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I. PRELIMINARII
În scopul constituirii Republicii Moldova ca stat de drept, se desfăşoară reforma
judiciară şi de drept unde un loc important este atribuit dreptului procesual penal care
reglementează modul efectuării justiţiei penale. Cunoaşterea profundă şi aplicarea corectă
a normelor procesuale penale în conformitate cu principiile, unanim recunoscute, ale
dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte şi
cu Constituţia Republicii Moldova de către procurori şi judecători va contribui la
atingerea scopului procesului penal, protejînd persoana, societatea şi statul de infracţiuni
precum şi respectarea drepturilor şi libertăţilor participanţilor la procesul penal. Prin
aplicarea strictă a normelor procesual penale în cadrul efectuării justiţiei penale se
realizează dreptul la un proces echitabil – drept prevăzut de art. 6 al Convenţiei pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
Curriculumul la disciplina Simulări de procese penale se axează pe aplicarea
legislaţiei procesual-penale în practică, adică formarea ablităţilor practice în domeniul
justiţiei penale, adică de judecare a cauzelor penale.
Dat fiind faptul că audienţii sînt viitorii procurori şi judecători în domeniul justiţiei
penale disciplina Simulări de procese penale include formarea capacităţii de estimare a
circumstanţelor cauzei penale şi argumentării hotărîrii adoptate.
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
În baza studierii disciplinei Simulări de procese penale audientul trebuie:
– să interpreteze normele juridice procesual penale;
– să cunoască sarcinile care stau în faţa procurorului şi judecătorului în domeniul
justiţiei penale;
- să argumenteze adoptarea încheierilor, sentinţelor şi deciziilor;
– să organizeze desfăşurarea unor acţiuni procesuale;
– să posede tactica dialogării cu diferiţi participanţi la procesul penal;
– să pregătească materialele cauzei penale spre examinare;
– să detecteze erorile şi omisiunile în activitatea procesual penală;
– să opereze cu termeni juridici şi expresii profesionale;
– să deducă esenţialul din relatările participanţilor la procesul judiciar.
– să întocmească încheieri privind exercitarea atribuţiilor judecătorului de
instrucţie;
– să organizeze desfăşurarea şedinţei de judecată;
– să analizeze materialele prezentate de către procuror;
– să detecteze erorile în acţiunile şi hotărîrile din faza de urmărire penală;
– să precizeze circumstanţele necesare la examinarea unui demers sau plîngeri;
– să soluţioneze stările de conflict între părţile procesului judiciar;
– să calculeze corect termenele procedurale şi substanţiale;
– să clasifice condiţiile autorizării unei acţiuni procesuale sau aplicării unei măsuri
procesuale de constrîngere.
– să selecteze probele după anumite criterii;
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplinei

Semestrul

FO

I

Numărul de ore
C

S

-

30

Evaluare
continuă

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs:
Nr.
crt.
1.
2.

Simularea procesului penal pe infracţiuni de sustrageri
Simularea procesului penal pe infracţiuni în domeniul
transporturilor

Realizarea în
timp (ore)
6
6

3.

Simularea procesului penal pe infracţiuni contra vieţii şi
sănătăţii persoanei

6

4.

Simularea procesului penal pe infracţiuni contra securităţii
publice şi a ordinii de drept
Simularea procesului penal pe infracţiuni contra sănătăţii
publice şi a convieţuirii sociale
În total

6

5.

	
  

Tema

6
30
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

	
  

V. OBIECTIVELE DE REFRINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
să precizeze sarcinile procurorului
Probleme procesuale şi organizaţionale
în cadrul şedinţei preliminare;
ale judecării cauzei penale în prima
să clasifice temeiurile încetării
instanţă
procesului penal în cadrul şedinţei
preliminare;
• Şedinţa preliminară.
să organizeze şedinţa preliminară;
• Încetarea procesului în şedinţa
să aprecieze condiţiile numirii
preliminară.
cauzei spre judecare;
• Numirea cauzei spre judecare.
să verifice respectarea cerinţelor
• Partea pregătitoare a şedinţei de
legii în cadrul părţii pregătitoare a
judecată şi limitele ei.
şedinţei de judecată;
• Ordinea şi limitele cercetării
să explice participanţilor la proces
judecătoreşti.
drepturile şi obligaţiile procesuale;
• Ordinea şi limitele dezbaterilor
să stabilească ordinea şi limitele
judiciare.
cercetării judecătoreşti;
• Ultimul cuvînt al inculpatului.
să pună în discuţie problemele ce
• Cazuri de reluare a cercetării
apar în timpul şedinţei de judecată;
judecătoreşti.
să planifice desfăşurarea şedinţelor
• Ordinea de soluţionare a chestiunilor
de judecată în mai multe cauze;
la adoptarea sentinţei.
să asculte ultimul cuvînt al
• Soluţionarea acţiunii civile.
inculpatului şi susţinerile verbale
• Temeiurile adoptării sentinţei de
ale părţilor;
condamnare.
să clasifice temeiurile şi chestiunile
• Felurile sentinţei de condamnare şi
examinate la adaptarea sentinţei;
consecinţele lor.
să dea citirii dispozitivul sentinţei;
• Temeiurile sentinţei de încetare şi
să redacteze sentinţa.
consecinţele ei.
• Pronunţarea sentinţei.
• Redactarea sentinţei.
• Înmînarea copiei sentinţei.
• Sentinţa mixtă şi particularităţile ei.
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VI. EVALUAREA DISCIPLINEI
A. Prin evaluare curentă:
Tema seminarilor: Simulări de procese penale pe diferite categorii de infracţiuni
–
–
–
–
–
–
–

Obiectivele evaluării
să rezolve după anumite criterii sesizările
procuroului;
să verifice, la timp, modul de soluţionare a
sesizărilor;
să analizeze temeinicia şi legalitatea soluţiilor
propuse de organul de urmărire penală şi de
procuror;
să formuleze obiecţii la nesoluţionarea
sesizărilor;
să argumenteze sentinţa de încetare a
procesului penal, de achitare şi de condamnare;
să aprecieze suficienţa, veridicitatea şi
concludenţa probelor administrate în procesul
penal;
să redacteze încheieri, sentinţe, decizii în
procesul penal.

Modalităţi de realizare
• răspunsuri orale;
• participare la dezbateri;
• prezentări de
comunicări;
• studierea/rezolvarea
speţelor;
• activităţi în grup;
• redactarea unor acte
procedurale.
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