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I. PRELIMINARII

”Orice individ care se deplasează într-un mediu lasă urme”
Edmond Locard
Existenţa unei suspiciuni cu privire la săvârşirea unei infracţiuni pune în mişcare
mecanismele judiciare ale statului, în scopul de a determina existenţa faptei şi împrejurările
cauzei, de a identifica făptuitorul în scopul tragerii lui la răspundere penală.
În acest context, merită a fi subliniat suportul pe care îl oferă procesului penal
criminalistica, în calitate de ştiinţă a stabilirii stărilor de fapt în dreptul penal, pentru combaterea
şi diminuarea fenomenului infracţional, ca reper vital al succesului sistemului de justiţie penală.
Evoluţia criminalităţii, formele acesteia, din ce în ce mai grave, mai complexe sau
profesioniste relevă necesitatea valorificării la nivelul cel mai înalt a rezultatelor celor mai noi
cuceriri ale ştiinţei, astfel încât investigarea infracţiunilor să aibă un fundament ştiinţific
modern, realist în vederea combaterii cu eficienţă a fenomenului infracţional.
Pentru realizarea acestui scop, organele de urmărire penală au dreptul şi obligaţia de a
recurge la toate mijloacele legale pentru stabilirea adevărului, precum şi la aplicarea în practică,
cu competenţă şi pricepere profesională, a mijloacelor, procedeelor şi metodelor ştiinţifice de
descoperire, ridicare, examinare şi valorificare a probelor în cauzele penale, pe care le furnizează
criminalistica.
Aflarea adevărului, principiu ce guvernează activitatea organelor de urmărire penală,
înfăptuirea scopului procesului penal impun, aşezarea investigaţiilor pe baze ştiinâifice,
planificate, menite să imprime caracter organizat activităţii de urmărire penală, să asigure justa
orientare, direcţia şi limitele cercetării.
Studiul disciplinei este orientat spre însuşirea de către audienţi – viitorii procurori – a
cunoştinţelor teoretice, recomandărilor ştiinţifice şi deprinderilor practice, a celor mai eficiente
metode şi procedee, aplicate în prevenirea şi combaterea infracţiunilor, aplicarea lor practică în
procesul efectuării acţiunilor de urmărire penală, organizarea investigaţiilor în cauzele penale,
descoperirea şi investigarea anumitor categorii de infracţiuni.
Curriculum-ul şi scenariile în baza cărora se vor petrece activităţile simulative sunt
elaborate în baza legislaţiei procesual-penale în vigoare a Republicii Moldova, a doctrinei
juridice de specialitate, a practicii judiciare, fapt care va permite viitorilor procurori să-şi
completeze şi să-şi aprofundeze cunoştinţele teoretice cu abilităţi practice.

