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I.

PRELIMINARII

Edificarea statului de drept Republica Moldova - stat unde domină supremaţia
legii a avut un impact direct asupra statutului constituţional al Procuraturii.
Promovarea în viaţă a acestui principiu garantează apărarea intereselor
generale ale societăţii, a drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor – valori
supreme într-o societate civică şi democratică, ceea ce, la rîndul său, constituie şi
una dintre atribuţiile de bază ale Procuraturii.
În paralel cu atribuţiile respective, potrivit art.124 din Constituţie, organele
Procuraturii apără ordinea de drept, conduc şi exercită urmărirea penală, reprezintă
învinuirea în instanţele judecătoreşti, în condiţiile Legii cu privire la Procuratură şi
ale altor acte cu caracter normativ.
Exercitarea atribuţiilor funcţionale de către procurori în conformitate cu
exigenţele statului de drept devine mai dificilă fără o organizare eficace a activităţii
organelor Procuraturii.
Scopul instruirii audienţilor la disciplina Organizarea activităţii organelor
procuraturii rezidă în oferirea posibilităţii acestora de a se familiariza cu
organizarea activităţii organelor procuraturii ce asigură realizarea atribuţiilor de
bază.
În acest sens audienţii vor: cunoaşte şi interpretarea cadrului juridic legal şi
intern ce reglementează organizarea activităţii organelor procuraturii; determina
ierarhia organelor procuraturii; aprecia importanţa organizării activităţii organelor
procuraturii la nivel de colaborare atît în cadrul sistemului, cît şi cu alte organe
abilitate cu atribuţii de control în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege;
cunoaşte atribuţiilor Consiliului Superior al Procurorilor; distinge atribuţiilor
Procurorului General în domeniul organizării activităţii organelor procuraturii;
distingea atribuţiilor procurorului-şef în domeniul organizării activităţii
procuraturii teritoriale sau specializate; formaa deprinderir pentru organizarea
activităţii; forma aptitudinilor privind înregistrarea documentelor de intrare şi
ieşire; posedadeprinderii pentru planificarea şi verificarea activităţii cancelariei
Instruirea în domeniul nominalizat va face posibilă crearea premiselor de
îmbunătăţire a organizării lucrului la toate nivelurile sistemului Procuraturii şi
eficientizarea acestuia.
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II. OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI
În baza studierii disciplinei Organizarea activităţii organelor Procuraturii audientul
trebuie
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să definească Procuratura ca instituţie de stat;
- să enumere principiile de activitate de organizare a activităţii Procuraturii;
- să explice atribuţiile şi competenţele Procuraturii;
- să identifice modul de numire şi cazurile de eliberare din funcţie a Procurorului
General;
- să stabilească atribuţiilor Consiliului Superior al Procurorilor;
- să determine structura Procuraturii Generale;
- să argmenteze modalitatea prin care este asigurată autonomia procurorului;
- să distingă competenţele procurorului şef;
- să identifice programarea/organizarea activităţii zilnice a procurorului.
- să determine drepturile şi obligaţiile procurorului;
- să stabilească modalitatea şi măsura în care organele Procuraturii interacţionează cu
alte organe de stat;
La nivel de aplicare:
- să aplice ordinile, dispoziţiile şi instrucţiunile adoptate de către Procurorul General;
- să întocmească acte de procuror: sesizări, recursuri, ordonanţe;
- să compare diferite sisteme de organizare a activităţii organelor Procuraturii;
- să întocmească planul de activitate a procuraturii teritoriale sau specializzate;
- să elaboreze dipoziţia de distribuire a obligaţiunilor de serviciu în procuratura
teritorială sau specializzata.
- să modeleze diferite situaţii în care este necesară intervenirea cu acte de procuror.
La nivel de integrare:
- să stabilească rolul şi locul Procuraturii în sistemul organelor de drept;
- să aprecieze importanţa organizării activităţii organelor procuraturii la nivel de
colaborare atît în cadrul sistemului, cît şi cu alte organe abilitate cu atribuţii de control în
vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege.
- să formuleze propuneri privind modificarea cadrului legal ce reglementează sistemul
organelor Procuraturii în conformitate cu standardele internaţionale;
- să prezică evoluţia pe termen scurt, mediu şi lung a sistemului organelor
Procuraturii;
- să programeze activitatea procurorului pentru un interval de timp oarecare;
- să propună soluţii funcţionale pentru eficientizarea activităţii organelor Procuraturii;
- să contribuie la crearea unei imagini a procurorului corespunzătoare statutului în
societate;
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei

Semestrul

S0

I

Numărul de ore
C
S
12
24

Evaluarea
Colocviu diferenţiat

TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Ore
Nr.
Unităţi de conţinut
C
Cadrul juridic privind sistemul organelor Procuraturii
1.
4
Structura
şi
atribuţiile
Procuraturii
Generale
2.
4
Organizarea
activităţii
procuraturilor
teritoriale
şi
specializate
3.
2
Lucrările de secretariat şi cancelarie
4.
2
TOTAL
12

