea de pedeapsă penală. 
36.  Prescripţia executării sentinţei de condamnare. 
37.  Măsurile de siguranță. 
38.  Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării. 
39.  Antecedentele penale și stingerea lor. 
40.  Reabilitarea judecătorească. 
41.  Calificarea infracțiunii. 
 
 
 
Partea specială 
42. Omorul intenţionat (art.145 Cod penal al RM). 
43. Lipsirea de viață din imprudență (art.149 Cod penal al RM). 
44. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.151 Cod penal al 

RM). 
45. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.152 Cod penal al 

RM).  
46. Amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății (art.155 

Cod penal al RM). 
47. Neacordarea de ajutor unui bolnav (art.162 Cod penal al RM). 
48. Lăsarea în primejdie (art.163 Cod penal al RM). 
49. Răpirea unei persoane (art.164 Cod penal al RM). 
50. Traficul de fiinţe umane (art.165 Cod penal al RM). 
51. Privațiunea ilegală de libertate (art.166 Cod penal al RM). 
52. Tortura, tratamentul inuman sau degradant (art.1661 Cod penal al RM). 
53. Violul (art.171 Cod penal al RM). 
54. Acțiuni violente cu caracter sexual (art.172 Cod penal al RM). 
55. Hărțuirea sexuală (art.173 Cod penal al RM). 
56. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art.174 Cod penal al RM). 
57. Violarea de domiciliu (art.179 Cod penal al RM). 
58. Furtul (art.186 Cod penal al RM). 
59. Jaful (art.187 Cod penal al RM). 
60. Tâlhăria (art.188 Cod penal al RM). 
61. Șantajul (art.189 Cod penal al RM). 
62. Escrocheria (art.190 Cod penal al RM). 
63. Delapidarea averii străine (art.191 Cod penal al RM). 
64. Pungăşia (art.192 Cod penal al RM).  
65. Răpirea mijlocului de transport (art.1921 Cod penal al RM). 
66. Cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (art.196 Cod penal al 

RM). 
67. Distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor (art.197 Cod penal al RM). 
68. Incestul (art.201 Cod penal al RM). 
69. Violenţa în familie (art.2011 Cod penal al RM).  
70. Traficul de copii (art.206 Cod penal al RM). 
71. Atragerea minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte 

imorale (art.208 Cod penal al RM). 
72. Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente şi alte substanţe cu efect 

narcotizant (art.209 Cod penal al RM). 
73. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare 

(art.217 Cod penal al RM). 
74. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora în scop de înstrăinare 

(art.2171 Cod penal al RM). 
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75. Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor (art.2174 Cod penal al RM). 
76. Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, etnobotanice sau 

analogii acestora (art.2175 Cod penal al RM). 
77. Proxenetismul (art.220 Cod penal al RM). 
78. Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false 

(art.236 Cod penal al RM). 
79. Dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii / indemnizației de asigurare prin 

înșelăciune (art.238 Cod penal al RM). 
80. Practicarea ilegală a activității de întreprinzător (art.241 Cod penal al RM). 
81. Spălarea banilor (art.243 Cod penal al RM). 
82. Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor (art.244 Cod penal al RM). 
83. Contrabanda (art.248 Cod penal al RM). 
84. Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în 

leasing, sechestrate sau confiscate (art.251 Cod penal al RM). 
85. Primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei 

(art.256 Cod penal al RM). 
86. Frauda informatică (art.2606 Cod penal al RM). 
87. Încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic (art.261 Cod penal al RM). 
88. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de 

către  persoana care conduce mijlocul de transport (art.264 Cod penal al RM). 
89. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare 

de ebrietate produsă de alte substanțe (art.2641 Cod penal al RM). 
90. Banditismul (art.283 Cod penal al RM). 
91. Dezordini în masă (art.285 Cod penal al RM). 
92. Huliganismul (art.287 Cod penal al RM). 
93. Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor 

muniţiilor, sustragerea lor (art.290 Cod penal al RM). 
94. Păstrarea neglijentă a armelor de foc şi a muniţiilor (art.291 Cod penal al RM). 
95. Amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală (art.303 Cod penal al RM). 
96. Pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art.307 Cod penal al 