II. COMPETENŢE
În urma activităţilor simulative la cursul de instruire Tactica criminalistică, audientul,
candidat la funcţia de procuror, va obține următoarele competențe, deprinderi şi abilităţi
practice:
1. de aplicare în practică a metodelor şi procedeelor tactice criminalistice;
2. de organizare și planificare, din punct de vedere tactic, a acţiunilor de urmărire penală;
3. de stabilire, reieşind din datele obţinute în cadrul efectuării cercetării la faţa locului şi a
altor acţiuni de urmărire penală, a modului de operare a făptuitorului și a altor date despre
personalitatea lui;
4. de acordare suportului necesar ofiţerului de urmărire penală la planificarea şi efectuarea
corectă a acţiunilor de urmărire penală.
5. de organizare şi desfăşurare a unei acțiuni de urmărire penală;
6. de comportament în proces, în special în situaţii de criză sau conflictuale;
7. de „menţinere sub control” a participanţilor la acțiunile procesuale;
8. manipularea cu normele de procedură care vizează conținutul, procedura și limitele
controlului exercitat de către judecător asupra procedurii prejudiciare;
9. de cunoaştere şi înţelegere a rolului pe care îl au în proces procurorul și judecătorul în
vederea argumentării necesității imixtiunii, proporționalității între dreptul și libertatea
garantată de lege și necesitatea efectuării acțiunilor procesuale solicitate;
10. de validare a rezultatelor acțiunilor procesuale efectuate fără autorizație;
11. de argumentare a admiterii demersurilor întemeiate sau respingerea celor neîntemeiate;
12. de soluționare a plângerilor împotriva acținuilor și actelor ilegale ale procurorului,
organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitate specială de
investigații;
13. de delimitare a acțiunilor și hotărârilor pasibile de a fi atacate de acțiunile și hotărârile ce
nu sunt susceptibile de a fi atacate;
14. de aplicare a metodelor moderne de audiere a bănuitului, învinuitului, martorului, părții
vătămate etc.
15. de identificare a situațiilor de audiere a martorului/victimei de către judecătorul de
instrucție;
16. de comunicare cu părţile, publicul şi cu mass-media;
17. de aplicare practică a normelor care reglementează drepturile fundamentale şi libertăţile
omului prevăzute de Constituţie, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului
şi libertăţilor fundamentale alte acte internaţionale;
18. de întocmire a actelor procedurale penale;
19. de determinare promtă a normelor procesuale aplicabile pentru întocmirea diferitor categorii de
acte procedurale;
20. de proiectare şi motivare a actelor procedurale penale prin prisma normelor de drept naţional şi
internaţional cu folosirea unui limbaj juridic adecvat;
21. de stabilire a legăturii dintre normele dreptului material şi procesual la întocmirea actelor;

22. de gestionare eficientă a timpului judiciar;
23. de identificare şi minimizare a stereotipurilor şi prejudecăţilor;
24. de lucru cu tehnica de calcul ș.a.

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
Însușind modulul de activităţi simulative la cursul de instruire Tactica criminalistică
audientul candidat la funcţia de procuror va fi capabil să:
1. însuşească procedura şi tactica desfăşurării diferitor procedee probatorii realizate de
către organul de urmărire penală pe diferite categorii de cauze penale, în special
realizarea cercetării la faţa locului, percheziţiei, prezentării spre recunoaştere,
reconstituirii faptei, experimentului, măsurilor speciale de investigaţii;
2. interpreteze legislația procesual-penală în materie de tactică criminalistică în
conformitate cu prevederile CoEDO și jurisprudenței CtEDO;
3. cunoască problemele de procedură care pot apărea în practică în astfel de situaţii şi
modul în care acestea pot fi depăşite;
4. întocmească diferite categorii de acte procedurale penale specifice efectuării procedeelor
probatorii conform cerinţelor normelor de drept procesual penal şi tratatelor
internaţionale, la care Republica Moldova este parte;
5. determine corect procedura de adaptare a diferitor categorii de hotărîri şi pronunţarea lor;
6. aplice practică relevantă în domeniul drepturilor fundamentale şi libertăţilor omului
prevăzute de Constituţie, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale alte acte internaţionale;

IV. ADMINISTRAREA ACTIVITĂŢILOR DE SIMULARE
Denumirea activităţii
simulative
A.2.1

Planificarea urmăririi penale,
elaborarea versiunilor şi
verificarea acestora
A.2.2 Tactica efectuării
acţiunilor de urmărire penală
şi măsurilor speciale de
investigaţii în cauze penale
specifice
A.2.3 Tactica utilizării în
procesul penal a cunoştinţelor
specializate

Formator

Semestrul

Total ore
pentru simulări

Boris Talpă
Dumitru Obadă

I

10(2/2/6)

Boris Talpă
Dumitru Obadă

I

16(2/4/10)

Boris Talpă
Dumitru Obadă

I

14(2/2/10)

Evaluarea

Evaluare continuă a
activităţii/
Examen final

V. TEMATICA SIMULĂRILOR ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR ÎN
ACTIVITĂŢILE DE SIMULARE
A. 2.1 Planificarea urmăririi penale, elaborarea versiunilor şi verificarea acestora
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Tema instruirii prin activităţi simulative
Generalități privind tactica criminalistică, elaborarea versiunilor criminalistice şi
planificarea urmăririi penale.
Metodologia întocmirii de către ofiţerul de urmărire penală sau procuror a planului
acţiunilor de urmărire penală, indicaţiilor procesuale pe pe cauze penale specifice.

