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I. PRELIMINARII 
 

Ţările aflate în tranziţie se confruntă cu probleme complexe, generate de factori moşteniţi 
de la sistemul social-economic precedent şi de instabilităţile instituţionale ale perioadei de 
tranziţie. Aceste schimbări se deosebesc de reformele realizate în alte ţări, deoarece 
transformările trebuie să fie sistemice şi să schimbe radical temelia instituţiilor stabilite în trecut. 
În acest sens, evenimentele pe care le-a parcurs Republica Moldova în istoria sa recentă nu 
prezintă o excepţie prin complexitatea şi profunzimea lor. 

Totodată, intensificarea dezvoltării economice este imposibilă fără fortificarea sistemului 
de asigurare a ordinii de drept, fără combaterea consecventă şi necruţătoare a criminalităţii, 
corupţiei şi economiei tenebre. În acest context, este necesar de consolidat cadrul legislativ 
privind protecţia intereselor agenţilor economici şi ale statului, inclusiv în sfera reglementării 
relaţiilor patrimoniale, privind combaterea evaziunilor fiscale, contrabandei, etc.  

Un rol deosebit în vederea realizării acestor activităţi este dispus organelor procuraturii. 
În conformitate cu art.124 din Constituţia RM şi art.4 al Legii cu privire la Procuratură, 

procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 

Scopul în cauză poate fi realizat prin diverse metode, inclusiv, prin efectuarea controalelor 
asupra respectării legislaţiei în vigoare. 

Investigaţiile financiar-economice constituie unul dintre modulele esenţiale pentru viitorii 
procurori în ceea ce priveşte procesul de organizare a efectuării controalelor, de aceea în 
prezentul curriculum este acordată suficientă atenţie nu doare ideii de acumulare a cunoştinţelor 
teoretice, dar şi celei de formare a abilităţilor tipice domeniului de activitate, precum şi a 
capacităţii de a transfera cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice în situaţii nestandarde. 

În context, curriculumul la modul „Investigaţii financiar-economice” se prezintă ca un 
document de politică educaţională şi, în acelaşi timp, drept un instrument juridic ce sintetizează 
stadiul formării viitorilor procurori în vederea realizării competenţei organelor Procuraturii. 

Scopul instruirii la disciplina Investigaţii financiar-economice a audienţilor rezidă în 
oferirea posibilităţii acestora în formarea deprinderilor practice necesare pentru organizarea cu 
succes a activităţii de reprezentare a intereselor generale a societăţii, apărarea ordinii de drept, 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Instruirea în domeniul nominalizat va scoate în relief valorificarea potenţialului fiecărui 
audient la o gîndire analitică şi de sinteză necesară pentru întocmirea actelor de reacţionare a 
procurorului în vederea garantării respectării legislaţiei de către autorităţile publice, persoanele 
fizice şi juridice. 
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II. OBIECTIVE GENERALE ALE MODULULUI 
 
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- să relateze despre scopurile, obiectivele şi principiile investigaţiilor financiar-economice; 
- să conştiintizeze importanţa investigaţiilor financiar-economice în calitate de instrument 

la realizarea atribuţiilor organelor procuraturii în ceea ce priveşte reprezentarea 
intereselor generale a societăţii, apărarea ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

- să distingă investigaţiile financiar – economice ca instrument separat de restul 
atribuţiilor, destinat pentru realizarea competenţei organelor procuraturii; 

- să cunoască cadrul juridic, atribuţiile şi organizarea activităţii privind investigaţiile 
financiar – economice. 

 
La nivel de aplicare: 

- să identifice soluţii concrete pentru problemele de ordin practic vizînd efectuarea 
controalelor privind respectarea legislaţiei de către subiecţii de drept; 

- să utilizeze informaţiile, în vederea realizării obiectivelor propuse la iniţierea 
investigaţiilor, din cadrul bazelor de date ale autorităţilor publice abilitate cu atribuţii de 
stocare a acesteia; 

- să fie capabil să implice la efectuarea investigaţiilor financiar-economice şi să formuleze 
întrebări faţă de specialiştii din cadrul altor organe abilitate cu funcţii de control în 
vederea atingerii scopurilor stabilite; 

- să formeze deprinderi de direcţionare şi organizare a activităţii organelor de control, în 
cazul efectuării investigaţiilor financiar-economice, pentru analiza şi sinteza ulterioară a 
rezultatelor obţinute şi întocmirea actelor de reacţionare a procurorului impuse. 

