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Introducere 

Profesia juridică reprezintă unul dintre pilonii de bază ai unui stat de drept 
şi democratic. Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea 
şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice 
şi juridice,1 precum şi asigurarea supremaţiei legii şi respectarea principiilor 
fundamentale ale dreptului. 

În conformitate cu art.1(1) din Statutul profesiei de avocat2, avocatul este 
persoana calificată şi abilitată, conform legii, să pledeze şi să acţioneze în nu-
mele clienţilor, să practice dreptul, să apară în faţa unei instanţe judecătoreşti, 
a organelor de drept şi ale administrării publice sau să consulte şi să reprezinte 
în materie juridică clienţii. 

Pentru exercitarea eficientă a profesiei de avocat şi prestarea unor servicii 
juridice de calitate, este important ca fiecare avocat să-şi asigure o dezvolta-
re profesională corespunzătoare. Unul din mijloacele de asigurare a calităţii 
serviciilor juridice este instruirea continuă a avocaţilor. Conform art.54 (1)(i) 
din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.20023, avocatul este 
obligat să urmeze anual cursuri de formare profesională continuă, în volum de 
cel puţin 40 de ore, conform planului aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor.

Asociaţia Barourilor Americane / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA 
ROLI) a constatat că deşi diferite grupuri finanţează programe de instruire 
pentru avocaţi, există totuşi deficienţe, în special, cu referire la numărul de 
ore, subiecte şi accesibilitatea acestora pentru avocaţii din afara capitalei. Ma-
joritatea programelor de instruire se axează pe subiecte incluse în agendă de 
către finanţatori şi nu neapărat pe necesităţile şi interesele avocaţilor. Rolul 
Uniunii Avocaţilor în instruirea continuă este foarte restrâns. Deşi s-a stabilit 
un număr minim de ore de instruire continuă pe an pentru avocaţi, această 
normă nu se implementează corespunzător.4 În acest context, au fost formula-
te un şir de recomandări cu privire la îmbunătăţirea instruirii continue exis-
tente: (1) elaborarea unui curriculum de instruire continuă care să includă 
cursuri privind administrarea şi exercitarea profesiei de avocat, cursuri de in-

1 Art.1(2), Statutul profesiei de avocat //Monitorul Oficial 54-57/302, 08.04.2011.
2 Publicat în Monitorul Oficial 54-57/302, 08.04.2011.
3 Republicată în Monitorul Oficial nr.159/582, 04.09.2010.
4 Indicatorii Reformei Profesiei Juridice pentru Moldova, Vol. II, aprilie 2009, p. 4.
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teres comun pentru avocaţi, precum şi cursuri care dezvoltă anumite abilităţi 
practice; (2) actualizarea anuală a curriculumului în dependenţă de necesită-
ţile de instruire ale avocaţilor, ţinând cont de specializarea acestora; (3) insti-
tuirea unei comisii pentru instruirea continuă, care să identifice domeniile în 
care este nevoie de instruire, să organizeze instruirea şi să acrediteze cursurile 
de instruire continuă propuse de diferite instituţii/organizaţii; (4) crearea şi 
instruirea unui grup de formatori competenţi; şi (5) evaluarea cursurilor de 
instruire oferite avocaţilor.5

Astfel, pentru susţinerea eforturilor Uniunii Avocaţilor de a crea un Pro-
gram de instruire continuă, ABA ROLI Moldova, în colaborare cu compania 
sociologică IMAS, a realizat Sondajul „Necesităţile de instruire ale avocaţilor” 
(2012).6 Scopul Sondajului a fost de a determina atitudinea avocaţilor faţă de 
cursurile de instruire continuă existente, de a identifica condiţiile necesare 
pentru crearea şi funcţionarea unui Program de instruire continuă în cadrul 
Uniunii Avocaţilor, precum şi de a determina temele de interes comun pen-
tru cursurile de instruire, care pot fi incluse în curriculum anual de instruire 
continuă a avocaţilor.

Rezultatele sondajului au arătat că în pofida obligativităţii legale de a urma 
40 ore de instruire continuă anual, doar o treime din avocaţi respectă această 
prevedere, iar motivaţia participării la cursurile de instruire continuă scade 
semnificativ odată cu înaintarea în vârsta. Mai mult ca atât, majoritatea avo-
caţilor (circa două treimi) consideră că numărul de ore de instruire continuă 
trebuie micşorat şi doar 18% dintre respondenţi au optat pentru numărul ac-
tual de ore de instruire continuă. Cu toate acestea, doar 23% dintre avocaţi 
s-au expus pentru introducerea unor sancţiuni în cazul în care numărul de ore 
anual nu a fost acumulat. Dificultăţile invocate de avocaţi pentru desfăşurarea 
cursurilor de instruire se referă, în special, la (1) perioada propusă pentru des-
făşurarea cursurilor (20%), (2) durata cursului de instruire (16%), (3) localita-
tea de desfăşurare a cursurilor (13%) şi (4) numărul prea mare de participanţi 
(12%). Majoritatea avocaţilor ar dori să afle despre derularea unor astfel de 
cursuri cu 3-4 săptămâni înainte de începerea lor, iar informaţia despre ele 

5 Tom Russell, Recomandări pentru Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova cu privi-
re la instruirea juridică continuă, ABA ROLI Moldova, Chişinău, 2010.

