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I.PRELIMINARII
Metodica investigării de către procuror a unor categorii de infracţiuni este disciplina care
elaborează metodele tactice si procedeele de descoperire, investigare şi cercetarea acestor
categorii de infracţiuni.
Studiul acestei discipline este deopotrivă necesar si util, atât studenţilor cât si
practicienilor constituind un esenţial ajutor pentru formarea deprinderilor la descoperirea si
fixarea urmelor, elaborarea tacticii efectuării anumitor acţiuni procesuale şi metodelor de
cercetare a diferitelor categorii de infracţiuni.
Disciplina urmează să se îmbine armonios cu lucrări practice/de laborator si cu
experimente judiciare, dând posibilitate audienţilor să se deprindă cu mijloacele tehnice si
metodele practice de cercetare.
Investigarea infracţiunilor este unul important în ceea ce priveşte procesul de probaţiune
în cadrul procedurii penale, ţinând cont de specificul anumitor categorii de infracţiuni.
De aceea în prezentul curriculum este acordată suficientă atenţie nu doar ideii de
acumulare a cunoştinţelor teoretice, dar şi celei de formare a abilităţilor tipice domeniului de
activitate, precum şi a capacităţii de a transfera cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice în
situaţii nestandarde.
În context, curriculumul “Metodica investigării de către procuror a unor categorii de
infracţiuni” se prezintă ca un document de politică educaţională şi, în acelaşi timp, drept un
instrument juridic ce sintetizează stadiul formării profesioniştilor de resort în societate.
Curriculum la disciplina “Metodica investigării de către procuror a unor categorii de
infracţiuni” se axează pe nivelurile comportamentale, care au un grad divers de complexitate:
cunoaştere, aplicare şi integrare.
Modelul de instruire structural-cognitivă propune o nouă paradigmă pentru instruirea în
domeniul ce ţine de investigarea anumitor categorii de infrac’iuni. Ea vizează formarea de
structuri ale gândirii specifice unei fiinţe libere, creatoare şi independente. Aceasta prevede
predarea de concepte, adică entităţi structurate care cuprind definiţii, teoreme, reguli, dar mai
ales un mod de gândire propriu.
Scopul instruirii la disciplina“Metodica investigării de către procuror a unor categorii de
infracţiuni” rezidă în oferirea posibilităţii audienţilor în formarea deprinderilor practice necesare
pentru iniţierea investigaţiilor în vederea administrării probelor ca în consecinţă de realizat cu
succes sarcinile procesului penal.
Instruirea în domeniul nominalizat va scoate în relief valorificarea potenţialului fiecărui
audient la o gândire analitică şi de sinteză necesară în cadrul exercitării urmăririi penale.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să relateze despre scopurile exercitării urmăririi penale;
- să definească conceptele şi principiile de bază ale procesului penal;
- să conştientizeze importanţa procesului de probaţiuni în cadrul procesului penal prin
dobândirea probelor în modul stabilit de actele normative în vigoare, care ar servi la
constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptaşului, la
constatarea vinovăţiei sau nevinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări
importante pentru justa soluţionare a cauzei;
La nivel de aplicare:
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-

-

-

să identifice soluţii concrete pentru problemele de ordin practic vizând efectuarea
acţiunilor procesuale în scopul administrării mijloacelor de probă în procesul penal,
ţinând cont de particularităţile acestor categorii de infracţiuni;
să utilizeze mijloace tehnice speciale la efectuarea acţiunilor procesual-penale sau
măsurilor operative de investigaţii;
să fie capabil să formuleze întrebări faţă de specialişti şi experţi în vederea atingerii
scopurilor dispunerii constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale sau efectuării
expertizelor;
să formeze deprinderi de organizarea lucrului colaboratorilor organelor de drept în cazul
efectuării acţiunilor procesuale de cercetare la faţa locului, reconstituirea faptei,
experimentului în procedura de urmărire penală, efectuarea percheziţiei şi ridicarea de
obiecte, etc.