S
8
8
4
4
24

IV. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ

CONŢINUTURI

- să definească procuratura ca instituţie de
stat;
- să enumere şi să descrieţi principiile de
activitate de organizare a activităţii
procuraturii;
- să numească atribuţiile şi competenţele
Procuraturii;
- să descrie atribuţiile procurorului în domeniul
conducerii şi exercitării urmăririi penale;
- să descrie atribuţiile procurorului la
înfăptuirea justiţiei pe cauzele penale;
- să enumere şi descrie actele pe care este în
drept să le adopte procurorul;
- să numească componentele sistemului
organelor Procuraturii.
- să descrie modul de alegere şi atribuţiile
Procurorului General;
- să analize ierarhia funcţiei de procuror.
- să definească statutul procurorului.
- să numească condiţiile de numire în funcţie a
procurorului.
- să descrie modalitatea atestării procurorului.
- să numească măsurile de încurajare şi
răspunderea disciplinară a procurorilor
- să determine drepturile şi obligaţiile
procurorului

Cadrul juridic privind sistemul organelor
Procuraturii
Definiţia procuraturii ca instituţie de stat.
Principiile de activitate de organizare a
activităţii procuraturii.
Atribuţiile şi competenţele Procuraturii.
Sistemul organelor Procuraturii.
Procurorul General.
Colaborarea în cadrul sistemului, cît şi cu alte
organe abilitate cu atribuţii de control.
Ierarhia funcţiei de procuror.
Incompatibilităţile şi interdicţiile funcţiei de
procuror.
Numirea procurorului în funcţie.
Atestarea şi formarea profesională a
procurorului.
Măsurile de încurajare şi răspunderea
disciplinară a procurorilor
Drepturile şi obligaţiile procurorului
Autonomia procurorului
Suspendarea şi eliberarea din funcţiei a
procurorului
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- să determine componentele prin care este
asigurată
autonomia
şi
inviolabilitatea
procurorului;
- să obţină abilităţi privind întocmirea
calitativă a actelor de procuror;
-să determine competenţele Procuraturii
Generale.
- să descrie structura şi atribuţiile Aparatului
Procurorului General;
- să descrie structura şi atribuţiile Direcţiei
judiciare;
- să descrie structura şi atribuţiile Direcţiei
conducere şi exercitare a urmăririi penale;
- să descrie structura şi atribuţiile Direcţiei
control al urmăririi penale şi asistenţă
metodică.

Structura
şi
atribuţiile
Procuraturii
Generale
Atribuţiile Procuraturii Generale.
Structura Procuraturii Generale.
Organizarea activităţii Procuraturii Generale.
Ierarhia funcţiilor în Procuratura Generală.
Colegiul Procuraturii.
Consiliul Ştiinţific.
Consiliului coordonator al organelor de drept
în domeniul combaterii traficului de fiinţe
umane.
Consiliul superior al procurorilor.
Colegiile de calificare disciplinar.
Activitatea analitică desfăşurată de către
Procuratura Generală.
Planificarea activităţii.
Controlul executării ordinilor, dispoziţiilor şi
indicaţilor.
Organizarea audienţei cetăţenilor.

-

să descrie structura şi atribuţiile Direcţia
investigaţii generale;
- să descrie structura şi atribuţiile secţiilor
combatere trafic de fiinţe umane; combatere
tortură; securitate internă.
- să numească competenţele Procurorului
General;
- să determine ierarhia funcţiilor în Procuratura
Generală;
- să stabilească rolul şi funcţiile Colegiului
Procuraturii;
- să descrie modul de activitate a Consiliului
ştiinţific;
- să definitiveze rolul Consiliului coordonator
al organelor de drept în domeniul combaterii
traficului de fiinţe umane.
- să descrie structura şi atribuţiile Consiliului
Superior al Procurorilor;
- să prezinte procedura prin care se realizează
audienţa cetăţenilor;
- să numească modul şi criteriile prin care se
realizează planificarea activităţii în Procuratura
Generală;
- să explice modalitatea prin care se realizează
controlul executării ordinilor, dispoziţiilor şi
indicaţilor.
- să descrie structura procuraturilor
teritoriale;
- să descrie atribuţiile şi competenţele
procuraturii anticorupţie;
- să descrie atribuţiile şi competenţele
procuraturii militare;
- să descrie atribuţiile şi competenţele
procuraturii de transport;

Organizarea
activităţii
procuraturilor
teritoriale şi specializate
Structura
procuraturilor
teritoriale
şi
specializate.
Atribuţiile şi competenţele procuraturilor
teritoriale şi specializate.
Fişa de post a funcţionarului public din
organele Procuraturii.
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- să descrie atribuţiile şi competenţele
procuraturii de nivel al curţii de apel;
- să analizeze competenţele procuraturii
teritoriale;
- să cunoască structura fişei de post a
lucrătorului procuraturii;
- să determine rolul procurorului şef la
exercitarea şi conducerea urmăririi penale;
- să cunoască scopul şi modul de
completare a registrelor unice de evidenţă;
- să descrie modalitatea organizării
activităţii către susţinerea acuzării de stat şi
raportare ulterioară a rezultatelor;
- să descrie cazurile în care este necesar
întocmirea rapoartelor speciale, precum şi
structura acestora;
- să explice modalitatea prin care se
realizează
interacţiunea
procuraturii
teritoriale şi specializate cu procuratura
anticorupţie, secţia combatere trafic de
fiinţe umane şi combatere tortură.
- să obţină abilităţi privind distribuirea
sarcinilor în procuratura teritorială şi
specializată;
- să cunoască criteriile prin care se
planifică activitatea procuraturii.