6 Sondajul a fost realizat telefonic, pe un eşantion de 520 respondenţi din întreaga ţară,  în 
perioada 10-23 mai 2012.  Eroarea maximă de eşantionare constituie ±3.7%.
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să fie transmisă prin e-mail sau plasată regulat pe site-ul Uniunii Avocaţilor. 
Două treimi sunt dispuşi, totuşi, să participe la cursuri de instruire la distanţă. 

Majoritatea avocaţilor s-au expus pentru o implicare activă a Uniunii Avo-
caţilor şi a Barourilor Regionale în elaborarea şi prezentarea cursurilor de in-
struire continuă, precum şi au subliniat necesitatea creării unui program de 
instruire continuă şi elaborării unui curriculum anual care să reflecte temati-
ca cursurilor de instruire pe domenii elaborate în dependenţă de necesităţile 
avocaţilor.

Astfel, ABA ROLI Moldova a creat un grup de lucru7, format din avocaţi 
şi profesori de drept, pentru a evalua necesităţilor de instruire ale avocaţilor 
în baza rezultatelor sondajului realizat şi a elaborat primul curriculum de in-
struire continuă pentru anii 2013-2014. În cadrul sondajului avocaţii au fost 
rugaţi să propună domeniile şi subiectele pentru care au nevoie de instruire. 
În consecinţă, au fost identificate următoarele domenii de interes: organizarea 
şi administrarea profesiei de avocat, Convenţia europeană pentru drepturile 
omului, dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul muncii, dreptul adminis-
trativ, dreptul contravenţional, dreptul penal, dreptul procesual penal, prezen-
tarea unei cauze în faţa instanţei de judecată. 

Curriculum-ul pentru instruirea continuă a avocaţilor a fost structurat pe 
domenii, în baza sugestiilor şi propunerilor avocaţilor. Lista temelor intro-
duse în fiecare compartiment urmează a fi completată şi actualizată anual, în 
dependenţă de necesităţile de instruire ale avocaţilor şi modificările operate la 
cadrul normativ în vigoare. 

Acest curriculum conţine teme orientative care pot fi utilizate la elaborarea 
şi organizarea cursurilor de instruire atât de Uniunea Avocaţilor din RM, cât şi 
de alte organizaţii sau instituţii, fiind elaborat în baza necesităţilor de instruire 
ale avocaţilor.

Obiectivele Programului de Instruire Continuă

În contextul numeroaselor modificări legislative şi creşterii rolului pre-
cedentului judiciar este important ca avocaţii să cunoască ultimele evoluţii 
din domeniul pe care îl profesează şi să fie capabili să aplice corespunzător 
legislaţia în vigoare. Scopul programului de instruire continuă este de a oferi 

7 Membrii grupului de lucru sunt: Vladislav Gribincea, Viorel Rusu, Elena Belei, Maria 
Strulea, Vasile Rotaru, Olimpia Gribincea şi Mihaela Vidaicu.
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avocaţilor cunoştinţele, abilităţile şi informaţiile de care au nevoie pentru des-
făşurarea profesiei de avocat.

Astfel, pot fi formulate următoarele obiective generale ale instruirii conti-
nue a avocaţilor:

1. cunoaşterea principiilor fundamentale ale avocaturii, a modului de or-
ganizare şi administrare a profesiei de avocat;

2. formarea abilităţilor de interpretare sistemică şi aplicare uniformă a 
normelor de drept material şi procesual;

3. formarea abilităţilor de întocmire a actelor necesare pentru desfăşurarea 
profesiei de avocat;

4. dobândirea aptitudinilor de aplicare a jurisprudenţei instanţelor naţio-
nale şi internaţionale;

5. dezvoltarea aptitudinilor practice necesare pentru acordarea asistenţei 
juridice şi reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată.

Aceste obiective pot fi realizate prin organizarea sistematică a cursurilor 
de instruire, atelierelor de lucru, seminarelor şi lecţiilor publice pentru avocaţi 
pe domeniu de interes, cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali, 
precum şi a judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti. 