RM). 
97. Reţinerea sau arestarea ilegală (art.308 Cod penal al RM). 
98. Constrângerea de a face declarații (art.309 Cod penal al RM). 
99. Falsificarea probelor (art.310 Cod penal al RM). 
100.  Denunțarea falsă sau plângerea falsă (art.311 Cod penal al RM) 
101.  Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă (art.312 Cod penal al RM). 
102.  Neexecutarea hotărârii instanţei de judecată (art.320 Cod penal al RM). 
103.  Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deținute în penitenciar (art.322 

Cod penal al RM). 
104.  Favorizarea infracțiunii (art.323 Cod penal al RM). 
105.  Corupere pasivă (art.324 Cod penal al RM). 
106.  Corupere activă (art.325 Cod penal al RM). 
107.  Traficul de influenţă (art.326 Cod penal al RM). 
108.  Abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 Cod penal al RM). 
109.  Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 Cod penal al RM). 
110.  Neglijenţa de serviciu (art.329 Cod penal al RM). 
111.  Luarea de mită (art.333 Cod penal al RM). 
112.  Darea de mită (art.334 Cod penal al RM). 
113.  Abuzul de serviciu (art.335 Cod penal al RM). 
114.  Uzurparea de calități oficiale (art.351 Cod penal al RM). 
115.  Samovolnicia (art.352 Cod penal al RM). 
116.  Falsul în declarații (art.3521 Cod penal al RM). 
117.  Luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, 

ștampilelor sau sigiliilor (art.360 Cod penal al RM). 
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118.  Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, 
ștampilelor sau sigiliilor false (art.361 Cod penal al RM). 

119.  Trecerea ilegală a frontierei de stat (art.362 Cod penal al RM). 
120.  Organizarea migraţiei ilegale (art.3621 Cod penal al RM). 
 
