
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-103/2022 din 13.06.2022 

 

Tematicile pentru procurorii Procuraturii Generale, procuraturilor teritoriale și 

specializate, care se propun a fi incluse în planul de formare continuă pentru  

anul 2023 

 

1. Specificul investigării și judecării infracțiunilor de trafic de ființe umane. Asigurarea 

drepturilor victimei traficului de ființe umane; 

2. Utilizarea înregistrărilor audio-video la efectuarea acțiunilor procesuale; 

3. Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț 

sau ură; 

4. Utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ,,Urmărire penală: E-Dosar” și a 

soft-ului analitic ,,Analyst Notebook”(I2) în cadrul efectuării urmăririi penale pe cazurile 

de complexitate sporită; 

5. Elaborarea documentelor de politici, planificare și management instituțional;  

6. Etica și deontologia profesională; 

7. Asigurarea integrității instituționale și managementul riscurilor de corupție; 

8. Investigarea și judecarea infracțiunilor privind finanțarea partidelor și campaniilor 

electorale, corupere a alegătorilor  și de utilizare a resurselor administrative; 

9. Investigațiile financiare paralele; 

10. Interpretarea și aplicarea prevederilor Codului administrativ; 

11. Desfășurarea activității speciale de investigații; 

12. Expertiza judiciară; 

13. Proceduri non-penale (procedura contravențională, medierea penală); 

14. Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau 

degradant în lumina standardelor Protocolului de la Istanbul; 

15. Particularitățile investigării infracțiunilor informatice și din domeniul 

telecomunicațiilor; 

16. Investigarea infracțiunilor cu caracter sexual săvârșite de minori și împotriva 

minorilor; 

17. Investigarea infracțiunilor ecologice și specificul expertizei ecologice; 

18. Asistența juridică internațională în materie penală; 

19. Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală; 

20. Investigarea și judecarea infracțiunilor de îmbogățire ilicită; 

21. Metodica și tactica de investigare a cazurilor de malpraxis; 

22. Renunțarea la învinuire. Modificarea învinuirii în cadrul examinării judiciare; 

23. Particularitățile investigării infracțiunilor militare; 

24. Metodica și tactica investigării infracțiunilor de trafic de droguri; 

25. Metodica și tactica investigării infracțiunilor de omor; 

26. Investigarea și judecarea infracțiunilor de violență în familie; 

27. Particularitățile investigării infracțiunilor contra securității și a ordinii publice; 

28. Mecanisme de prevenire a actelor de corupție și a celor conexe; 

29. Interpetarea și aplicarea la nivel național a prevederilor Convenției ONU asupra 

Eliminării tuturor Formelor de Discriminare față de Femei. Nedescriminare și asigurarea 

egalității de gen, 



30. Particularitățile judecării cauzei în lipsa inculpatului; 

31. Revizuirea procesului penal; 

32. Tactica audierii victimelor, martorilor, învinuitului pe infracțiunile de trafic de ființe 

umane; 

33. Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor economice; 

34. Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor de spălare a banilor (inclusiv 

utilizând metode virtuale); 

35. Investigarea infracțiunilor cibernetice; 

36. Asigurarea păstrării secretului de stat în procesul penal; 

37. Delimitarea infracțiunii de escrocherie (art.190 CP) de infracțiunea de cauzare a 

daunelor materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere (art.196 CP); 

38. Declararea averilor și intereselor personale; 

39. Soluționarea conflictului de interese; 

40. Testarea integrității profesionale și instituționale; 

41. Investigarea și judecarea cauzelor cu participarea avertizorilor de integritate; 

42. Metodica investigării și judecării cauzelor de corupție și a celor conexe; 

43. Recuperarea bunurilor infracționale. Rolul și locul ARBI în structura instituțiilor 

responsabile pentru recuperarea bunurilor infracționale; 

44. Aplicarea măsurilor asiguratorii. Confiscarea specială și confiscarea extinsă a 

produselor infracționale. 

45. Managementul procuraturii și leadership; 

46. Comunicarea și managementul conflictelor cu justițiabilii. 

 