Mihaela Vidaicu, dr. în drept 
Consultant juridic, 
ABA ROLI Moldova
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PrOgrAmUl OrIeNtAtIv De INstrUIre CONtINUĂ A 
AvOCAţIlOr

Nr. DOmeNIUl
1. ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA PROFESIEI DE AVOCAT

Mihaela Vidaicu
tema 1: Formele de exercitare a profesiei de avocat

1. Înregistrarea şi activitatea cabinetului avocatului
2. Înregistrarea şi activitatea biroului asociat de avocaţi

tema 2: Contabilitatea şi fiscalitatea avocatului
1. Contabilitatea avocatului
2. Fiscalitatea avocatului

tema 3: stagiul în avocatură
1. Statutul avocatului stagiar
2. Drepturile şi responsabilităţile avocatului stagiar
3. Drepturile şi responsabilităţile avocatului îndrumător

tema 4: Deontologia profesională a avocatului
1. Principiile fundamentale ale avocaturii
2. Relaţiile cu clienţii 
3. Conflictul de interese
4. Raportul dintre avocaţi şi relaţiile cu instanţele de judecată, orga-

nele de urmărire penală şi autorităţile publice
5. Onorariul avocatului

2. CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI
Vladislav Gribincea,  Olimpia Gribincea

tema 1: evoluţia procedurilor în faţă Curţii europene a Drepturilor 
Omului (CteDO)

1. Novaţiile introduse prin Protocolul 14 
2. Modificarea metodelor de lucru ale CtEDO
3. Prioritizarea cauzelor
4. Procedura cauzelor pilot
5. Supravegherea executării hotărârilor CtEDO
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tema 2: Procedura de examinare a cererilor de către CteDO
1. Novaţii în ceea ce priveşte forma şi conţinutul cererii
2. Solicitarea măsurilor provizorii
3. Corespondenţa cu CtEDO
4. Prezentarea observaţiilor reclamantului
5. Asistenţa judiciară la CtEDO
6. Termenul de examinare a cererilor de către CtEDO şi noul sistem 

de prioritizare
7. Redeschiderea procedurilor naţionale ca urmare a procedurilor 

CtEDO
tema 3: temeiurile pentru care o cerere poate fi declarată inadmisi-
bilă de CteDO

1. Epuizarea căilor de recurs interne
2. Termenul de 6 luni
3. Calitatea de victimă
4. Prejudiciul important
5. Jurisdicţia CtEDO în ceea ce priveşte regiunea transnistreană

tema 4: Combaterea maltratărilor şi investigarea deceselor
1. Violările art. 2 şi art. 3 CEDO constatate în cauzele moldoveneşti
2. Garanţiile împotriva maltratării
3. Investigarea adecvată a maltratărilor şi deceselor
4. Sancţionarea adecvată pentru maltratare

tema 5: Art. 5 CeDO (dreptul la libertate şi siguranţă)
1. Violările art. 5 CEDO constatate în cauzele moldoveneşti
2. Standardele CtEDO cu privire la procedura de arestare (accesul la 

materialele prezentate, motivarea arestării, etc.)
3. Noile modificări introduse în Codul de procedură penală

tema 6: Art. 6 CeDO (dreptul la un proces echitabil)
1. Violările art. 6 CEDO constatate în cauzele moldoveneşti 
2. Contradictorialitatea procedurilor judiciare
3. Practicile judiciare neuniforme
4. Securitatea raporturilor juridice 
5. Motivarea hotărârilor judecătoreşti
6. Prezumţia nevinovăţiei
7. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti şi Legea nr. 87
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tema 7: Art. 8 CeDO (Dreptul la respectul domiciliului, vieţii priva-
te şi de familie)

1. Violările art. 8 CEDO constatate în cauzele moldoveneşti 
2. Standardele CtEDO privind interceptarea convorbirilor telefonice
3. Standardele CtEDO privind autorizarea percheziţiilor
4. Standardele CtEDO privind accesul la copiii minori
5. Protecţia datelor cu caracter personal 

tema 8: Art. 10 CeDO (libertatea de exprimare)
1. Violările art. 10 CEDO constatate în cauzele moldoveneşti
2. Specificul aplicării Legii cu privire la libertatea de exprimare

tema 9: Art. 1 Prot. 1 (Protecţia proprietăţii)
1. Violările Art. 1 Prot. 1 constatate în cauzele moldoveneşti
2. Jurisprudenţa CtEDO cu privire la anularea contractelor prin 

care a fost dobândită proprietatea
3. Jurisprudenţa CtEDO cu privire la anularea sau invalidarea licen-

ţelor
4. Speranţele legitime de a dobândi proprietate

tema 10: satisfacţia echitabilă la CteDO (art. 41 CteDO)
1. Regulile cu privire la prezentarea pretenţiilor cu privire la satis-

facţia echitabilă
2. Prejudiciul material
3. Prejudiciul moral
4. Asistenţa judiciară
5. Indicaţiile CtEDO în temeiul art. 46 CEDO