Rolul conducătorilor procuraturilor teritoriale
şi specializate în organizarea, conducerea şi
controlul activităţii procurorilor în domeniul
urmăririi penale.
Organizarea
activităţii
procurorilor
în
domeniul susţinerii acuzării de stat.
Prezentarea rapoartelor speciale.
Activitatea procurorilor teritoriali în domeniul
combaterii corupţiei şi interacţiunea cu
procuratura Anticorupţie
Activitatea procurorilor teritoriali în domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane, torturii şi
interacţiunea cu respectivele secţii specializate
a Procuraturii Generale.
Activitatea analitică în procuraturile teritoriale.

- să cunoască noţiunile generale privind
documenetele;
- să numească personalul care se ocupă
de lucrările de secretariat în Procuratură;
- să determine elementele constitutive ale
documentelor
- să descrie felurile de flanchete a
documentelor;
- să descrie cum se efectuiază datarea,
semnarea,
aprobarea,
paginarea
documentelor;
- să enumere şi să descrie tipurile de acte
normative
elaborate
în
organele
Procuraturii;
- să decrie modul de circulaţie a
documentelor în Procuratură;
- să descrie modul de înregistrare a
plîngerilor;
- să definească nomenclatorul dosarelor
de cancelarie;
- să distingă scopul şi obiectivele
activităţii cancelariei;
- să cunoască actele normative ce
reglementează
organizarea
activităţii
cancelariei;

Lucrările de secretariat şi cancelarie
Dispoziţii generale privind documentele.
Reguli de întocmire a documentelor.
Tipurile de acte normative în organele
Procuraturii.
Reguli privind circulaţia documentelor.
Înregistrarea dosarelor şi a plîngerilor.
Dosarele de cancelarie.
Personalul care se ocupă cu lucrările de
secretariat

6

- să
formeze
deprinderi
pentru
planificarea şi verificarea activităţii
cancelariei;
- să
formeze
aptitudini
privind
înregistrarea documentelor de intrare şi
ieşire.

V. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A
AUDIENŢILOR
SUBIECTE/PROBLEME
1. Sisteme europene de
organizare a activităţii
Procuraturii.

2. Principiile de
organizare a activităţii
procuraturii

3. Evoluţia atribuţiilor şi
competenţelor
procurorului în
Republica Moldova

FORME DE
REALIZARE
1. Referate/rezumate.
2. Studii

1. Referate/rezumate.
2. Studii

1. Referate/rezumate.
2. Studii

4. Procuraturile
specializate: necesitate
sau rudiment

1. Referate/rezumate.
2. Studii

5. Numirea şi demiterea
Procurorului General în
ţările Uniunii Europene

1. Referate/rezumate.
2. Studii
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MODALITĂŢI DE
EVALUARE
- prezentarea rezultatelor;
- elaborarea articolelor;
- publicarea rezumatelor;
- participarea la conferinţe
ştiinţifice;
- prezentarea
rezultatelor;
- participarea la conferinţe
ştiinţifice;
- elaborarea şi publicarea
articolelor.
- prezentarea
rezultatelor;
- participarea la conferinţe
ştiinţifice;
- elaborarea şi publicarea
articolelor
- prezentarea
rezultatelor;
- participarea la conferinţe
ştiinţifice;
- elaborarea şi publicarea
articolelor.
- prezentarea
rezultatelor;
- participarea la conferinţe
ştiinţifice;
- elaborarea şi publicarea
articolelor

VI EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluarea disciplinei se face la sfîrşitul cursului prin teste elaborate pentru
examen. Exemplu de test este prezentat mai jos.
Subiectul 1. Organizarea procuraturii
1.1 Definiţi procuratura ca instituţie de stat;
1.2 Enumeraţi şi descrieţi principiile de activitate de organizare a activităţii
procuraturii;
1.3 Analizaţi şi apreciaţi alte sisteme europene de organizare a activităţii
Procuraturii.
Subiectul 2. Aparatul Procurorului General.
2.1 Definiţi atribuţiile Şefului Aparatului Procurorului General;
2.2 Descrieţi structura Aparatului Procurorului General;
2.3 Apreciaţi şi argumentaţi necesitatea Aparatului Procurorului General.
Subiectul 3. Elaboraţi proiectul Planului de activitate al procuraturii teritoriale
pentru semestrul I al anului 2012.
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