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I. PRELIMINARII 
 
Potrivit art.124 din Constituţia Republicii Moldova, precum şi  art.5 al Legii cu privire la 

Procuratura: Procuratura reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii. 
Atribuţiile procurorului  în instanţa de judecată sunt expres indicate în Codul de procedură 

penală, în special art.53 prevede că, procurorul: reprezintă învinuirea în numele statului şi 
prezintă în şedinţa de judecată probele acuzării; participă la examinarea probelor prezentate de 
partea apărării, prezintă noi probe necesare pentru confirmarea acuzării, face demersuri şi îşi 
expune părerea asupra chestiunilor ce apar în timpul dezbaterilor judiciare; cere de la instanţa de 
judecată cauza penală pentru a formula inculpatului o acuzare mai gravă şi a administra noi 
probe dacă, în urma cercetării judecătoreşti, se constată că inculpatul a săvîrşit şi alte infracţiuni, 
iar probele sînt insuficiente; modifică încadrarea juridică a infracţiunii săvîrşite de inculpat dacă 
cercetările judiciare confirmă că inculpatul a săvîrşit această infracţiune; face demers în instanţa 
de judecată de a întrerupe examinarea cauzei penale pe un termen prevăzut de prezentul cod 
pentru a înainta noi probe care confirmă acuzarea adusă inculpatului în cazul efectuării 
incomplete a urmăririi penale; dă indicaţii în scris organului de urmărire penală privitor la 
efectuarea unor acţiuni procesuale asupra probelor suplimentare sau a noilor infracţiuni; dispune, 
printr-o ordonanţă, aducerea silită în instanţa de judecată, în condiţiile art.199, a persoanelor 
incluse în lista prezentată instanţei, precum şi a persoanelor solicitate pentru administrarea 
probelor noi sau suplimentare; îşi expune părerea în dezbaterile judiciare asupra faptei 
infracţionale săvîrşite de inculpat, încadrării ei în baza legii penale şi pedepsei care urmează a fi 
aplicată; declară apel sau, după caz, recurs privind latura penală şi latura civilă a cauzei, le 
retrage în modul prevăzut de prezentul cod. 

 Realizarea principiului contradictorialităţii şi egalităţii părţilor dictează ca una din 
sarcinile prioritare ale procurorului e să contribuirea în calitate de reprezentant al statului la 
exercitarea atribuţiilor în cauzele penale. Înfăptuirea justiţiei în condiţiile contradictorialităţii şi 
egalităţii procesuale a părţilor cere o nouă abordare principială nu doar a instanţei de judecată ca 
subiect central al procedurii penale, dar şi a acuzatorului de stat în calitatea sa de responsabil 
pentru lupta cu criminalitatea.  

Disciplina este destinată audienţilor candidaţi la funcţia de procuror şi are drept scop 
consolidarea cunoştinţelor teoretice, precum şi formarea deprinderilor practice ce ţine de 
realizarea atribuţiilor procurorului în instanţa de judecată referindu-se în special desfăşurarea 
şedinţei preliminare, administrarea, cercetarea şi aprecierea probatorului, întocmirea actelor 
procesuale. 

 
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 

• Să poată identifica concepte de bază cu care se operează în cadrul procesului penal şi 
procesul civil, ce ţin în special de competenţele procurorului;   

• Să determine normele procesuale aplicabile pentru examinarea judiciară a cauzelor 
penale, şi celor civile în limita competenţei; 

• Să determine jurisprudenţa instanţelor naţionale şi internaţionale aplicabilă unor speţe 
concrete, pentru aplicarea uniformă a legislaţiei; 

• Să cunoască procedee şi metode tactice privind tehnici speciale de administrare şi 
cercetare a probelor în procesul judiciar; 

• Să elaboreze actele procesuale necesare realizării atribuţiilor de serviciu; 
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III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

În baza studierii disciplinei audientul va fi capabil să: 
– cunoască normele şi instituţiile procesuale care reglementează statutul şi atribuţiile 

procurorului în instanţa de judecată; 
– determine scopul participării procurorului în instanţa de judecată; 
– determine conţinutul şi structura acuzării de stat; 
– evidenţieze rolul procurorului în vederea combaterii eficiente a fenomenului infracţional; 
– identificarea particularităţilor şi statutul procesual al procurorului în instanţa de judecată; 
– identificarea şi aplicarea normelor juridice care reglementează temeiurile şi procedura de 

modificare a învinuirii în sensul agravării în instanţa de judecată; 
– clasificarea situaţiilor de renunţare a procurorului la probe, renunţarea la învinuire; 
– aplicarea noile instituţii ale Dreptului procesual penal în domeniul înfăptuirii justiţiei în 

cauze penale şi civile în concordanţă cu reformele judiciare realizate şi în curs de 
realizare; 

– asumarea responsabilităţii faţă de consecinţele erorilor determinate de aplicarea incorectă 
a legii; 

– perfecţionarea capacităţii de a lua decizii legale în situaţii concrete la judecarea cauzelor 
penale; 