3. DREPTUL CIVIL
Octavian Cazac

tema 1: Nulitatea actului juridic civil 
1. Delimitarea  nulităţii de alte sancţiuni de drept civil (inopozabili-

tate; caducitate; rezoluţiunea şi rezilierea).
2. Temeiurile nulităţii actului juridic civil: nulitatea absolută şi re-

lativă
3. Acţiunea în nulitate: părţi, pretenţii, temeiuri, prescripţie
4. Efectele juridice ale nulităţii actului juridic civil.  Problema anu-

lării drepturilor dobânditorilor subsecvenţi de bună-credinţă şi a 
anulării actelor juridice subsecvente
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tema 2: Aspecte privind dreptul de proprietate
1. Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
2. Revendicarea dreptului de proprietate
3. Interacţiunea dintre normele privind acţiunea în revendicare şi 

privind uzucapiunea

tema 3: Aspecte de dreptul familiei
1. Proprietatea comună în devălmăşie
2. Partajarea proprietăţii comune
3. Stabilirea domiciliului copiilor minori
4. Decăderea din drepturile părinteşti 

tema 4: rezoluţiunea şi rezilierea contractelor
1. Condiţiile apariţiei dreptului la rezoluţiune şi reziliere a contrac-

telor
2. Procedura de rezoluţiune sau reziliere a contractului
3. Efectele juridice ale rezoluţiunii sau rezilierii contractului

tema 5: răspunderea civilă
1. Dobânda legală de întârziere şi clauza penală
2. Repararea prejudiciului moral

tema 6: Dinamica obligaţiilor
1. Cesiunea de creanţă 
2. Preluarea de datorie
3. Subrogaţia în cadrul raportului obligaţional

tema 7: Aspecte de drept succesoral
1. Moştenirea legală
2. Moştenirea testamentară. Rezerva succesorală
3. Acceptarea moştenirii
4. Procedura succesorală din perspectiva avocatului

tema 8: Aspecte de drept comercial
1. Noutăţile Legii concurenţei
2. Noutăţile Legii insolvabilităţii
3. Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată
4. Interacţiunea cu Camera Înregistrării de Stat 
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4. DREPTUL PROCESUAL CIVIL
Elena Belei

tema 1: Căile de atac
1. Apelul
2. Recursul împotriva încheierilor
3. Recursul împotriva deciziilor curţilor de apel
4. Revizuirea

tema 2: Cheltuieli de judecată
1. Taxa de stat
2. Alte cheltuieli de judecare a cauzei civile
3. Cheltuieli de asistenţă juridică

tema 3: Procedura specială
1. Constatarea faptelor cu valoare juridică
2. Cauze civile specifice procedurii speciale
3. Cauze civile nespecifice procedurii speciale

tema 4: Procedura în ordonanţă
1. Specificul intentării procedurii în ordonanţă
2. Emiterea, investirea cu formulă executorie şi anularea ordonanţei
3. Avantaje şi dezavantaje ale procedurii în ordonanţă
tema 5: Insolvabilitatea în lumina noilor reglementări
1. Intentarea procesului de insolvabilitate
2. Măsuri asiguratorii în cadrul procedurii de insolvabilitate
3. Specificul căii de atac în procedura insolvabilităţii

5. DREPTUL MUNCII
Elena Belei

tema 1: litigii care rezultă din încetarea contractului individual 
de muncă

1. Litigiile  care rezultă din concedierea salariatului
2. Litigiile care rezultă din demisia salariatului
3. Litigiile care rezultă din încetarea  contractului individual de 

muncă 
tema 2: răspunderea materială în dreptul muncii
1. Litigiile care rezultă din răspunderea materială a salariatului
2. Litigiile care rezultă din răspunderea materială a angajatorului
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6. DREPTUL ADMINISTRATIV
Viorel Rusu

tema 1: Principiile dreptului administrativ
1. Noţiunea şi principiile fundamentale ale dreptului administrativ
2. Principii ramurale privind organizarea şi funcţionarea autorităţi-

lor administrative şi altor servicii publice
3. Unele principii de perspectivă ale dreptului administrativ

tema 2: Autorităţile administraţiei publice ca subiecte a dreptului 
administrativ

1. Administraţia publică centrală de specialitate:
1.1. Guvernul
1.2. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Administraţia publică locală
3. Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale

tema 3: Funcţionarul public şi funcţia publică
1. Noţiunea şi categoriile de servicii publice
2. Principiile de bază ale serviciului public
3. Noţiunea, clasificarea şi reglementarea funcţiilor publice şi a sta-

tutului funcţionarilor publici

tema 4: Actele administrative
1. Noţiunea şi categoriile formelor de realizare a administraţiei pu-

blice
2. Noţiunea şi categoriile actelor administrative
3. Cerinţele înaintate faţă de actele administrative
4. Nevalabilitatea actelor administrative şi consecinţele ei

tema 5: metodele de realizare a administraţiei publice.  răspunderea 
juridică în dreptul administrativ.

1. Noţiunea metodelor administraţiei publice
2. Constrângerea administrativă: esenţă şi categorii
3. Caracteristica răspunderii juridice în dreptul administrativ
4. Procedura administrativă
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tema 6: legalitatea şi disciplina în domeniul administraţiei publice
1. Principiile controlului în domeniul administraţiei publice
2. Controlul formaţiunilor nestatale şi cetăţenilor în domeniul ad-

ministraţiei publice
3. Controlul altor autorităţi în domeniul administraţiei publice
4. Controlul administrativ

tema 7: Contenciosul administrativ
1. Noţiunea de contencios administrativ 
2. Obiectul acţiunii în contenciosul administrativ
3. Competenţa jurisdicţională în contenciosul administrativ
4. Procedura în contenciosul administrativ