 
La nivel de integrare: 

- să formeze capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în 
situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor dificile, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit 
de complexitate în cazul realizării investigaţiilor financiar - economice; 

- să aprecieze importanţa activităţii de reprezentarea intereselor generale a societăţii, 
apărarea ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- să formeze deprinderi practice de întocmire a actelor de reacţionare ale procurorului în 
vederea restabilirii ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.  
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Codul  
disciplinei 

Semestrul Numărul de ore evaluare Responsabili de 
disciplină 

C S  
colocviu 

 
Viorel Morari  II 10 18 

 
 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs: 

Nr. Tema Realizarea în 
timp (ore) 

1.  Noţiuni introductive. Actele de reacţionare emise de procuror 2 

2.  Modul de efectuare a controlului activităţii Inspectoratului Fiscal 
de Stat 2 

3.  Modul de efectuarea a controlului în domeniul respectării 
legislaţiei privind gestionarea patrimoniului public   2 

4.  Modul de efectuare a controalelor în domeniul legislaţiei vamale       2 

5.  
Modul de efectuarea controalelor în vederea apărării drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor legale ale persoanei în sfera protecţiei 
sociale 

2 

 TOTAL 10 
 
b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar: 

Nr. Tema Realizarea în 
timp (ore) 

1.  Noiţiuni întroductive. Actele de reacţionare emise de procuror  2 

2.  Modul de efectuare a controlului activităţii Inspectoratului 
Fiscal de Stat 4 

3.  Modul de efectuarea a controlului în domeniul respectării 
legislaţiei privind gestionarea patrimoniului public 4 

4.  
Modul de efectuarea controalelor în vederea apărării drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor legale ale persoanei în sfera protecţiei 
sociale 

4 

5.  Modul de efectuare a controalelor în domeniul legislaţiei 
vamale       4 

 TOTAL 18 
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V. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

Obiectivele de referinţă Conţinuturi 
- să definească noţiunea de investigaţii 
financiar economice, scopurile şi obiectivele 
acesteia; 

- să determine importanţa investigaţiilor 
financiar economice în vederea reprezentării 
intereselor generale ale societăţii, apărării 
ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

- să evidenţieze necesitatea planificării 
activităţii organelor procuraturii; 

- să formeze deprinderi practice de a pregăti şi 
efectua controlul. 

Notiuni introductive 
- Scopul şi obiectivele investigaţiilor 

financiar - economice  
- Acte de reacţionare emise de procuror.  
- Planificarea activităţii organelor 

procuraturii. 
- Pregătire şi efectuarea investigaţiilor 

financiar - economice  

- să formeze deprinderi pentru planificarea 
activităţii şi pregătirea pentru efectuarea 
controlului; 

- să cunoască actele normative ce 
reglementează activitatea organelor fiscale; 

- să explice procedura de examinare a cazurilor 
de încălcare fiscală; 

- să distingă procedura de urmărire silită a 
bunurilor. 

Modul de efectuare a controlului activităţii 
Inspectoratului Fiscal de Stat (IFS) 
-  Actele normative de bază ce reglementează 
activitatea IFS. 

-  emiterea de către IFS a deciziilor privind 
aplicarea de sancţiuni. 

-  executarea silită a obligaţiilor fiscale, 
inclusiv sechestrarea şi vânzarea activelor 
întreprinderii şi suspendarea operaţiunilor la 
conturile bancare. 

-  înaintarea în instanţele judecătoreşti 
competente a acţiunilor contra 
contribuabililor. 

-  practica contravenţională. 
 

- să distingă scopul şi obiectivele efectuării 
controlului în domeniul de resort; 

- să cunoască actele normative ce 
reglementează gestionarea patrimoniului 
public; 

-  să formeze deprinderi pentru planificarea 
activităţii şi pregătirea pentru efectuarea 
investigaţiilor financiar-economice; 

-  să formeze aptitudini de întocmirea actelor 
de reacţionare ale procurorului. 