– determinarea perspectivelor perfecţionării reprezentării acuzării de stat ca instrument de 
realizare a politicii penale;  

 
III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Participarea 
procurorului 
în instanţa de 

judecată 

Sergiu 
Crijanovschi 

Sergiu Vasiliu 
Marcel Dimitraş 

II 44 14 30 examen 

 
IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr. 
d/o Teme  Ore curs Ore 

practice 
1. Rolul procurorului la desfăşurarea şedinţei preliminare 2 2 

2. 
Aspecte  teoretico-practice  privind  procedura  şi tactica 
prezentării probelor în acuzare de către procuror în cadrul 
cercetării judecătoreşti 

2 6 

3. Problemele modificării învinuirii în sensul agravării de către 
procuror în şedinţa de judecată 2 6 

4. Discursul acuzatorului 2 4 

5. Exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva 
hotărîrilor judecătoreşti penale 2 6 

6. Participarea procurorului la examinarea cauzelor civile 2 6 

 TOTAL 14 30 
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VI. UNITĂȚI TEMATICE 

 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Rolul procurorului la desfăşurarea şedinţei preliminare 

ore curs 
Noţiunea, scopul şi sarcinile şedinţei preliminare. 
Rolul procurorului la soluţionarea 
chestiunilor în şedinţa preliminară. 
Rolul procurorului în desfăşurarea şedinţei  
preliminare şi adoptarea soluţiilor de către  
instanţa de judecată. 
Rolul procurorului la punerea pe rol a cauzelor 
penale judecate în procedură de urgenţă. 

ore practice 
definirea şedinţei preliminare; 
identificarea scopului şi sarcinilor acesteia; 
estimarea rolului procurorului la soluţionarea 
chestiunilor în şedinţa preliminară; 
argumentarea rolului procurorului la punerea pe 
rol a cauzelor penale judecate în procedură de 
urgenţă. 

Curs – prelegere 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 

Brainstorming. 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor 
actelor procesale. 

Tema 2. Aspecte  teoretico-practice  privind  procedura  şi tactica prezentării probelor în 
acuzare de către procuror în cadrul cercetării judecătoreşti 

ore curs 
Importanţa cercetării judecătoreşti şi rolul  
procurorului la această etapă. 
Factorii ce influenţează stabilirea ordinii de  
cercetare a probelor. 
Audierea inculpatului. 
Audierea celorlalte părţi. 
Audierea martorilor. 
Dispunerea efectuării expertizei, audierea  
expertului. 
Examinarea corpurilor delicte. 
Cercetarea documentelor şi a proceselor  
verbale ale acţiunilor procesuale. 
Prezentarea probelor suplimentare 

ore practice 
definirea cercetării judecătoreşti; 
determinarea rolului procurorului în cadrul  
acestei faze; 
identificarea şi argumentarea factorilor ce 
influenţează stabilirea ordinii de cercetare a 
probelor; 
utilizarea procedeelor tactice de audiere a  
inculpatului în condiţiile  
contradictorialităţii cercetării judecătoreşti; 
utilizarea procedeelor de audiere a  
celorlalte părţi în proces; 

Curs – prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 

Brainstorming. 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor 
actelor procesale. 
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cunoaşterea particularităţilor audierii  
martorilor; 
modalitatea de numire şi efectuare a  
expertizei în cadrul cercetării judecătoreşti; 
utilizarea procedeelor de audiere a  
expertului; 
procedura de examinare a corpurilor  
delicte; 
cercetarea documentelor şi a proceselor  
verbale ale acţiunilor procesuale; 
Tema 3. Problemele modificării învinuirii în sensul agravării de către procuror în şedinţa 
de judecată 

ore curs 
Noţiunea,    importanţa   şi structura  
învinuirii. 
Modalităţile învinuirii şi caracteristica lor. 
Modalităţile modificării învinuirii în sensul  
agravării şi caracteristica lor. 
Ordinea procesuală de modificare a învinuirii în 
sensul agravării în şedinţa de judecată. 

ore practice 
definirea învinuirii în calitatea sa de forţă  
motrice a procesului penal; 
determinarea importanţei învinuirii pentru  
realizarea scopurilor procesului penal; 
descrierea structura învinuirii; 
clasificarea modalităţilor învinuirii; 
utilizarea modalităţilor modificării  
învinuirii în sensul agravării; 
stabilirea ordinii procesuale de modificare  
a învinuirii în sensul agravării în şedinţa de  
judecată; 
proiectarea ordonanţei de modificare a învinuirii 
în sensul agravării în şedinţa de judecată. 

Curs – prelegere 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 

Brainstorming. 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor 
actelor procesale. 

Tema 4. Discursul acuzatorului de stat 

ore curs 
Pregătirea discursului de acuzare. 
Structura şi conţinutul discursului de  
acuzare. 
Replica procurorului. 

ore practice 
determinarea particularităţilor discursului 
procurorului; 
identificarea etapelor şi procedeelor 
pregătirii discursului de acuzare; 
determinarea structurii şi conţinutului  
discursului de acuzare; 
aprecierea rolului replicii procurorului; 
proiectarea discursului procurorului în dezbaterile 
judiciare. 

