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I. PRELIMINARII 
 

Etica şi deontologia profesională este ramura dreptului care reglementează comportamentul  
şi exigenţele procurorilor atît în cadrul exercitării obligaţiunilor de serviciu, cît şi în viaţa privată. 
Deontologia şi etica, de asemenea, reglementează mecanismul aplicării faţă de procurori a 
sancţiunilor disciplinare pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu şi a eticii profesionale. 
Deoarece supremaţia legii poate exista doar într-un stat de drept, puternic şi integru, procurorii 
sunt obligaţi în virtutea profesiei să respecte normele deontologiei şi eticii corespunzătoare 
statutului lor înalt în societate. Aceasta, respectiv va consolida încrederea populaţiei în 
imparţialitatea şi prestigiul activităţii de procuror în societate. 

Respectarea deontologiei şi eticii profesionale a procurorului contribuie esenţial la 
consolidarea integrităţii organelor Procuraturii. 

Procesele de reformare a justiţiei organelor  procuraturii, avînd ca scop apărarea  
intereselor generale  ale  societăţii, ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor omului şi 
cetăţeanului, necesită instituirea unei conduite şi comportament ireproşabil al procurorului în 
corespundere cu sarcinile care stau în faţa organelor  Procuraturii, standardele  internaţionale. 

Aceste procese au stat la baza  elaborării şi adoptării de către Consiliul Superior al 
Procurorilor  la 04.10.2011  a noului Cod de etică al procurorului. 

 Etica profesională a  procurorului a devenit  şi mai actuală după adoptarea Codului de 
etică al procurorului. 

Studierea acestei discipline de către audienţii Institutului Naţional al Justiţiei este esenţială 
pentru cunoaşterea de către acestea a exigenţelor procurorului, a modului în care să trateze 
diverse situaţii şi dileme etice în viitoarea lor activitate profesională de procuror. 
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II. OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI 
 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
- să definească noţiunile de bază şi principiile eticii procurorului; 
- să determine sarcinile eticii şi deontologiei procurorului; 
- să identifice prevederile standardelor internaţionale şi naţionale privind deontologia şi etica 

procurorului, evoluţia istorică a acestora; 
- să identifice riscurile instituţionale şi căile de diminuare a acestora; 
- să identifice vulnerabilităţile în activitate şi măsurile de depăşire a lor; 
- să determine modul de soluţionare a problemelor de etică şi încălcărilor pasibile de 

sancţionare disciplinară; 
- să determine competenţele şi atribuţiile organelor  de autoadministrare a procurorilor la 

soluţionarea problemelor de etică şi conflictelor disciplinare;  
- să identifice competenţele secţiei securitate internă, a procurorilr conducători în problemele 

ce ţin de respectarea standardelor  de etică a procurorilor; 
- să cunoască exigenţele şi standardele de etică ale procurorului în timpul exercitării 

atribuţiilor de serviciu şi în viaţa privată. 
- să determine formele responsabilităţii procurorilor pentru încălcarea normelor de etică. 

 
La nivel de aplicare: 
- să formuleze situaţii concrete de aplicare  în activitatea de procuror a noţiunilor şi 

principiilor de baţă ale eticii  procurorului, consecinţele nerespectării acestora; 
- să analizeze situaţii concrete în scopul identificării riscurilor instituţionale şi să propună 

soluţii de diminuare a riscurilor; 
- să argumenteze vulnerabilităţile în activitate şi să propună măsuri concrete de iradiere a 

vulnerabilităţilor; 
- să propună situaii concrete de comportament al procurorului în exerciţiul funcţiei şi în afara 

orelor de serviciu cu aprecierea comportamentului prin prisma respectării standardelor de 
etică ale procurorilor; 

- să proiecteze încadrarea juridică a acţiunilor,inacţiunilor  procurorului în situaţii concrete; 
- să recomande sancţiunile care urmează a fi aplicate procurorilor pentru încălcările comise; 
- să identifice competenţele Colegiului  disciplinar, Consiliului Superior al Procurorilor în 

situaţii etice; 
- să întocmească proiecte ale actelor emise de organele de autoadministrare a procurorilor în 

situaţii concrete de încălcări ale eticii procurorului; 
- să stabilească aplicarea corectă a normelor prevăzute în Codul de etică al procurorului, Legii 

cu privire la Procuratură şi standardele internaţionale în situaţii concrete; 
- să determine competenţele Secţiei securitate internă la încălcarea normelor de etică; 
- să întocmească proiecte de încheieri pe marginea controalelor de serviciu. 