Modul de efectuarea a controlului în 
domeniul respectării legislaţiei privind 
gestionarea patrimoniului public   

- gestionarea patrimoniului 
întreprinderilor de stat din subordinea 
autorităţilor publice centrale. 

- gestionarea pachetelor de acţiuni ale 
statului în capitalul statutar al agenţilor 
economici, precumşi administrarea 
întreprinderilor de stat. 

- gestionarea proprietăţii de către 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 

 
- să distingă scopul şi obiectivele efectuării 
controlului în domeniul de resort; 

- să cunoască actele normative ce 
reglementează domeniul în cauză; 

-  să identifice organele de control care 
urmează a fi antrenate în efectuarea 
investigaţiilor; 

-  să formeze deprinderi pentru planificarea 

Modul de efectuarea controalelor în vederea 
apărării drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor legale ale persoanei în sfera 
protecţiei sociale 
-  combaterea şi prevenirea fenomenului 
formării restanţelor pentru remunerarea 
muncii de către agenţii economici. 

- controlul verificării respectării legislaţiei în 
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activităţii şi pregătirea pentru efectuarea 
investigaţiilor financiar-economice în 
domeniul nominalizat; 

-  să formeze aptitudini de întocmirea actelor 
de reacţionare ale procurorului 

domeniul asigurării obligatorie de asistenţă 
medicală. 

-  controlul asupra legalităţii, evidenţei, 
repartizării şi utilizării ajutorului umanitar. 

 
- să distingă scopul şi obiectivele efectuării 
controlului în domeniul de resort; 

- să cunoască actele normative ce 
reglementează domeniul în cauză; 

-  să identifice organele de control care 
urmează a fi antrenate în efectuarea 
investigaţiilor; 

-  să formeze deprinderi pentru planificarea 
activităţii şi pregătirea pentru efectuarea 
investigaţiilor financiar-economice; 
-  să formeze aptitudini de întocmirea actelor 
de reacţionare ale procurorului. 

Modul de efectuare a controalelor în 
domeniul legislaţiei vamale 
-  Metodologia efectuării controlului legalităţii 
aplicării sancţiunilor materiale în cazul 
săvîrşirii contravenţiilor vamale prevăzute de 
art.231 Cod vamal. 

-  Metodologia efectuării controlului legalităţii 
achitării plăţilor vamale la importul 
mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. 

- Metodologia efectuării controlului păstrării 
bunurilor ridicate în cadrul documentării 
contravenţiilor şi infracţiunilor. 

 
 

 
 

VI. EVALUARE DISCIPLINEI 
Evaluarea disciplinei va reprezenta media dintre evaluarea curentă şi evaluarea finală. 

 
Evaluarea curentă a rezultatelor academice se va efectua prin: 
- Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice (răspunsuri orale, participare la 

dezbateri, prezentări de rapoarte/comunicări/ informaţii). 
- Probe scrise: două testări obligatorii care vor conţine sarcini de mai multe niveluri cu: 

obiective de cunoştinţe, obiective de capacităţi şi obiective de competenţe profesionale şi 
atitudini. 

- Pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile 
individuale. 

 
În cadrul activităţilor practice se va realiza: 

- Studierea şi rezolvarea speţelor; 
- Activităţi de grup; 
- Studiu de caz; 
- Elaborarea de către audienţi a proiectelor actelor de reacţionare a procurorului; 
- Studierea exemplelor de acte de reacţionare din practica activităţii de procuror;  
- Proceduri de interpretare şi aplicare corectă a legii; 
- Însuşirea şi aplicarea corectă a terminologiei de specialitate; 
- Studiu individual a literaturii de specialitate, a practicii în acest domeniu; 
- Modelări/simulări de situaţii concrete.  

 
Evaluarea finală se va efectua în scris  
Mostră: 

Tema „Actele de reacţionare ale procurorului”. 
1. Actele de reacţionare emise de procuror în rezultatul efectuării investigaţiilor financiar - 
economice. 
2. Speţă 
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