Curs – prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 

Brainstorming. 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor 
actelor procesale. 
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Tema 5. Exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărîrilor 
judecătoreşti penale 

ore curs 
Rolul şi scopul procurorului la 
exercitarea căilor ordinare şi 
extraordinare de atac împotriva 
hotărârilor judecătoreşti penale. 
Probleme teoretico-practice la exercitarea  
şi soluţionarea căilor ordinare de atac. 
Probleme teoretico-practice la exercitarea şi 
soluţionarea căilor extraordinare de atac 

ore practice 
definirea căilor ordinare şi extraordinare de  
atac în procedura penală; 
determinarea rolului şi scopului 
procurorului la exercitarea căilor ordinare 
şi extraordinare de atac împotriva  
hotărîrilor judecătoreşti penale; 
formularea soluţiilor privitoare la  
rezolvarea problemele teoretico-practice la  
exercitarea şi soluţionarea căilor ordinare  
de atac prin prisma participării  
procurorului la judecarea cauzei penale; 
formularea de soluţii privitoare la  
rezolvarea problemele teoretico-practice la  
exercitarea şi soluţionarea căilor  
extraordinare de atac; 
proiectarea cererii de apel, de recurs, recursuri în 
anulare, cereri de revizuire, recurs în interesul 
legii etc. 

Curs – prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 

Brainstorming. 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor 
actelor procesale. 

Tema 6.  Participarea procurorului la examinarea cauzelor civile 

ore curs 
Modalităţile participării procurorului în 
procesul civil. Drepturile procesuale ale 
procurorului şi părţilor în procesul civil. 
Calitatea procesuală şi drepturile  
procurorului în procesul de lichidare a 
persoanelor juridice. 
Probleme teoretico-practice la 
exercitarea  
şi soluţionarea căilor ordinare de atac. 
Probleme teoretico-practice la 
exercitarea şi soluţionarea căilor 
extraordinare de atac 

ore practice 
Definirea modalităţii de participare a   
procurorului în procesul civil. 
Determinarea scopului şi rolului 
procurorului în procesul civil la exercitarea 
căilor ordinare şi extraordinare de atac  
împotriva hotărârilor judecătoreşti civile; 

Curs – prelegere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brainstorming. 
Lectura surselor 
din lista 
bibliografică. 
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formularea soluţiilor privitoare la  
rezolvarea problemele teoretico-practice la  
exercitarea şi soluţionarea căilor ordinare  
de atac în procesul civil; 
formularea de soluţii privitoare la  
rezolvarea problemele teoretico-practice la  
exercitarea şi soluţionarea căilor  
extraordinare de atac; 
proiectarea cererilor de chemare în 
judecată, cererii de apel, de recurs, 
cereri de revizuire. 

 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 

Soluţionarea 
speţelor. 
Examinarea 
dosarelor. 
Întocmirea 
proiectelor 
actelor 
procesuale. 

 
VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 

 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

− participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi a celor practice; 
− realizarea activităţilor individuale; 
− redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărâri, decizii) în baza temelor studiate; 
− susţinerea unei testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 
− pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile 

individuale. 
B. Evaluarea finală se va efectua ca examen în scris, la finele semestrului, prin 

evaluarea cunoştinţelor teoretice şi practice, soluţionarea studiilor de caz şi întocmirea 
proiectului actelor procesuale pe baza studierii dosarelor. 

 
VIII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
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1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. 
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3. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994. 
4. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14 martie 2003 cu completările şi 

modificările ulterioare. 
5. Codul penal al Republicii Moldova din septembrie 2002 cu completările şi modificările 

ulterioare. 
6. Legea Republicii Moldova "Cu privire la Procuratură " din 25 decembrie 2008 cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

Practica judiciară 
7. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.4, Cu privire la unele chestiuni ce vizează 

participarea procurorului la judecarea cauzelor penale din 30.01.1996, cu modificările aduse 
prin hotărîrea Plenului din 20.12.1999 // Culegere de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie (1974-1999). - Chişinău, 2000, p.285-286. 

8. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.38 din 12.11.1997, Cu privire la practica 
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aplicării legilor pentru asigurarea dreptului la apărare în procedura penală a bănuitului, 
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(1974-1999). - Chişinău, 2000, p.289-294. 
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10. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr.4 din 06.04.1992, Cu privire la respectarea 
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13.Vizdoga T. Exercitarea acuzării în instanţa de fond probleme şi perspective. Autoreferatul 

tezei de doctor în drept. - Chişinău, 2002, 25 p. 
14.Vizdoga T. Esenţa, structura şi importanţa acuzării.- Analele ştiinţifice ale U.S.M., Chişinău, 
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15.Vizdoga T. Reflecţii asupra structurii şi conţinutului discursului de acuzare - Analele 
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