 
La nivel de integrare: 
- să aprecieze locul şi rolul deontologiei şi eticii procurorului în contextul altor ştiinţe juridice; 
- să formuleze propuneri de perfectare şi completare a standardelor deontologiei şi eticii 

procurorilor; 
- să formuleze propuneri la perfecţionarea cadrului legislativ, actelor departamentare care ar 

contribui la  diminuarea şi iradierea factorilor negativi în activitatea procurorilor; 
- să estimeze eficienţa normelor din  Codul de etică al procurorilor, Legii cu privire la 

Procuratură la consolidarea integrităţii organelor Procuraturii. 
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Semestrul Numărul de ore Evaluarea Responsabil de 
disciplină 

II c s evaluare Victor Ababii 
 8 16 

 
 
 
 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 
 Tema Realizarea în timp 
   c s 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

Standarde etice pentru procurori 
 
Restricţiile şi exigenţele faţă de procuror în tipul 
serviciului şi în afara orelor de lucru 
 
Integritatea procurorului 
Factorii de risc instituţionali în activitatea 
procurorului 
 
Răspunderea şi sancţionarea disciplinară a 
procurorilor 
 
Dileme etice ale auditorilor. 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 

2 
 

4 
 
 
2 
2 
 
 
6 
 
 
 
 

                 Total 8 16 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

Obiective de referinţă Conţinuturi 
 

- să definească noţiuni generale de 
deontologie şi etică a procurorului; 

- să cunoască istoricul apariţiei deontologiei 
şi eticii procurorului; 

- să aprecieze evoluţia deontologiei şi  eticii 
procurorului în Republica Moldova, 
necesitatea adoptării Codurilor de etică ale 
procurorului; 

- să determine scopul şi sarcinile eticii de 
procuror; 

- să aprecieze locul eticii şi deontologiei de 
procuror în sistemul de drept al RM; 

- să aprecieze modul în care respectarea 
strictă a normelor de etică contribuie la 
edificarea valorilor instituţionali şi a 
încrederii publicului; 

- să argumenteze standardele internaţionale a 
deontologiei şi eticii de procuror; 

- să analizeze standardele naţionale privind 
deontologia şi etica procurorului; 

- să enumere şi să argumenteze sarcinile 
principiile deontologiei şi eticii de procuror; 

- să formuleze situaţii de încălcare a  
principiilor etice şi deontologiei 
procurorului. 

1. Standardele etice pentru procurori 
- noţiuni generale de etică şi deontologie a 

procurorilor;  
- istoricul apariţiei deontologiei şi eiticii 

procurorului; 
- evoluţia deontologiei şi eticii procurorului 

în Republica Moldova; 
- scopul şi sarcinile eticii de procuror; 
- standardele internaţionale privind 

deontologia şi etica procurorului; 
- standardele naţionale ale deontologiei şi 

eticii procurorului; 
- sarcinile eticii şi deontologiei procurorului; 
- principiile deontologiei şi eticii de procuror 

(legalităţii, egalităţii şi nedescriminării, 
imparţialităţii, profesionalismului şi 
confidenţialităţii). 

 

- să enumere restricţiile ce ţin de prevenirea 
comportamentului coruptibil; 

- să  determine şi să aprecieze acţiunile 
coruptibile în situaţii concrete; 

- să dea apreciere juridică manifestărilor 
coruptibile în situaţii concrete;  

- să formuleze care sunt cerinţele faţă de 
procuror în afara orelor de serviciu; 

- să explice care sunt cerinţele şi exigenţele 
procurorului în familie şi societate; 

- să identifice reglementările juridice la acest 
capitol; 

- să explice care sunt cerinţele faţă de 
procuror  în coraport cu colegii, superiorii, 
părţile procesuale; 

- să soluţioneze situaţiile ce constituie sau pot 
constitui imixiuni în activitate; 

- să soluţioneze cazuri concrete de încălcare 
de către procuror a restricţiilor faţă de el în 
afara orelor de lucru; 

- să formuleze încălcările admise de procurori 
la conducerea şi exercitărea urmăririi 
penale, reprezentarea învinuirii şi apărarea 

2. Restricţiile şi exigenţele faţă de procuror 
în timpul serviciului şi în afara orelor de 
lucru 
- restricţiile ce ţin de prevenirea 

manifestărilor coruptibile;  
- restricţiile şi exigenţele procurorului în 

exerciţiul funcţiei; 
- comportamentul procurorului în afara orelor 

de serviciu; 
- exigenţele procurorului în coraport cu 

colegii, cetăţenii, superiori,organele de 
urmărire penală părţile procesuale; 

- enumerarea restricţiilor şi exigenţelor faţă 
de procuror în afara orelor de lucru; 

- comportamentul procurorului în familie şi 
în viaţa privată; 

- soluţionarea situaţiilor etice ce ţin de  
exigenţele   procurorului în timpul  
serviciului şi în  viaţa privată; 

- încălcările admise de procurori în cadrul 
exercitării atribuţiilor de serviciu( la 
executarea şi conducerea  urmăririi penale, 
reprezentării învinuirii apărarea intereselor 
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intereselor generale ale societăţii; 
- să identifice responsabilitatea   procurorului 

în anumite situaţii în legătură cu exercitarea 
obligaţiilor de serviciu. 

generale ale societăţii). 