DREPT PROCESUAL PENAL 
  
Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal. 
Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de două și mai multe ori. 
Contradictorialitatea și egalitatea armelor în procesul penal. 
Libera apreciere a probelor. 
Oficialitatea procesului penal. 
Libertatea de mărturisire împotriva sa. 
Noținea și formele competenței instanțelor judecătorești în procesul penal. 
Strămutarea judecării cauzei penale. 
Atribuțiile procurorului la diferite faze ale procesului penal. 
Participarea obligatorie a apărătorului în procesul penal. 
Privilegiile și imunitățile martorului în procesul penal. 
Noțiunea și calitățile probelor în procesul penal. 
Obiectul și limitele probatoriului în procesul penal. 
Modalitățile declaraţiilor și procedura de administrare.  
Modalităţi speciale de audiere a martorului şi protecţia lui.  
Aplicarea înregistrărilor audio sau video la administrarea declarațiilor în procesul penal. 
Temeiurile și procedura de efectuare a percheziţiei în procesul penal. 
Temeiurile și procedura  de ridicare a  obiectelor sau documentelor în procesul penal. 
Temeiurile și procedura efectuării măsurilor speciale de investigații în procesul penal. 
Condițiile de admisibilitatea a datelor căpătate în rezultatul activității speciale de 
investigații. 
Caracteristica măsurilor speciale de investigații desfășurate sub controlul procurorului. 
Caracteristica măsurilor speciale de investigații desfășurate sub control judiciar. 
Păstrarea corpurilor delicte şi a altor obiecte în procesul penal.  
Temeiurile pentru dispunerea şi efectuarea expertizei în procesul penal. 
Felurile expertizelor în procesul penal. 
Mijloacele materiale de probă în procesul penal. 
Acţiunea civilă în procesul penal. 
Amenda judiciară . în procesul penal. 
Punerea sub sechestru ca măsură de asigurare pentru repararea prejudiciului şi garantarea 
executării pedepsei amenzii. Temeiul de punere sub sechestru. 
Termenele procedurale penale. Calcularea termenelor procedurale în procesul penal. 
Reţinerea. Temeiurile pentru reţinerea persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii.  
Temeiurile pentru aplicarea măsurilor preventive în procesul penal. 
Arestarea preventivă. 
Arestarea la domiciliu. 
Liberarea provizorie sub control judiciar. 
Liberarea provizorie pe cauţiune a persoanelor deţinute. Restituirea cauţiunii. 
Garanţia personală şi garanţia unei organizaţii. 
Particularităţile aplicării măsurilor preventive faţă de minori. 
Începerea procesului penal și începerea urmăririi penale.  
Circumstanţele care exclud urmărirea penală. 
Competenţa procurorului la exercitarea urmăririi penale. 
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării. 
Scoaterea persoanei de sub urmărire penală. 
Încetarea urmăririi penale.  
Clasarea procesului penal. 
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Soluţiile dispuse de procuror la terminarea urmăririi penale  
Rechizitoriul: structura și conținutul. 
Excluderea probelor la terminarea urmăririi penale.  
Procedeele probatorii realizate cu autorizarea judecătorului de instrucţie. 
Examinarea demersurilor privind aplicarea faţă de învinuit a arestării preventive, arestării 
la domiciliu sau prelungirea duratei arestării învinuitului  
Controlul judiciar al legalităţii încheierii privind măsurile preventive aplicate şi prelungirea 
duratei lor  
Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale 
organului care exercită activitate specială de investigaţii 
Participarea procurorului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui. Renunţarea la 
învinuire. 
Participarea inculpatului la judecarea cauzei şi efectele neprezentării lui.  
Limitele judecării cauzei penale. 
Modificarea acuzării în şedinţă de judecată în sensul agravării ei. 
Suspendarea şi reluarea judecării cauzei penale. Amânarea şedinţei de judecată în procesul penal. 
Ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată în procesul penal. 
Procesul-verbal al şedinţei de judecată în cauze penale. 
Felurile hotărârilor instanţei de judecată în procesul penal. 
Încetarea procesului penal în şedinţa de judecată. 
Desfăşurarea şedinţei preliminare şi soluțiile adoptate. 
Audierea martorilor în procesul penal. Citirea în şedinţa de judecată a declaraţiilor 
martorului. 
Conţinutul dezbaterilor judiciare în procesul penal. 
Ultimul cuvînt al inculpatului. 
Sentinţa judecătorească. Chestiunile pe care trebuie să le soluţioneze instanţa de judecată la 
adoptarea sentinţei. 
Sentinţa de condamnare. 
Sentinţa de achitare. 
Sentinţa de încetare a procesului penal. 
Dispozitivul sentinţelor de condamnare şi de achitare în procesul penal. 
Judecarea cauzelor penale în baza brobelor administrate la faza de urmărire penală. 
Apelul - cale de atac în cauzele penale. Hotărârile supuse apelului. 
Efectul devolutiv al apelului şi limitele lui în cauzele penale.  Efectul extensiv al apelului. 
Procedura examinării apelului în cauzele penale. 
Recursul împotriva hotărârilor instanţelor de apel în cauzele penale.  
Hotărârile supuse recursului în cauzele penale.  
Persoanele care pot declara recurs în cauzele penale. 
Procedura judecării recursului în cauzele penale. 
Recursul în anulare.  
Temeiurile pentru recurs în anulare. 
Judecarea şi soluţionarea recursului în anulare. 
Revizuirea în procesul penal. Cazurile şi termenele de revizuire. 
Revizuirea hotărîrii în urma pronunțării hotărârii de către CtEDO. 
Transferul persoanelor condamnate. 
Asistenţa juridică internaţională în materie penală, comisia rogatorie. 
Extrădarea. 
Recunoaşterea hotărârilor penale ale instanţei străine.  
Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 
Particularităţile procedurii penale în cauzele privind minorii. 
Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante. 
Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală. 
Procedura aplicării măsurilor de constrîngere u caracter medical. 
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Procedura privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile săvârşite de 
persoane juridice. 
Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală 
şi ale instanţelor judecătoreşti. 
 