La nivel de integrare:
- să formeze capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în
situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor dificile, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit
de complexitate în cazul realizării acţiunilor procesual-penale;
- să aprecieze importanţa unui probatoriu în strictă conformitate cu legea în vederea
garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- să conştientizeze necesitatea direcţionării activităţii organelor de drept la evidenţierea
circumstanţelor care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cît şi cele
care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează
răspunderea.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să relateze despre scopurile exercitării urmăririi penale;
- să definească conceptele şi principiile de bază ale procesului penal;
- să conştientizeze importanţa procesului de probaţiuni în cadrul procesului penal prin
dobândirea probelor în modul stabilit de actele normative în vigoare, care ar servi la
constatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptaşului, la
constatarea vinovăţiei sau nevinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări
importante pentru justa soluţionare a cauzei;
la nivel de aplicare:
- să identifice soluţii concrete pentru problemele de ordin practic vizând efectuarea
acţiunilor procesuale în scopul administrării mijloacelor de probă în procesul penal,
ţinând cont de particularităţile infracţiunilor;
- să utilizeze mijloace tehnice speciale la efectuarea acţiunilor procesual-penale sau
măsurilor speciale de investigaţii;
- să fie capabil să formuleze întrebări faţă de specialişti şi experţi în vederea atingerii
scopurilor dispunerii constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale sau efectuării
expertizelor;
- să formeze deprinderi de organizarea lucrului colaboratorilor organelor de drept în cazul
efectuării acţiunilor procesuale de cercetare la faţa locului, reconstituirea faptei,
experimentului în procedura de urmărire penală, efectuarea percheziţiei şi ridicarea de
obiecte, etc.
la nivel de integrare:
- să formeze capacităţii de transfer al cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice în
situaţii atipice, soluţionarea situaţiilor dificile, rezolvarea unor sarcini cu un grad sporit
de complexitate în cazul realizării acţiunilor procesual-penale;
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-

să aprecieze importanţa unui probatoriu în strictă conformitate cu legea în vederea
garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
să conştientizeze necesitatea direcţionării activităţii organelor de drept la evidenţierea
circumstanţelor care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât şi cele
care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează
răspunderea.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

Formator

Semest
rul

Total
ore

Ore curs

Ore
practice

Metodica
investigării de
către procurori a
unor categorii de
infracţiuni

Vasiliu Sergiu
Soltan Veaceslav
Caracuian Ion
Popov Ruslan
Zanevici Nicolae
Donciu Anatolie

II

80
(10/70)

2
2
0
2
2
2

6
6
8
14
22
14

Evaluarea

examen

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10

Tematica

Ore
curs

Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei
Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei
Infracţiuni privind viaţa sexuală
Infracţiuni contra patrimoniului.
Infracţiuni contra familiei şi minorilor
Infracţiuni legate de traficul de substanţe narcotice,
psihotrope, analoage sau precursori ai acestora
Infracţiuni economice
Infracţiuni informatice şi de telecomunicaţii
Infracţiuni în domeniul transporturilor
Infracţiuni de corupţie
Total

Ore
practice

2
0
2
2
0
0

6
8
6
6
8
8

0
2
0
2
10

8
6
8
6
70

VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii didactice/
Resurse logistice

Tema 1. Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei (S.Vasiliu)
Ore de curs
Curs-prelegere
1. Noţiunea infracţiunilor contra vieţii şi
sănătăţii persoanei.
2. Caracterizarea generală a infracţiunilor
contra vieţii şi sănătăţii persoanei.
3. Tipurile infracţiunilor contra vieţii şi
sănătăţii persoanei.
4. Infracţiuni contra vieţii persoanei.

