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I. PRELIMINARII
Atitudinea lucidă de respect faţă de legea penală reprezintă o condiţie primordială a
fortificării statului de drept şi a ocrotirii eficiente a valorilor sociale care stau la baza societăţii la
etapa actuală. Adoptarea unei noi legislaţii penale şi modificările ulterioare a constituit un pas
semnificativ în efectuarea reformei de drept, în perfecţionarea sistemului de protecţie a
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Ţinînd cont de faptul că prin intermediul normelor legale, dreptul penal protejează în
modul cel eficient ordinea de drept şi, pe cale de consecinţă, ordinea socială, se recunoaşte că
această ramură a dreptului reprezintă în cadrul sistemului unitar mijlocul principal de apărare a
celor mai importante valori sociale. În context, curriculumul la modulul „ Investigarea
infracţiunilor în domeniul transportului, contra securităţii şi a ordinii publice”, se prezintă ca un
document de politică şi doctrină educaţională.
Nu poţi cere audientului în permanenţă cunoaştere şi precizie fără a-i oferi în schimb un
resort funcţional şi temeinic, care să-i stimuleze capacităţile de interpretare reproductivă, analiză,
sinteză, argumentare, valorizare şi elaborare de noi idei. Tocmai reieşind din necesitatea
prevenirii unor asemenea disfuncţionalităţi se propune un model eficient de orientare a
tehnologiilor şi strategiilor didactice în învăţământul juridico-penal, un reputat indicator de
analiză a rezultatelor, de evaluare a randamentului de studiu al materiei. Curriculumul este
conceput ca document reglator ce determină competenţele profesionale necesare.
Din această perspectivă, studiul disciplinei are următoarele sarcini:
 aprofundarea cunoştinţelor în materie, ţinîndu-se cont de modificările legislative
intervenite, precum şi de elaborările doctrinei juridice la acest capitol;
 determinarea circumstanţelor ce urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a cazurilor
de încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de
transport, luarea de ostatici, banditism, crearea şi conducerea unei organizaţii criminale,
dezordinii în masă, acţiuni care dezorganizează activitatea penitenciarelor, huliganism etc.;
 însuşirea particularităţilor investigării infracţiunilor de referinţă;
 implementarea procedeelor de înaintare şi verificare a versiunilor.
Scopul disciplinei constă în formarea/dezvoltarea competenţelor/abilităţilor conform
standardului de formare profesională a adulţilor, reieşind din Cadrul European şi cel Naţional al
Calificărilor, cu un grad mai înalt şi complex al tematicii atît pentru orele de curs, cît şi pentru
cele de seminar, corespunzând specificului profesional al funcţiei de procuror.
II. COMPETENŢE





Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
aplicarea corectă a legislaţiei penale şi procesual penale, metodelor şi procedeelor tactice
de investigare a categoriilor nominalizate de infracţiuni;
aplicarea regulilor de instrumentare şi calificare a acestor categorii de infracţiuni;
identificarea scopurile exercitării urmăririi penale;
conştientizarea importanţei procesului de probaţiune 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
cercetare a cauzei.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
 identifice scopurile exercitării urmăririi penale;
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 definească conceptele şi principiile de bază ale procesului penal;
 conştientizeze importanţa procesului de probaţiune 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
cercetare a cauzei;
 argumenteze soluţii concrete pentru problemele de ordin practic vizând efectuarea
acţiunilor procesuale în scopul administrării mijloacelor de probă în procesul penal, ţinând
cont de particularităţile cercetării acestor categorii de infracţiuni;
 utilizeze mijloace tehnice speciale la efectuarea acţiunilor procesual-penale;
 formuleze întrebări faţă de specialişti şi experţi în vederea atingerii scopurilor dispunerii
constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale sau efectuării expertizelor;
 posede deprinderi de organizarea lucrului colaboratorilor organelor de politie în cazul
efectuării acţiunilor procesuale de cercetare la faţa locului, reconstituirea faptei,
experimentului în procedura de urmărire penală, efectuarea percheziţiei, ridicarea de
obiecte, etc.
 posede competenţe 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;
 estimeze necesitatea direcţionării activităţii organului de urmărire penală la evidenţierea
circumstanţelor care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cît şi cele
care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau agravează
răspunderea.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Investigarea
infracţiunilor în
domeniul transportului,
contra securităţii şi a
ordinii publice

Nicolae
Zanevici

II

18

2

Ore
Evaluarea
practice

16

colocviu

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o
1.
2.

TEMATICA
Investigarea infracţiunilor în domeniul transportului (art.264 269 CP )
Investigarea infracţiunilor contra securităţii publice şi a ordinii
publice (banditism, huliganism, dezordini în masă)

Ore
curs

Ore
practice

1

4

1

0

2.1.

Particularităţile investigării infracţiunilor de banditism

0

4

2.2.

Particularităţile investigării infracţiunilor de huliganism

0

4

2.3.

Particularităţile investigării infracţiunilor de dezordini în masă.

