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I. PRELIMINARII 

 

 

Elaborarea actelor procedurale în practica de urmărire penală și în cea judiciară presupune 

întocmirea lor în strictă conformitate cu prevederile legale, or, procedurile judiciare trebuie să fie pe 

cât posibil de simple, pe atât de detaliate, acestea fiind un garant al respectării legalității și echității. 

Modalitățile de întocmire a actelor procedurale este în continuă dezvoltare, evoluția acestora 

fiind condiționată de modificarea practicii judiciare și de urmărire penală și, respectiv, de 

modificarea cadrului legal care reglementează criteriile exhaustive care trebuie să le conțină un act 

procedural. 

Deși, la nivel editorial, în scopul uniformizării practicii de întocmire a actelor procedurale sunt 

elaborate mai multe ghiduri, culegeri de modele de acte procedurale, suporturi de curs pentru 

judecători, procurori și alți participanți la realizarea justiției, totuși persistă unele lacune care 

afectează calitatea actului de justiție în cele din urmă. 

Obiectivele de bază ale disciplinei „Dezvoltarea abilităților de elaborare a actelor procedurale” 

sunt dezvoltarea la audienți a competențelor de întocmire și argumentare a textelor juridice/actelor 

procedurale și estimarea avantajelor unei bune cunoașteri a normelor de stil aplicabile textelor în 

cauză.  

Curriculumul cuprinde unități tematice care prevăd formarea abilităților de creare, 

argumentare și redactare a actelor procedurale, iar desfășurarea orelor de curs și a celor practice se 

va baza pe lucrul cu texte concrete și va urmări rezolvarea unor sarcini ce țin de aplicarea legislației 

procesual penale și a practicii uniforme a Curții Europene a Drepturilor Omului și, respectiv, 

identificarea erorilor și carențelor procesuale și mecanismele de înlăturare a acestora. 

 

II. COMPETENŢE 

 

Prin studiul disciplinei, audientul va obține următoarele competențe: 

 cunoașterea cadrului legal care reglementează principiile preeminente la întocmirea actelor 

procedurale; 

 dezvoltarea abilităților practice la elaborarea unui act procedural; 

 aplicarea adecvată a tehnicilor de redactare specifice diferitelor categorii de texte juridice. 

 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

 

La sfârșitul studiului disciplinei, audientul va fi capabil să: 

- recunoască elementele structurale și de conținut ale actelor procedurale utilizate în practică; 

- aplice corespunzător legislația pertinentă la întocmirea actelor procedurale; 

- posede abilitățile practice necesare întocmirii unui act procedural calitativ în aspect semantic 

și în termene proxime; 

- estimeze avantajele unei argumentări adecvate a punctelor de vedere și a tezelor de lucru la 

elaborarea actelor procedurale utilizate în practică. 

 

  

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei 
Formatori Semestrul 

Total 

ore 

Ore  

curs 

Ore 

practice 
Evaluarea 

Dezvoltarea 

abilităților de 

elaborare a 

actelor 

procedurale 

Nicolae Zanevici 

 
I 

 

32 

 
8 

24 

 

Evaluare 

continuă a 

activității/ 

Examen 

final 

Igor Demciucin  
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V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 

Nr. 

d/o 
Tematica Ore curs 

Ore 

practice 

1. 
Principii preeminente la elaborarea actelor procedurale 

specifice procesului penal 
2 5 

2. 
Aspecte teoretico-practice privind argumentarea actelor 

procedurale  
2 5 

3. Actele procedurale întocmite la etapa urmăririi penale 3 10 

4.  
Actele procedurale întocmite de procuror la etapa judecării 

cauzei penale  
1 4 

TOTAL 8 24 

 

VI. UNITĂŢI TEMATICE 

Unităţi tematice Strategii 

didactice/Resurse 

logistice 

Sugestii pentru 

lucrul individual 

Tema 1. Principii preeminente la elaborarea actelor procedurale specifice procesului penal 

Ore curs 

1. Noțiunea de act procedural și caracteristicile 

acestuia. 

 

2. Tipurile actelor procedurale și destinația 

acestora. 

 

Prelegere 

interactivă (cu 

suport vizual); 

Brainstorming  

Proiector/laptop 

Flipchart 

Acces la internet 

Soft ZOOM 

 

Tema 2. Aspecte teoretico-practice privind argumentarea actelor procedurale 

Ore de curs 

1. Structura procesului argumentativ în actele 

procedurale. 