7. DREPTUL CONTRAVENŢIONAL
Viorel Rusu

tema 1: Dreptul contravenţional şi legea contravenţională
1. Noţiunea şi caracteristica dreptului contravenţional
2. Constituirea şi noţiunea legislaţiei contravenţionale
3. Acţiunea legislaţiei contravenţionale în timp, spaţiu şi asupra 

cercului de persoane
tema 2: răspunderea contravenţională

1. Principiile şi scopurile răspunderii contravenţionale
2. Noţiunea, semnele şi elementele constitutive ale contravenţiei
3. Cauzele care înlătură sau influenţează (individualizează) aplicarea 

răspunderii contravenţionale
tema 3: sancţiunile contravenţionale
1. Sistemul şi caracteristica sancţiunilor contravenţionale
2. Ordinea aplicării sancţiunii contravenţionale
3. Efectele sancţiunii contravenţionale asupra prejudiciilor şi a altor 

obligaţii
tema 4: Partea specială de drept material a Codului contraven-

ţional
1. Caracteristica generală a părţii speciale de drept material a Codu-

lui contravenţional
2. Sistemul contravenţiilor părţii speciale de drept material a Codu-

lui contravenţional
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tema 5: Noţiuni generale privind procesul contravenţional
1. Noţiunea şi scopul procesului contravenţional
2. Principiile procesului contravenţional
3. Caracteristica participanţilor la procesul contravenţional
4. Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale

tema 6: Probele şi măsurile procesuale de constrângere
1. Probele
2. Noţiunea şi categoriile măsurilor procesuale de constrângere

tema 7: Fazele (etapele) procesului contravenţional
1. Constatarea faptei contravenţionale
2. Examinarea cauzei contravenţionale şi pronunţarea hotărârii
3. Exercitarea căilor de atac în cauza contravenţională
4. Executarea hotărârii cu privire la sancţiunea contravenţională

8. DREPTUL PENAL
Maria Strulea

tema 1: Aplicarea legii penale
1. Limitele aplicării legii penale în timp
2. Extraactivitatea legii penale în timp
3. Principiile aplicării legii penale în spaţiu
4. Pasibilitatea răspunderii penale şi încadrarea juridică a faptei în 

funcţie de locul săvârşirii infracţiunii
tema 2: săvârşirea infracţiunii în stare de ebrietate

1. Criteriile de apreciere a stării de ebrietate şi procedura stabilirii 
stării de ebrietate

2. Aprecierea criteriului medical şi juridic în stabilirea stării de ebri-
etate

3. Încadrarea juridică a faptelor săvârşite în stare de ebrietate potrivit 
părţii speciale a Codului penal al Republicii Moldova

4. Distincţia dintre faptele săvârşite în stare de ebrietate incriminate 
în ordine penală şi a celor sancţionate contravenţional

tema 3: răspunderea penală a minorilor în dreptul penal
1. Responsabilitatea minorului
2. Calificarea infracţiunilor săvârşite de către minori
3. Delimitarea răspunderii minorilor în cazul infracţiunilor mediate
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4. Regulile aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ 
şi a pedepselor pentru minori

5. Condiţiile aplicării liberării de răspundere penală a minorilor şi 
condiţiile aplicării liberării de pedeapsă a minorilor

tema 4: răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul penal
1. Condiţiile angajării răspunderii penale a persoanei juridice
2. Probarea răspunderii penale a persoanei juridice
3. Delimitarea răspunderii penale a persoanei juridice de cea a per-

soanei fizice
4. Delimitarea răspunderii penale a persoanei juridice de alte forme 

ale răspunderii persoanei juridice (contravenţională, civilă)
5. Stabilirea pedepsei în cazul persoanei juridice

tema 5: Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei
1. Condiţiile legitimei apărări şi a extremei necesităţi
2. Reţinerea infractorului
3. Constrângerea fizică sau psihică
4. Riscul întemeiat
5. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului

tema 6: Individualizarea pedepselor
1. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante
2. Condiţiile aplicării pedepsei (mai blânde decât cea prevăzută de 

lege; în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei; 
pentru infracţiunea neconsumată; pentru recidivă de infracţiuni; 
pentru participaţie; în cazul unui concurs de infracţiuni; în ca-
zul unui cumul de sentinţe; în cazul executării hotărârii unui stat 
străin).