Lucrul individual

Ore de curs
Brainstorming
Problematizare
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5. Omorul intenţionat, omorul săvârşit în
stare de afect, pruncuciderea.
6. Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei
(eutanasia), lipsirea de viaţă din
imprudenţă, determinarea la sinucidere.
Ore practice
Ore practice
1.Particularităţile cercetării la faţa locului în
Seminare
Soluţionarea
cazul infracţiunilor contra vieţii și sănătății
Studiu de caz
speţelor
persoanei.
Simularea acţiunii
Pregătirea temelor
2.Pornirea urmăririi penale în cazul
procesuale
pentru activităţi
infracţiunilor contra vieţii și sănătății
practice
persoanei.
3.Acţiunile de urmărire penală care nu suferă
amânare în cazul cercetării infracţiunilor
contra vieţii și sănătății persoanei.
4.Dispunerea expertizelor în cazul cercetării
infracţiunilor contra vieţii și sănătății
persoanei.
5.Tactica audierii martorilor în cazul cercetării
infracţiunilor contra vieţii și sănătății
persoanei.
6.Audierea bănuitului, învinuitului în cazul
cercetării infracţiunilor contra vieţii și sănătății
persoanei.
Tema 2. Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei (I.Caracuian)
Ore practice
Brainstorming
1.Particularităţile cercetării la faţa locului în
Problematizare
cazul infracţiunilor contra libertăţii, cinstei şi
demnităţii persoanei.
2.Pornirea urmăririi penale în cazul
Seminare
Ore practice
infracţiunilor contra libertăţii, cinstei şi
Studiu de caz
Soluţionarea
demnităţii persoanei.
Simularea acţiunii
speţelor
3.Acţiunile de urmărire penală care nu suferă
procesuale
Pregătirea temelor
amânare în cazul cercetării infracţiunilor
pentru activităţi
contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei.
practice
4.Dispunerea expertizelor în cazul cercetării
infracţiunilor contra libertăţii, cinstei şi
demnităţii persoanei.
5.Tactica audierii martorilor în cazul cercetării
infracţiunilor contra libertăţii, cinstei şi
demnităţii persoanei.
6.Audierea bănuitului, învinuitului în cazul
cercetării infracţiunilor contra libertăţii, cinstei
şi demnităţii persoanei.
Tema 3. Infracţiuni privind viaţa sexuală (R.Popov)
Ore de curs
1. Noţiunea infracţiunilor privind viaţa
Curs-prelegere
sexuală.
2. Caracterizarea generală a infracţiunilor
privind viaţa sexuală.
3. Tipurile infracţiunilor privind viaţa

Ore de curs
Brainstorming
Problematizare
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sexuală.
4. Infracţiuni contra inviolabilităţii şi
libertăţii sexuale a persoanei (violul,
acţiuni violente cu caracter sexual,
hărţuirea sexuală).
5. Infracţiuni contra inviolabilităţii sexuale
a minorilor (raportul sexual cu o
persoană care nu a împlinit vârsta de 16
ani, acţiuni perverse, acostarea copiilor
în scopuri sexuale).
Ore practice
1.Examinarea sesizărilor privind infracțiunile cu
caracter sexual. Pornirea urmăririi penale și
planificarea ei în cazul infracţiunilor privind
viața sexuală.
2. Particularităţile cercetării la faţa locului în
cazul infracţiunilor privind viața sexuală.
3.Acţiunile de urmărire penală care nu suferă
amânare în cazul cercetării infracţiunilor privind
viața sexuală.
4. Tactica audierii victimei, părții vătămate și a
martorilor în cazul cercetării infracţiunilor
privind viața sexuală.
5. Audierea bănuitului, învinuitului în cazul
cercetării infracţiunilor privind viața sexuală.
6. Dispunerea expertizelor în cazul cercetării
infracţiunilor privind viața sexuală..

Seminare
Studiu de caz
Simularea acţiunii
procesuale

Tema 4. Infracţiuni contra patrimoniului (N.Zanevici)
Ore de curs
1. Noțiunea infracțiunilor contra
Curs-prelegere
patrimoniului.
2. Aspecte teoretico-practice ale acțiunilor
de urmărire penală primare la
investigarea infracțiunilor contra
patrimoniului.
3. Metodica efectuării acțiunilor de
urmărire penală (cercetarea la fața
locului, audierea părților în procesul
penal, percheziția, prezentarea spre
recunoaștere, reconstituirea faptei,
experimentul în procedura de urmărire
penală) la investigarea infracțiunilor
contra patrimoniului.
4. Particularitățile calificării infracțiunilor
contra patrimoniului.
Ore practice
Seminare
1. Procedura privind dispunerea și
Studiu de caz
efectuare a măsurilor speciale de
Simularea acţiunii
investigații și modalitatea consemnării
procesuale
rezultatelor acestora.
2. Aspecte practice privind efectuarea