Numărul
de ore
pentru
activităţile
simulative
2

2

Simularea procesului de elaborare a versiunilor în cadrul urmăririi penale şi
reliefarea procedeelor probatorii prin care pot fi confirmate sau infirmate
acestea.
Evaluare şi feedback

5

În total:

10

1

A. 2.2 Tactica efectuării acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii în
cauze penale specifice
Numărul
de ore
Nr.
pentru
Tema instruirii prin activităţi simulative
crt.
activităţile
simulative
1.
Generalități privind tactica efectuării acţiunilor de urmărire penală şi a
2
măsurilor speciale de investigaţii.
2.

Metodologia întocmirii de către ofiţerul de urmărire penală sau procuror a
actelor procedurale de dispoziţie, precum şi actelor procedurale de
consemnare a procedeelor probatorii desfăşurate în cauze penale specifice.

3

3.

Simularea procesului de efectuare a cercetării la faţa locului.

2

4.

Simularea procesului de efectuare a percheziţiei, ridicării de obiecte şi
documente.
Simularea procesului de efectuare a prezentării spre recunoaştere.

2

5.
6.
7
8.

Simularea procesului de audiere bănuitului/învinuitului, părţii vătămate,
martorului.
Simularea procesului de conducere, control, coordonare şi consemnare a unor
măsuri speciale de investigaţie.
Evaluare şi feedback
În total:

2
2
2
1
16

A. 2.3 Tactica utilizării în procesul penal a cunoştinţelor specializate
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.
8.

Tema instruirii prin activităţi simulative
Generalități privind procedura de dispunere şi efectuare a constatărilor
tehnico-ştiinţifice, medico – legale şi a expertizei judiciare. Colectarea
mostrelor pentru cercetarea comparativă.
Metodologia întocmirii de către ofiţerul de urmărire penală sau procuror a
actelor procedurale ordonatorii la numirea constatărilor tehnico-ţtiinţifice şi
expertizelor medico-legale, precum şi actelor procedurale de consemnare a
acţiunii de colectare a mostrelor pentru cercetare comparativă.
Simularea procesului de dispunere a a constatărilor tehnico-ştiinţifice, medico
– legale şi a expertizei judiciare.
Simularea procesului de colectare a mostrelor pentru cercetarea comparativă.
Simularea procesului de notificare despre dispunerea expertizei, prezentare a
raportului de expertiză, audiere a specialistului/expertului.
Evaluare şi feedback
În total:

Numărul
de ore
pentru
activităţile
simulative
2

2

2
3
4
1
14

VI. METODICA ACTIVITĂŢILOR DE SIMULARE/RESURSE LOGISTICE
METODICA ACTIVITĂŢILOR DE SIMULARE
Reguli referitoare la scenariile folosite în cadrul activităţilor de
simulare.
Scenariile conform cărora se vor petrece activităţile de simulare
sunt elaborate de formator pe baza unor cauze penale reale, însă
nu se vor copia sau repeta.
Scenariile sunt modelate astfel încât, pe lângă faptul că, vor
implica situaţii des întâlnite în practică, vor scoate în prim plan
subiecte complicate sau dificil de soluţionat, ceea ce va implica
(pentru audienţi) un efort suplimentar de studiere a practicii
judiciare, teoriei de specialitate etc.
Activitatea scrisă în cadrul simulărilor.
Grupul de audienţi se va împărţi, după caz, în grupe a câte 4
audienţi în fiecare grup. Rolurile vor fi distribuite astfel: un
procuror, un ofiţer de urmărire penală, un avocat, un acuzat
(bănuit/învinuit). Repartizarea audienţilor pe grupuri şi
repartizarea audienţilor din grupuri pe roluri se face de formator
la începutul orei practice. Tot atunci fiecărui grup i se
repartizează scenariul cauzei care urmează să fie simulată în
dependenţă de tema simulării.
Activitatea scrisă în cadrul grupurilor are loc concomitent, în
toate grupurile.
Aspecte metodice de lucru în grup:
Audienţii cu roluri de ofiţer de urmărire penală/procuror în
auditoriu studiază materialele scenariului şi tot atunci pregătesc
actele procesuale de dispoziţie şi sau ordonatorii. Acuzatul, de
rînd cu apărătorul, formulează cereri, contestaţii împotriva
actelor organului de urmărire penală. Procurorul şi ofiţerul de
urmărire penală, întocmesc actele corespunzătoare simulării în
derulare, acte de dispoziţie şi consemnare privind efectuarea
diferitor procedee probatorii.
În tot timpul activităţilor scrise în grupuri, formatorul se află în
auditoriu, supraveghează activitatea audienţilor, răspunde la
întrebări, dă sfaturi şi recomandări.
Activitatea verbală în cadrul simulărilor.
Activităţile simulative verbale au loc prin simularea
procedeelor probatorii, desfăşurate conform regulilor de
procedură fixate în C.P.P..
La finalul fiecărei activităţi de simulare cît şi la finalul
întregului modul de simulare, formatorul dă recomandări
practice, comentează activitatea audienţilor. La fel, formatorul
dă exemple de bune practici şi rele practici.

RESURSE LOGISTICE
 una sau mai multe săli
special amenajate pentru
simularea
procedeelor
probatorii;
 echipament de înregistrare
video şi audio a acţiunilor
procesuale;
 o sală dotată cu unul sau
mai multe calculatoare şi
printere;
 acces la internet, materiale
de birotică;
 după caz: tablă flip-chart,
proiector.

VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă a audientului se va face cu note pe scara de la 1 la 10 pentru fiecare
activitate de simulare în care este antrenat. Notele vor fi acordate pentru calitatea actelor
procedurale întocmite (individual sau în grup), respectarea procedurii şi tacticii de efectuare a
acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii.
La evaluarea activităţii scrise se recomandă luarea în calcul a următoarelor criterii:

a) Cunoaşterea, aplicarea şi interpretarea normelor de drept material şi procedural.
b) Capacitatea de a rezuma şi reda faptele.
c) Capacitatea de a întocmi actele procedurale structurat şi clar, în conformitate cu dreptul
procedural naţional.
d) Caracterul complex şi plenitudinea documentelor.
e) Veridicitatea şi logica motivării.
f) Limbajul şi stilul de redare.

La evaluarea activităţilor verbale se recomandă luarea în calcul a următoarelor criterii:
a) Cunoaşterea, aplicarea şi interpretarea normelor de drept material şi procedural.
b) Motivarea şi caracterul adecvat al argumentelor.
c) Modul de executare a obligaţiilor şi de exercitare a drepturilor care rezultă din cadrul
simulării;
d) Corectitudinea aprecierii faptelor şi a probelor;
e) Corectitudinea reacţiei la situaţii neaşteptate;
f) Comportamentul în situaţii de conflict sau situaţii emoţionale dificile;
g) Corectitudinea, logica şi ordinea adresării întrebărilor în cadrul audierilor;
h) Calitatea strategiilor şi tacticilor procesuale aplicate;
i) Creativitatea;
j) Aplicarea dreptului internaţional şi a normelor drepturilor omului;
k) Veridicitatea, structurarea şi logica expunerii verbale;
B. Evaluarea finală se va efectua prin examen, în bază de test, care va conţine întrebări
teoretice şi practice în domeniul desfăşurării urmăririi penale.
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