3. Incursiuni practice privind calcularea termenelor pedepsei şi 
comutarea arestului preventiv

tema 7: Calificarea infracţiunilor
1. Regulile calificării infracţiunilor în cazul unui concurs de infrac-

ţiuni
2. Regulile calificării infracţiunilor în cazul concurenţei normelor 

penale
3. Problematica calificării unor infracţiuni din partea specială a CP 

RM
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tema 8: Aspecte privind calificarea infracţiunilor contra vieţii şi să-
nătăţii persoanei

1. Problema concursului infracţiunilor şi concurenţei normelor pe-
nale de la capitolul II al părţii speciale a CP RM

2. Problema calificării în dreptul penal a omorului şi a altor infracţi-
uni care implică lipsire de viaţă

tema 9: Infracţiuni contra patrimoniului
1. Delimitarea răspunderii penale pentru infracţiunile contra patri-

moniului de răspunderea contravenţională sau civilă în sfera pro-
tecţiei patrimoniului

2. Probleme privind încadrarea juridico-penală a faptelor potrivit 
formelor sustragerilor

3. Criterii distinctive privind calificarea şantajului şi a infracţiunilor 
conexe

4. Calificarea escrocheriei potrivit elementelor sale constitutive 
obiective şi subiective prevăzute la art. 190 CP RM

5. Delimitarea unor infracţiuni contra patrimoniului de infracţiunile 
economice

tema 10: traficul de fiinţe umane
1. Calificarea traficului de fiinţe umane potrivit elementelor consti-

tutive ale infracţiunii prevăzute la art.165 CP RM
2. Problema participaţiei în cazul traficului de fiinţe umane
3. Angajarea răspunderii penale a persoanei fizice şi a persoanei ju-

ridice în cazul infracţiunii de la art. 165 CP RM
4. Delimitarea traficului de fiinţe umane de alte infracţiuni adiacente 

(de exemplu: art. 206, 220, 302, 362, 362/1 CP RM etc.)

tema 11: Infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera 
publică

1. Persoana publică în calitate de subiect special al infracţiunilor de 
la capitolul XV din PS a CP RM

2. Alţi subiecţi speciali ai infracţiunilor din capitolul XV din PS a CP 
RM (persoana cu funcţie de demnitate publică; persoana publică 
străină; funcţionarul internaţional; subiectul special al infracţiu-
nii de la art.330/1 CP RM)
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3. Coraportul infracţiunilor de la capitolul XV din PS a CP RM şi 
infracţiuni de corupţie săvârşite în sectorul privat prevăzute în ca-
pitolul XVI din PS a CP RM

4. Problematica calificării infracţiunilor de la capitolele XV şi XVI 
din PS a CP RM

tema 12: violenţa în familie
1. Problema calificării infracţiunii de la art. 201/1 CP RM
2. Distincţia infracţiunii prevăzute la art. 201/1 CP RM de infracţiu-

nile adiacente
3. Măsuri de protecţie a victimelor violenţei în familie şi modalitatea 

dispunerii acestora
tema 13: Infracţiuni săvârşite contra minorilor

1. Protecţia juridico-penală a minorilor potrivit CP al RM
2. Infracţiuni privind inviolabilitatea sexuală a minorilor
3. Problema calificării infracţiunilor contra minorilor prevăzute la 

capitolul VII din PS a CP RM
4. Măsuri de protecţie a victimelor minore şi modalitatea dispunerii 

acestora
tema 14: Infracţiuni informatice

1. Specificul obiectului material şi imaterial al infracţiunilor prevăzu-
te la capitolul XI din CP RM

2. Infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor 
informatice (art. 259, 260, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 261 CP RM)

3. Calificarea infracţiunilor de fals informatic şi fraudă informatică 
(art.260/5, 260/6 CP RM)

tema 15: Infracţiuni legate de creditare
1. Problema concurenţei normelor penale şi extrapenale în dome-

niul creditării
2. Elementele obiective şi subiective ale infracţiunilor de la art. 238 

şi 239 din CP RM
3. Concurenţa normelor şi concursul infracţiunilor de la art. 238 CP 

sau art.239 CP şi a infracţiunilor adiacente din CP a RM
4. Aplicabilitatea riscului întemeiat în calitate de cauză care înlătură 

răspunderea penală pentru faptele prevăzute la art. 238 CP şi la 
art.239 CP



18

tema 16: Infracţiuni săvârşite în sfera financiară.
1. Calificarea infracţiunilor prevăzute la art. 236 şi la art. 237 CP RM
2. Răspunderea penală pentru evaziune fiscală a întreprinderilor, in-

stituţiilor şi organizaţiilor (art. 244 CP) şi pentru evaziunea fiscală 
a persoanelor fizice (art. 244/1 CP)

3. Modalităţile normative de comitere a infracţiunilor de la art. 244 
şi 244/1 CP

4. Concurenţa normelor şi concursul infracţiunilor de la art. 244 şi 
244/1 CP şi a infracţiunilor adiacente din CP al RM

5. Distincţia dintre reglementările penale şi fiscale în sfera evaziu-
nii fiscale

tema 17: spălarea banilor
1. Elementele obiective şi subiective ale infracţiunii de la art. 243 

CP RM
2. Concurenţa normelor şi concursul infracţiunilor prevăzute la art. 