Ore practice
Soluţionarea
speţelor
Pregătirea temelor
pentru activităţi
practice

Ore de curs
Brainstorming
Problematizare

Ore practice
Soluţionarea
speţelor
Pregătirea temelor
pentru activităţi
practice
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acțiunilor de urmărire penale (cercetarea
la fața locului, audierea părților în
procesul penal, percheziția, prezentarea
spre recunoaștere, reconstituirea faptei,
experimentul în procedura de urmărire
penală) în cazul infracțiunilor contra
patrimoniului (furt, jaf, tâlhărie, șantaj și
pungășia).
3. Dispunerea expertizelor la investigarea
infracțiunilor contra patrimoniului
(categoria acestora și circumstanțele
care urmează a fi elucidate de către
expert).
Tema 5 Infracţiuni contra familiei şi minorilor (R.Popov)
Ore practice
Repere de conţinut:
1. Noţiunea infracţiunilor contra familiei şi Seminare
Discuţii interactive
minorilor.
2. Caracterizarea generală a infracţiunilor
contra familiei şi minorilor.
3. Tipurile infracţiunilor contra familiei şi
minorilor.
4. Infracţiuni contra familiei (incestul,
violenţa în familie, divulgarea secretului
adopţiei, abuzul părinţilor şi altor
persoane la adopţia copiilor).
5. Infracţiuni contra minorilor (traficul de
copii, scoaterea ilegală a copiilor din
ţară, atragerea minorilor la activitate
criminală sau determinarea lor la
săvârşirea unor fapte imorale,
pornografia infantilă, recurgerea la
prostituţia practicată de un copil,
atragerea minorilor la consumul ilegal de
droguri, medicamente şi alte substanţe cu
efect narcotizant).
Activităţi practice
Studiu de caz
1.Examinarea sesizărilor privind infracțiunile
contra familiei şi minorilor. Pornirea urmăririi Simularea acţiunii
penale și planificarea ei în cazul infracţiunilor procesuale
contra familiei şi minorilor.
2. Particularităţile cercetării la faţa locului în
cazul infracţiunilor contra familiei şi
minorilor.
3.Acţiunile de urmărire penală care nu suferă
amânare în cazul cercetării infracţiunilor
contra familiei şi minorilor.
4. Tactica audierii victimei, părții vătămate și a
martorilor în cazul cercetării infracţiunilor
contra familiei şi minorilor.
5. Audierea bănuitului, învinuitului în cazul
cercetării infracţiunilor contra familiei şi

Problematizare

Soluţionarea
speţelor
Pregătirea temelor
pentru activităţi
practice
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minorilor.
6. Dispunerea expertizelor în cazul cercetării
infracţiunilor contra familiei şi minorilor.
Tema 6 Infracţiuni legate de traficul de substanţe narcotice, psihotrope, analoage sau
precursori ai acestora (N.Zanevici)
Ore practice
1. Noțiunea infracțiunilor privind circulația
drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor
Seminare
Ore practice
acestora.
Studiu de caz
Soluţionarea
2. Aspecte teoretico-practice ale acțiunilor de
Simularea acţiunii
speţelor
urmărire penală primare la investigarea
procesuale
Pregătirea temelor
infracțiunilor privind circulația drogurilor,
pentru activităţi
etnobotanicelor sau analoagelor acestora.
practice
3. Metodica și tactica efectuării acțiunilor de
urmărire penală (cercetarea la fața locului,
audierea bănuitului/învinuitului, percheziția,
colectarea mostrelor pentru cercetare
comparativă) la investigarea infracțiunilor
privind circulația drogurilor, etnobotanicelor
sau analoagelor acestora.
4. Particularitățile calificării infracțiunilor
privind circulația drogurilor, etnobotanicelor
sau analoagelor acestora.
5. Procedura privind dispunerea și efectuare a
măsurilor speciale de investigații și
modalitatea consemnării rezultatelor
acestora.
6. Dispunerea expertizelor la investigarea
infracțiunilor privind circulația drogurilor,
etnobotanicelor sau analoagelor acestora
(categoria acestora și circumstanțele care
urmează a fi elucidate de către expert).
Tema 7 Infracţiuni economice (A.Donciu)
Ore practice
1. Infracțiunile economice. Noțiuni introductive.
Pornirea procesului penal și a urmăririi penale.
(2 ore).
2. Planificarea acțiunilor de urmărire penală și
măsurilor speciale de investigații în cadrul
investigării infracțiunilor economice (2 ore).
3. Probleme și provocări în cadrul investigării
infracțiunilor economice (2ore).
4. Particularităție specifice de investigare a
anumitor infracțiuni economice (2ore).