- să dea definiţia integrităţii procurorului; 
- să formuleze care sunt caracteristicile 

integrităţii procurorului; 
- să formuleze sarcinile integrităţii 

procurorului; 
- să formuleze cerinţele integrităţii 

procurorului în timpul exercitării 
obligaţiilor de serviciu; 

- să formuleze cerinţele integrităţii 
procurorului în afara orelor de serviciu; 

- să enumere factorii care contribuie la 
integritatea procurorului; 

- să identifice vulnerabilităţile în activitatea 
procurorului; 

- să identifice mecanismele de consolidare a 
integrităţii; 

- să dea apreciere factorilor de risc în 
activitatea procurorilor şi cum se răsfrîng ei 
asupra activităţii procurorului; 

- să formuleze cum se clasifică factorii de risc 
instituţionali; 

- să enumere măsurile care urmează a fi 
întreprinse de către procurori întru 
diminuarea factorilor de risc în activitate; 

- să enumere măsurile ce urmează a fi 
întreprinse de către administraţiei întru 
diminuarea factorilor de risc; 

- să identifice factorii de risc în situaţii 
concrete; 

- să propună măsuri întru diminuarea 
riscurilor din activitate. 

3. Integritatea procurorului 
- definiţia integrităţii procurorului; 
- caracteristica integrităţii procurorului; 
- sarcinile integrităţii procurorului; 
- integritatea procurorului în timpul 

exercitării obligaţiilor de serviciu; 
- integritatea procurorului în afara orelor de 

lucru; 
- factorii care contribuie la integritatea 

procurorului; 
- vulnerabilităţile în activitatea procurorului; 
- mecanismele existente în organele 

procuraturii de consolidare a integrităţii.  
 
Factorii de risc instituţionali în activitatea 
procurorului 
- aprecierea factorilor de risc în activitatea 

procurorilor; 
- clasificarea factorilor de risc instituţionali; 
- măsurile care urmează a fi întreprinse întru 

înlăturarea şi diminuarea factorilor de risc; 
- riscurile instituţionale şi etica de procuror; 
- identificarea factorilor de risc în situaţii 

concrete şi soluţiile ce urmează a fi luate 
întru neadmiterea factorilor de risc; 

- să formuleze principiile răspunderii 
disciplinare a procurorilor; 

- să enumere prevederile legislative şi 
normative privind sancţionarea procurorilor 
pentru încălcări ale eticii de procuror; 

- să identifice încălcările pentru care 
procurorul poate fi supus răspunderii 
disciplinare; 

- să explice mecanismul aplicării sancţiunilor 
disciplinare faţă de procuror; 

- să enumere sancţiunile disciplinare care pot 
fi aplicate faţă de procurori în conformitate 
cu Legea cu privire la procuratură; 

- să efectueze încadrarea juridică a acţiunilor 
procurorului care urmează să fie tras la 
răspundere disciplinară pentru încălcarea 
eticii de procuror; 

4. Răspunderea şi sancţionarea disciplinară 
a procurorilor 
- principiile răspunderii disciplinare a 

procurorilor; 
- prevederile legislative şi normative privind 

sancţionarea procurorilor pentru încălcări 
ale eticii de procuror; 

- încălcările pentru care procurorul poate fi 
supus răspunderii disciplinare; 

- mecanismul aplicării sancţiunilor 
disciplinare faţă de procuror; 

- sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate; 
- încadrarea juridică a acţiunilor procurorului 

pasibile de răspundere disciplinară; 
- mecanismul exisent în organele procuraturii 

de sancţionare a procurorului; 
-  controlul de serviciu şi rolul lui în 
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- să întocmească Hotărîri de aplicare a 
sancţiunilor disciplinare; 

- să întocmească proiecte de încheieri ale 
controalelor de serviciu; 

- să determine competenţele secţiei securitate 
internă la monitorizarea respectării eticii 
procurorului şi aplicarea sancţiunii 
disciplinare.  