243 CP RM şi altor infracţiuni săvârşite în sfera distribuirii bu-
nurilor

3. Deosebirea spălării banilor de unele  infracţiuni adiacente din PS 
a CP RM

tema 18: Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii de întreprinzător
1. Elemente constitutive obiective şi subiective ale infracţiunilor 

prevăzute la art. 241, 242, 252 şi 253 CP RM
2. Probleme privind calificarea şi delimitarea infracţiunilor prevă-

zute la art. 241, 242, 252, 253 CP de infracţiunile conexe
3. Delimitări privind răspunderea penală şi contravenţională în sfe-

ra activităţii de întreprinzător

9. DREPTUL PROCESUAL PENAL
Vasile Rotaru

tema 1: Avocatul în procesul penal
1. Admiterea, înlocuirea şi înlăturarea apărătorului. Renunţarea la 

apărător
2. Funcţiile apărătorului în procesul penal
3. Drepturile apărătorului la faza de urmărire penală şi la faza de 

judecată
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4. Participarea în calitate de reprezentant al părţii vătămate
5. Exercitarea drepturilor şi obligaţiile apărătorului în faţa organele 

de drept
6. Asistenţa juridică şi reprezentarea juridică în procesul penal
7. Aspecte deontologice în procesul penal

tema 2: relaţia apărătorului cu clientul
1. Intervievarea clientului
2. Particularităţile acţionării în cazul reţinerii persoanei. Conţinutul 

interviului preliminar audierii (verificarea stării sănătăţii, concre-
tizarea circumstanţelor reţinerii etc.)

3. Obligaţia de comunicare, informare şi ghidare a clientului
4. Acţionarea în numele clientului: obligaţii şi limite
5. Formularea în comun a strategiei de apărare sau  reprezentare
6. Chestiuni deontologice în relaţia cu clientul

tema 3: lucrări profesionale specifice apărării în procesul penal – 
conţinut, tehnici de redactare, modalităţi de întocmire

1. Întocmirea cererilor – enunţare clară şi motivată a solicitării şi 
indicarea temeiului legal. Aprecierea oportunităţii cererilor

2. Obiecţii formulate de către avocat cu ocazia participării la acţiuni 
de urmărire penală

3. Verificarea legalităţii acţiunilor şi actelor organului de urmărire 
penală şi ale organului care efectuează activitatea specială de in-
vestigaţie

4. Formularea plângerilor împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
5. Cereri, obiecţii formulate cu ocazia prezentării materialului de 

urmărire penală învinuitului
tema 4: Activitatea de apărare în cursul urmăririi penale şi al cerce-
tării judecătoreşti

1. Tehnica, tactica şi strategia apărării
2. Formularea poziţiei de apărare
3. Dosarul în apărare
4. Activităţile procesuale desfăşurate la faza urmăririi penale prin 

prisma drepturilor şi obligaţiilor clientului
5. Condiţiile de formă şi de fond ale actelor procedurale (ordonanţă, 

proces verbal al acţiunii de urmărire, mandat de arestare preven-
tivă, proces verbal de reţinere, citaţie, rechizitoriu)
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tema 5: garanţii ale unui proces echitabil   
1. Egalitatea armelor în procesul penal
2. Contradictorialitatea în procesul penal
3. Prezenţa personală a inculpatului în instanţă în procesul penal. 

Audierea inculpatului în apel şi recurs
4. Garanţiile unui proces echitabil în cadrul probatoriului (agenţi 

provocatori, investigatori sub acoperire, martori anonimi, parti-
ciparea expertului, condamnarea inculpatului în baza probelor 
secrete, examinarea probelor)

5. Asigurarea dreptului la apărare şi elemente adiacente acestuia (in-
formarea despre acuzaţie, schimbarea încadrării juridice, oferirea 
timpului şi facilităţilor necesare pregătirii apărării, participarea 
apărătorului)

6. Dreptul la tăcere. Modalităţi de realizare
7. Prezumţia de nevinovăţie. Utilizarea prezumţiilor ce răstoarnă 

sarcina probei
8. Instanţă independentă şi imparţială

tema 6: Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale, a domiciliu-
lui şi corespondenţei

1. Definirea noţiunilor: viaţă privată, viaţă de familie, coresponden-
ţă, domiciliu

2. Exemple de cazuri de aplicare
3. Tipuri de ingerinţe
4. Condiţiile ingerinţei
5. Acţiuni de urmărire şi măsuri speciale de investigaţie care limitea-

ză viaţa privată  

tema 7: Probele şi probatoriul în procesul penal 
1. Mijloacele de probă. Condiţii generale de admisibilitate a probelor
2. Suficienţa probelor: dovedirea în afara oricărui dubiu rezonabil
3. Drepturile şi obligaţiile apărătorului la administrarea probelor în 

procesul penal 
4. Colectarea independentă, şi fixarea informaţiilor referitoare la cir-

cumstanţele cauzei
5. Condiţiile generale de desfăşurare a procedeelor probatorii
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6. Activitatea specială de investigaţie. Măsurile speciale de investiga-
ţie în cadrul urmăririi penale

7. Drepturile şi obligaţiile apărătorului în cadrul unor acţiuni de ur-
mărire penale specifice: cercetarea la faţa locului, percheziţia, au-
dierea etc.

