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PROGRAMA ANALITICĂ (curriculumul cursului) 

 
Denumirea 

cursului Drept procesual penal I 
Titularul cursului Cauş Ion, lect. univ. 

 
Ciclul Licenţă Codul 

cursului F.05.O.031.26 Anul III Semestrul V 

Nr. 
credite 4 Limba de 

instruire rom., rus. Forma de evaluare finală Examen 

Ore din planul de 
învăţământ 120 Ore studiu 

individual 60 Total ore pe 
semestru 60 

 

Facultatea 
Economie 
Generală 
şi Drept 

 Forma 
de 

studii 
Numărul total de ore din planul de învăţământ 

Specialitatea 381.1 Drept  
ZI Total Curs 

teoretic Seminar Activităţi de 
laborator Proiect 

Catedra Drept public  60 30 30 - - 
 

Categoria formativă a cursului (fundamentală, generală, de specialitate, socio-
umanistică, de orientare către alt domeniu) Fundamentală 

Categoria de opţionalitate a cursului (obligatorie, opţională, liberă alegere) Obligatorie 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs Nelimitat 

 

Condiţii de 
acces 

Obligatorii Insuşirea vocabularului juridic. Cunoaşterea şi însuşirea ramurilor de 
drept public.  

Recomandate Cunoaşterea literaturii juridice de specialitate şi a reglementării juridice în 
vigoare. 

 

Fundamentare 

Disciplina „Drept procesual penal I” este menit să contribuie la formarea specialistului 
în domeniul înfăptuirii justiţiei penale. Dreptul procesual penal reglementează procesul 
penal. Procesul penal reprezintă modalitate legală de tragere la răspundere penală a 
făptuitorului ce se desfăşoară evolutiv în cadrul fazelor procesuale. În cadrul procesului 
penal îşi au aplicabilitate instituţii ale procesului penal ca: măsurile procesuale de 
constrângere, acţiunii civilă în procesul penal. 

Obiectivele/ 
rezultatele 
învăţării 

Obiectivul: Studiul disciplinei Drept procesual penal I prezintă un interes deosebit 
pentru pregătirea specialistului care va activa în calitate de ofiţer de urmărire penală, 
procuror, avocat, judecător şi contribuie în mod hotărâtor la dezvoltarea şi aprofundarea 
practicii judecătoreşti în materie.  
Rezultatele învăţării: Remarcabil este şi faptul că disciplina îşi propune ca scop nu 
numai analiza propriu-zisă a legii procesual-penale, dar şi, fapt deosebit de important, a 
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de 
specialişti cu o largă viziune europeană asupra problemelor legalităţii respectării 
drepturilor omului în activitatea jurisdicţională. 
În rezultat se va dobândi: 
- Competenţe de cunoaştere: să analizeze aspectele structurale ale 



reglementărilor procesual penale; să individualizeze acţiunile de natură 
procedurală, să analizeze participanţii la procesul penal şi acţiunile lor. 

- Competenţe de conducere a activităţilor: să conştientizeze importanţa aplicării 
prevederilor parţii generale a dreptului procesual penal; să interpreteze rolul 
acţiunilor de procedură, rolul măsurilor procedurale de constrângere. 

- Competenţe de gestionare a informaţiei: să explice esenţa competenţei 
organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată; să determine atribuţiile 
subiecţilor procesului penal, să cunoască modalităţile de calificare a infracţiunilor. 

- Competenţe etice: perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea 
materiei dreptului procedural penal, partea generală şi natura raporturilor juridice 
ale părţilor în sfera dată; 

- Competenţe de cercetare: soluţionarea speţelor în domeniul procesului penalului, 
cu aplicarea prevederilor din practica legislativă. 

 
Conţinutul programei analitice  

 

Conţinutul 
cursului 

(material) 

Denumirea temei 

Numărul de ore 

Total 
Inclusiv: 

Prele-
geri 

Semi-
nare 

Tema 1. Dispoziţii generale privind procesul penal 8 4 4 
Tema 2. Principiile procesului penal 8 4 4 
Tema 3. Subiecţii procesului penal 4 2 2 
Tema 4. Instanţele judecătoreşti şi competenţa lor  8 4 2 
Tema 5. Probaţiunea procesual-penală 8 4 4 
Tema 6. Sistemul de măsuri procesuale de constrângere 8 4 4 
Tema 7.  Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, măsuri de protecţie şi 
alte măsuri procedurale penale 8 4 4 
Tema 8. Termenele procedurale şi acte procedurale comune 4 2 2 
Tema 9. Chestiuni patrimoniale în procesul penal  4 2 2 
Total 60 30 30 

 

Bibliografia 
minimă 

1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14.03.2003 
2. Osoianu T., Drept de procedură penală. Chişinău 2004 
3. Dolea I., Drept de procedură penală, Chişinău, 2006 
4. Roșca, I. Dreptul apărătorului de a invoca și a propune probe în procesul penal.- Ch.: 

Primex Com, 2009 
5. Modele de acte judecătorești în procesul penal. Sentințe, decizii, închieri. Ch.: T-PAR. 

S.R.L., 2008.- 376 p. 
6. L E G E cu privire la Procuratură nr. 294-XVI  din  25.12.2008 Monitorul Oficial nr.55-

56/155 din 17.03.2009 
7. Regulamentul Procuraturii Generale 
8. REGULAMENTUL privind actele normative ale Procuraturii 
9. REGULAMENTUL cu privire la examinarea adresărilor şi organizarea audienţei 

cetăţenilor în organele Procuraturii 
10. Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995, Monitorul Oficial 

nr.58/641 din 19.10.1995  
11. Legea cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

nr.950-XIII din 19.07.1996,  Monitorul Oficial  nr. 61-62 din20.09.1996  
12. Codul de etică a judecătorului aprobat prin hotărîrea CSM nr. 366/15 din 29.11.2007 
13.  Dolea I., Drepturile persoanei în probatoriul penal, Cartea juridical, CH. 2009. 

Tehnologiile 
didactice 

- metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare – expunere, interpretarea normelor 
juridice, analiza practicii judiciare; 
- mijloacele didactice - note de curs ale titularului, cunoaşterea şi aplicarea practică a 
programului la calculator „MoldLex”, etc. 

Activitatea 
individuală 

a 
studentului 

Formele lucrului individual: 
- Discuţiile pe temele programate şi soluţionarea speţelor; 
- Lucrări de control, care se scriu de studenţi la temele desemnate de cadru didactic; 
- Scrierea şi audierea a cel puţin unui referat la o temă aleasă sau stabilită; 
Metode de evaluare a lucrului individual: 
- Controlul curent la fiecare seminar - formele de control: discuţie orală; 



- Verificarea lucrului individual în cadrul orelor de consultaţii/seminare. 
Modalitatea 

evaluării 
finale 

Evaluarea finală (testul final) poate fi realizată oral sau în scris 

Stabilirea 
notei finale 
(ponderea 

%) 

Două teste pe parcursul semestrului 15% 
15% 

Studiul individual al studentului 10% 
Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătire prezentări orale 5 
2. Studiul după manual, suport de curs 5 9. Pregătire examinare finală 8 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 5 11. Documentare pe teren 5 

5. Activitate specificată de pregătire 
seminare / lecţii de laborator - 12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, etc. 5 13. Alte activităţi - 
7. Pregătire teste, lucrări de control 5 14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 60 ore 
 
Data completării: 26 august 2016                          Semnătura titularului:   __________________ 
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