 
ÎNTREBĂRI CEDO 
 
Structura CEDO. 
Aplicabilitatea CEDO. 
Conținutul CEDO. 
Rezervele la CEDO. 
Obligații pozitive în temeiul CEDO. 
Obligații negative în temeiul CEDO. 
CEDO și jurisdicția statelor. 
Principiul proporționalității ingerinței în exercitarea unui drept. 
Marja de apreciere a statului. 
Principiul subsidiarității. 
 
Dreptul la viață. 
Pedeapsa capitală. 
Recurgerea absolut necesară la forță. 
 
Înterzicerea torturii. 
Înterzicerea tratamentelor inumane. 
Înterzicerea tratamentelor degradante. 
Înterzicerea pedepselor inumane și degradante. 
Violența domestică. 
Condițiile detenției. 
 
Înterzicerea sclaviei. 
Înterzicerea muncii forțate. 
Obiecția de conștiință. 
 
Dreptul la libertate şi siguranţă.  
Privarea legală de libertate. 
Detenția provizorie. 
Dreptul la informare asupra motivelor arestării. 
Dreptul la judecător a unei persoane deținute. 
Habeas corpus. 
Dreptul la reparare în caz de detenție ilegală. 
 
Dreptul la un proces echitabil. 
Dreptul la un tribunal. 
Dreptul la apărare. 
Publicitatea procesului. 
Egalitatea armelor. 
Termen rezonabil. 
Interogarea martorilor. 
Informarea cu privire la natura acuzaţiei în materie penală. 
Prezumția nevinovăției. 
Dreptul la un interpret. 
Dreptul la un recurs efectiv. 
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Dreptul la viaţă privată. 
Dreptul la un mediu ambiant sănătos. 
Dreptul la viaţă de familie 
Dreptul la domiciliu. 
Dreptul la corespondenţă. 
 
Libertatea de gândire. 
Libertatea de conştiinţă şi de religie. 
Convingerile religioase ale părinților. 
 
Libertatea de exprimare. 
Mass-media şi libertatea de exprimare.  
 
Libertatea de întrunire şi de asociere.  
Libertatea sindicală. 
Partidele politice. 
Restricţii ale activităţii politice a străinilor. 
 
Dreptul la căsătorie. 
Egalitatea între soți. 
 
Nediscriminarea.  
Clauza generală de nediscriminare.  
Discriminarea minorităţilor sexuale.  
 
Triplul test al ingerinţei statului în exercitarea unui drept. 
 
Dreptul de proprietate. 
Reglementarea utilizării bunurilor în interes general. 
Exproprierea pentru o cauză de utilitate publică. 
Dreptul la instruire 
Dreptul la alegeri libere 
 
Interzicerea privării de libertate pentru datorii. 
Expulzarea și CEDO. 
Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni. 
Interzicerea expulzării colective de străini. 
Garanţiile procesuale în caz de expulzare a străinilor. 
 
Dreptul la un nivel dublu de jurisdicţie în materie penală. 
Dreptul la compensare în caz de eroare judiciară. 
 
Noţiunea de victimă. 
Victimă directă și indirectă. 
Victimă potențială. 
Încălcare continuă a CEDO. 
Pierderea calității de victimă. 
 
Satisfacţia echitabilă. 
Modalități de calcul al prejudiciului. 
 
Hotărârile CtEDO. 
Natura juridică a hotărârilor CtEDO. 
Executarea hotărârilor CtEDO. 
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Hotărârile pilot. 
 

 