Seminare
Studiu de caz
Simularea acţiunii
procesuale

Tema 8 Infracţiuni informatice şi de telecomunicaţii (V.Soltan)
Ore de curs
1. Reglementarea criminalităţii informatice.
Curs-prelegere
2. Conceptul de “criminalitate informatică”.
Ore practice

Ore practice
Soluţionarea
speţelor
Pregătirea temelor
pentru activităţi
practice

Ore de curs
Brainstorming
Problematizare
8

1 Infracţiuni informatice. Atacurile sistemelor
informatice.
2. Investigaţii informatice.
3. Practica internaţională în investigarea
infracţiunilor informatice.
4. Atribuţiile procurorului în procesul depistării
şi cercetării cazurilor infracţiunilor
informaţionale şi a fraudelor comise prin
Internet.
5. Calificarea şi probatoriul infracţiunilor comise
în sfera informaţiei computerizate..

Seminare
Studiu de caz
Simularea acţiunii
procesuale

Tema 9. Infracţiuni în domeniul transporturilor (N.Zanevici)
Ore practice
1. Caracteristica criminalistică a infracțiunilor
din domeniul transporturilor (art. 264-266 CP);
Seminare
2. Circumstanțele care urmează a fi elucidate și Studiu de caz
probate;
Simularea acţiunii
3. Situații tipice de investigare;
procesuale
4. Aspecte teoretico-practice la efectuarea
anumitor acțiuni de urmărire penală;
5. Problemele apărute la investigarea
infracțiunilor din domeniul transporturilor (art.
264-266 CP);
6. Discuții referitor la practica investigării și
din
domeniul
judecării
infracțiunilor
transporturilor (art. 264-266 CP);
Tema 10. Infracţiuni de corupţie (A.Donciu)
Ore de curs
Aspectul juridico-penal al infracţiunilor de
corupţie (2 ore).
Ore practice
1. Particularităţi specifice privind detectatrea şi
investigarea infracţiunilor de corupţie (2ore).
2. Activităţile speciale de investigare a
infracţiunilor de corupţie (2 ore).
3. Metodologia criminalistică privind cercetarea
infracţiunilor de corupţie (2 ore).

Curs-prelegere

Seminare
Studiu de caz
Simularea acţiunii
procesuale

Ore practice
Soluţionarea
speţelor
Pregătirea temelor
pentru activităţi
practice

Ore practice
Soluţionarea
speţelor
Pregătirea temelor
pentru activităţi
practice

Ore de curs
Brainstorming
Problematizare

Ore practice
Soluţionarea
speţelor
Pregătirea temelor
pentru activităţi
practice

VII. EVALUAREA
1. Evaluare continuă
Evaluarea curentă a rezultatelor academice
- Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice (răspunsuri orale, participare la dezbateri,
prezentări de rapoarte/comunicări/ informaţii).
- Testare care vor conţine sarcini de mai multe niveluri cu: obiective de cunoştinţe, obiective de
capacităţi şi obiective de competenţe profesionale şi atitudini.
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În cadrul activităţilor practice se va realiza:
- Studierea şi rezolvarea speţelor;
- Activităţi de grup;
- Studiu de caz;
- Redactarea de către audienţi a proceselor-verbale de efectuare a cercetării la faţa locului, de
percheziţie, de ridicare, de reconstituirea faptei, privind experimentul judiciar;
- Întocmirea proceselor-verbale de audiere a martorilor, bănuiţilor, învinuiţilor, efectuarea
confruntărilor;
- Studierea dosarelor, a actelor procedurale;
- Proceduri de interpretare şi aplicare corectă a legii;
- Studiu individual a literaturii de specialitate, a experienţei naţionale şi internaţionale din
domeniu;
- Modelări/simulări de situaţii concrete.
2. Evaluarea finală se va efectua prin examen la finele semestrului.
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1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948;
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