tema 8: expertiza judiciară 
1. Expertizele criminalistice 
2. Alte tipuri de expertize
3. Dispunerea şi obiectivele expertizei
4. Drepturile apărării la efectuarea expertizei
5. Examinarea raportului de expertiză şi aprecierea legalităţii şi te-

meiniciei acestuia
6. Audierea expertului
7. Efectuarea expertizelor repetate sau suplimentare

tema 9: Aplicarea reţinerii şi arestării  
1. Condiţiile de formă şi fond privind reţinerea sau arestarea
2. Condiţiile arestării preventive în practica CtEDO
3. Drepturile esenţiale ale persoanei acuzate în legătură cu aplicarea 

reţinerii sau arestării
4. Criterii de apreciere a necesităţii şi duratei arestării
5. Contestarea aplicării reţinerii sau arestării

tema 10: măsurile preventive neprivative şi alte măsuri procesuale
1. Limitele competenţelor organelor de drept pentru luarea, înlocui-

rea, revocarea, încetarea de drept a măsurilor preventive nepriva-
tive şi altor măsuri procesuale

2. Măsurile de ocrotire şi măsurile de protecţie în procesul penal – 
competenţa organelor în dispunere, solicitarea acestor măsuri

tema 11: Încetarea procesului pe căi extrajudiciare
1. Obligaţia de a investiga posibilitatea încetării urmăririi penale
2. Împăcarea şi obligaţiile de asistenţă în negocieri
3. Încetarea condiţionată a urmăririi penale
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tema 12: Judecata în primă instanţă
1. Examinarea materialelor dosarului penal. Efectuarea extraselor şi 

copiilor. Examinarea circumstanţelor urmăririi penale
2. Formularea şi concretizarea listei probelor
3. Cereri sau demersuri formulate de părţi, acuzator
4. Cercetarea judecătorească – audierea inculpatului, a părţilor, a 

martorului, expertului, interpretului – psihologia mărturiei şi re-
guli tactice de audiere

5. Forma şi conţinutul pledoariei în apărare

tema 13: Hotărârea judecătorească
1. Cerinţele de formă şi conţinut înaintate sentinţelor şi deciziilor
2. Legalitatea şi temeinicia hotărârii
3. Analiza logico-juridică a hotărârii judecătoreşti

tema 14: Participarea în cadrul căilor de atac
1. Dreptul la apel sau recurs
2. Particularităţile căilor ordinare de atac: procedura de declanşare 

şi examinare
3. Obligaţiile apărătorului în legătură cu dreptul la apel sau recurs
4. Cererea de apel sau recurs
5. Participarea în  procedura de apel sau recurs înaintat de alte părţi
6. Participarea în cadrul căilor extraordinare de atac

tema 15: Particularităţile unor proceduri speciale
1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei
2. Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire pena-

lă (Articolul 3641 CPP )
3. Urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile 

săvârşite de persoane juridice
4. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite 

ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti

tema 16: Particularităţile apărării unor categorii de clienţi
1. Participarea în cazurile cu copii în conflict cu legea
2. Participarea în cazurile persoanelor iresponsabile
3. Reprezentarea intereselor părţii vătămate (cazuri de tortură, in-

fracţiuni sexuale, trafic de fiinţe umane)
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tema 17: Asistenţa juridică internaţională în materie penală
1. Tratate internaţionale relevante
2. Arestarea în vederea extrădării – condiţii, aspecte procedurale
3. Rejudecarea în caz de extrădare
4. Aspecte teoretice şi practice referitoare la efectuarea comisiilor 

rogatorii
5. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine şi 

extrădarea
6. Transferul de persoane

tema 18: Instituţii conexe procesului penal
1. Cadrul normativ ce reglementează instituţia probaţiunii
2. Cadrul normativ ce reglementează instituţia medierii
3. Acţiunea civilă: Înaintarea acţiunii civile în procesul penal, drep-

turile părţii civile şi civilmente responsabile, examinarea şi soluţi-
onarea acţiunii civile

10. PREZENTAREA UNEI CAUZE ÎN FAŢA INSTANŢEI DE JUDECATĂ
Olimpia Gribincea, Mihaela Vidaicu

tema 1: Audierea martorului
1. Aspecte procedurale cu privire la audierea martorului
2. Tehnici de audierea simplă a martorului
3. Tehnici de audiere încrucişată a martorului
4. Discreditarea martorului
5. Rezultatele audierii martorului

tema 2: Prezentarea pledoariei
1. Pledoaria iniţială (prezentarea referinţei de către avocat) şi ple-

doaria de final
2. Structura şi conţinutul unei pledoarii
3. Tehnici de prezentare a pledoariei

tema 3: Obiecţiile
1. Modul de prezentare a obiecţiilor
2. Modul de a răspunde la obiecţiile făcute de oponenţi



tema 4: modul de folosire a mostrelor în cadrul unui proces judiciar
1. Rolul şi tipurile mostrelor folosite de avocat
2. Tehnici de prezentare a mostrelor în instanţa de judecată

tema 5: simularea unui proces de judecată
1. Analiza şi descrierea regulilor simulării 
2. Repartizarea şi analiza rolurilor 
3. Simularea unei cauze civile
4. Simularea unei cauze penale
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