- să propună pentru discuţie diferite dileme 
concrete de etică; 

- să estimeze dilemele etice legale de profesia 
de procuror; 

- să propună modificări şi completări ale 
cadrului legislativ şi normativ cu prevederi, 
care ar contribui efectiv la neadmiterea 
încălcărilor de etică de către procurori. 

consolidarea integrităţii; 
- competenţele organelor de autoadministrare  

a procurorilor la aplicarea sancţiunilor 
disciplinare; 

- consecinţele aplicării sancţiunilor 
disciplinare. 

 
Dileme etice ale auditorilor 
- discuţii între auditori şi formator asupra eticii 
şi deontologiei procurorului. 
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VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A AUDIENŢILOR 
 
 

Subiect/problemă Forme de realizare Modalităţi de evaluare 
 
1. Standardele etice 
pentru procurori 
 
 
 
2.  Restricţiile şi 
exigenţele faţă de procuror în 
timpul exercitării obligaţiilor 
de serviciu şi în afara orelor de 
serviciu 
 
 
3. Integritatea 
procurorului 
 
 
Factorii de risc instituţionali în 
activitatea procurorilor 
 
4. Răspunderea şi sancţionarea 
disciplinară a procurorilor 
 
 
Dileme etice ale auditorilor 

  
-Comunicări 
-Lucrul în grup 
-Lucrul individual 
 
 
 
-Referate 
-Studiu după caz 
-Comunicate 
-Lucrul în grup 
 
 
 
-Analize în rezultatul 
studiului; 
-Lucrul individual 
-Lucrul în grup 
  
 
 
 
-Studiu după caz 
-Analiza situaţiilor concrete   
 
 
-Lucrul în grup 
-Studii individuale 
  
 
 

 
-Prezentarea rezultatelor 
- Discuţii în grup 
- discuţii individuale 
 
 
-Prezentarea materialelor 
-Participarea la mese rotunde  
-Discuţii în grup 
-Discuţii individuale 
 
 
-Prezentarea rezultatelor 
ş aprecierea lor 
-Testarea cunoştinţelor 
 
 
 
Prezentarea rezultatelor 
şi aprecierea lor 
-Participarea la mese rotunde 
 
  
 
-Dezbateri 
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VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 
 

I. Evaluări sumative periodice: lucrări de control, testări. 
 
Lucrare de control la tema: Standardele etice pentru procurori: 

- noţiuni generale de etică şi deontologie a procurorului; 
- standardele internaţionale privind deontologia şi etica procurorului; 
 

Lucrare de control la tema: Răspunderea şi sancţionarea disciplinară a procurorului: 
- principiile răspunderii disciplinare a procurorului; 
- prevederile legislative şi normative privind sancţionarea procurorilor pentru încălcări ale 

eticii de procuror; 
- încălcările pentru care procurorul poate fi supus răspunderii disciplinare; 
- mecanismul aplicării sancţiunilor disciplinare, faţă de procuror; 
- încadrarea juridică a acţiunilor procurorului pasibile de răspundere disciplinară; 
- impactul sancţiunilor disciplinare faţă de procuror; 

 
II. Evaluarea sumativă finală: EVALUARE  
Soluţionarea în scris a speţelor care conţin încălcări ale eticii şi deontologiei procurorului, 

argumentarea soluţiilor propuse, propunerea sancţiunilor şi justificarea acestora. 
Întocmirea proiectelor de Hotărîri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, încheierilor 

controalelor de serviciu 
 

Speţe: 
 

Speța 1. 
La 26.12.2008 procurorul Ciobanu Vl, fiind în stare de ebrietate în timpul serviciului, a 

intrat în biroul colegiului de serviciu şi l-a insultat. 
Daţi apreciere acţiunilor lui V.Ciobanu? 
Ce încălcări au fost admise de către el? 
Apreciaţi măsura pedepsei. 
 
 
Speța 2.  
Procurorul Maximov E., activînd în procuratura r-lui Cimişlia, neavînd loc permanent de 

trai, s-a adresat către cunoscutul ei, care i-a dat cheile şi i-a permis să locuiască în apartamentul 
prietenei sale, care de mai bine de un an nu locuia în el. 

Întreprinderea gospodăriri locative a acţionat-o pe cet. Cebotaru N. În judecată, solicitînd 
recunoaşterea pierderii dreptului la locunţă. 

În timpul examinării litigiului civil, procurorul Maximov E. A efectuat reparaţia în 
apartament, a modificat amplasarea internă a odăilor, deteriorînd mobilierul. 

Proprietara apartamentului s-a adresat cu petiţie de pedepsi procurorul Maximov E. 
Apreciaţi acţiunile procurorului Maximov E. 
Sunt pasibile de pedeapsă acţiunile ei? 
Apreciaţi măsurile pedepsei. 
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