2. Specificul argumentării și ponderea 

acesteia la elaborarea actelor procedurale.  

3. Repercusiunile procesuale în cazul unui act 

procedural neargumentat. 

 

Ore practice 

1. Întocmirea proiectelor de acte procedurale.  

2. Identificarea carențelor procesuale admise 

la întocmirea actelor procedurale. 

3. Exemple practice privind efectele negative 

ale unei argumentări neadecvate sau 

insuficiente. 

Curs – prelegere 

Proiector/laptop 

Prelegere 

interactivă (cu 

suport vizual); 

Brainstorming  

 

Seminar 

Studiu de acte 

procedurale pe 

cazuri concrete.  

Lucru în grup cu  

repartizarea rolurilor 

pentru întocmirea 

unor tipuri de acte 

procedurale. 

Tablă flipchart 

Soft ZOOM 

Ore practice 

 

Întocmirea actelor 

procedurale. 

 

 

Tema 3. Actele procedurale întocmite la etapa urmăririi penale 

Ore de curs 

1. Clasificarea actelor procedurale întocmite de 

Curs – prelegere 

Proiector/laptop 

Ore practice 
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procuror la etapa prejudiciară. 

2. Structura actului procedural și argumentarea 

acestuia în dependență de categorie. 

3. Modificări în actele procedurale. 

4. Corectarea erorilor materiale și înlăturarea 

unor omisiuni vădite. 

5. Încălcări care atrag nulitatea actelor 

procedurale. 

 

 

Ore practice 

1. Studierea actelor procedurale (depersonalizate) 

preluate din practica judiciară, identificarea 

erorilor admise la întocmirea acestora și 

înlăturarea acestora. 

2. Întocmirea actelor procedurale în baza unor 

spețe prezentate audienților. 

3. Analiza actelor procedurale întocmite de 

audienți. 

Prelegere 

interactivă (cu 

suport vizual); 

Brainstorming 

 

 

Seminar 

Studiu de caz 

Lucru în grup cu 

repartizarea 

rolurilor pentru 

interpretarea unor 

elemente de 

structură și de 

conținut 

Tablă flipchart 

Soft ZOOM 

Analiza actelor 

procedurale 

întocmite, 

identificarea 

carențelor 

procesuale și 

remedierea lor. 

Întocmirea 

actelor 

procedurale de 

către audienți. 

Tema 4. Acte procedurale întocmite de procuror la etapa judecării cauzei penale. 

Ore de curs 

1. Clasificarea actelor procedurale întocmite de 

procuror la etapa judiciară. 

2. Structura actului procedural și argumentarea 

acestuia în dependență de categorie. 

3. Modificări în actele procedurale. 

Ore practice 

1. Studierea actelor procedurale (depersonalizate) 

preluate din practica judiciară, identificarea 

erorilor admise la întocmirea acestora și 

înlăturarea acestora. 

2. Întocmirea actelor procedurale în baza unor 

spețe prezentate audienților. 

3. Analiza actelor procedurale întocmite de 

audienți. 

Seminar 

Lucru în grup  

Lucru pe texte 

Analiza actelor 

procedurale 

Redactarea unor acte 

din practica judiciară 

 

 

Soft ZOOM 

Ore practice 

Analiza actelor 

procedurale 

întocmite, 

identificarea 

carențelor 

procesuale și 

remedierea lor. 

Întocmirea 

actelor 

procedurale de 

către audienți. 

 

VII. EVALUAREA 

 

       Evaluarea continuă se va realiza prin: 

- participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi al celor practice; 

- realizarea activităţilor individuale;  

- elaborarea actelor procedurale. 

Evaluarea finală se va realiza prin examen final. 

 

VIII. BIBLIOGRAFIE 

 

Acte legislative specifice domeniului de specialitate: 

- Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003; 

- Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002. 

 

Manuale: 

1. Modele de acte judecătorești în procesul penal pentru judecătorii de instrucție, 
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Chișinău, 2018; 

2. Hotărâri explicative în materie penală ale Plenului Curții Supreme de Justiție, Chișinău, 2018;  

3. Modele de acte procedurale în procesul penal. Chișinău, 2014. 

 

 