0

4

2

16

TOTAL

3

VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii didactice
Lucrul individual
Resurse logistice

Tema 1. Investigarea infracţiunilor în domeniul transportului (art.264-269 CP)
Ore curs
Ore curs
1. Noţiunea infracţiunilor în domeniul transporturilor; Curs-prelegere
Lectura unor
2. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul
surse
infracţiunilor în domeniul transporturilor;
bibliografice
3. Particularităţile planificării urmăririi penale în
Dezbaterea.
cazul cercetării infracţiunilor în domeniul
transporturilor;
4. Particularităţile înaintării versiunilor în cazul
infracţiunilor în domeniul transporturilor şi
verificarea lor
Ore practice
Ore practice
1. să definească noţiunea infracţiunilor contra Seminare.
Pregătirea temei
securităţii publice şi a ordinii publice;
Analiza datelor
pentru activitate
2. să determine circumstanţele ce urmează a fi statistice.
practică. Lucrul
stabilite;
Tablă flipchart.
în grup cu
3. să identifice importanţa sub aspectul probaţiunii a Studiu de caz.
folosirea
cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor Soluţionarea
tehnicilor
contra securităţii publice şi a ordinii publice;
speţelor.
informaţionale.
4. să identifice procedeele de administrare a
Întocmirea
mijloacelor de probă în faza urmăririi penale;
referatelor.
5. să conştientizeze importanţa planificării urmăririi
Întocmirea
penale pentru eficacitatea acesteia;
proiectelor de
6. să formeze deprinderi de înaintare a versiunilor în
acte.
cadrul urmăririi penale în cauzele de comitere a
Întocmirea
infracţiunilor contra securităţii publice şi a ordinii
referatelor pe
publice;
grupe cu teme
7. să fie capabili să întocmească planul activităţii de
diferenţiate
urmărire penală;
8. să acumuleze deprinderi de conducere a activităţii
şi de repartizare a lucrului în cadrul grupului de
urmărire penală;
9. să formeze aptitudini de adoptare a deciziilor în
vederea realizării acţiunilor planificate;
10. să acumuleze deprinderi la eficacitatea conlucrării
cu organele operative de investigaţii
Tema 2. Investigarea infracţiunilor contra securităţii publice şi a ordinii publice (banditism,
huliganism, dezordini în masă)
Ore curs
Ore curs
Curs-prelegere
Lectura unor
2.1. Particularităţile investigării infracţiunilor de
surse
banditism
1. Noţiunea de banditism. Unele reguli de calificare a
bibliografice
banditismului.
Dezbaterea.
2. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul
infracţiunilor de banditism.
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Particularităţile planificării urmăririi penale în
cazul cercetării infracţiunilor de banditism.
4. Particularităţile înaintării şi verificării versiunilor
în cazul infracţiunilor de banditism.
2.2. Particularităţile investigării infracţiunilor
de huliganism
5. Noţiunea de huliganism. Unele reguli de calificare
a huliganismului.
6. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul
infracţiunilor de huliganism.
7. Particularităţile planificării urmăririi penale în
cazul cercetării infracţiunilor de huliganism.
8. Particularităţile înaintării şi verificării versiunilor
în cazul infracţiunilor de huliganism.
2.3. Particularităţile investigării infracţiunilor
de dezordini în masă.
9. Noţiunea de dezordini în masă. Unele reguli de
calificare a dezordinilor în masă.
10. Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul
infracţiunilor de dezordini în masă.
11. Particularităţile planificării urmăririi penale în
cazul cercetării infracţiunilor de dezordini în masă.
12. Particularităţile înaintării şi verificării versiunilor
în cazul infracţiunilor de dezordini în masă.
Ore practice
1. să definească noţiunea de banditism, să relateze
despre unele reguli de calificare a banditismului.
2. să determine particularităţile cercetării la faţa locului
în cazul infracţiunilor de banditism.
3. să identifice particularităţile planificării urmăririi
penale în cazul cercetării infracţiunilor de banditism.
4. să cunoască/expună particularităţile înaintării şi
verificării versiunilor în cazul infracţiunilor de
banditism.
5. să expună noţiunea de huliganism, unele reguli de
calificare a huliganismului.
6. să delimuteze particularităţile cercetării la faţa
locului în cazul infracţiunilor de huliganism.
7. să formeze deprinderi de planificare a urmăririi
penale în cazul cercetării infracţiunilor de huliganism.
8. să cunoască particularităţile înaintării şi verificării
versiunilor în cazul infracţiunilor de huliganism.
9. să definească noţiunea infracţiunilor de dezordini în
masă;
10. să determine circumstanţele ce urmează a fi
stabilite;
11. să identifice importanţa sub aspectul probaţiunii a
cercetării la faţa locului în cazul infracţiunilor de
dezordini în masă;
12. să identifice procedeele de administrare a
mijloacelor de probă în faza urmăririi penale;
13. să cunoască importanţa planificării urmăririi penale
3.

.

Seminare.
Analiza datelor
statistice.
Tablă flipchart.
Studiu de caz.
Soluţionarea
speţelor.

Ore practice
Pregătirea temei
pentru activitate
practică.
Lucrul în grup
cu folosirea
tehnicilor
informaţionale.
Întocmirea
referatelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte.
Întocmirea
referatelor pe
grupe cu teme
diferenţiate
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pentru eficacitatea acesteia;
14. să formeze deprinderi de înaintare a versiunilor în
cadrul urmăririi penale în cauzele de comitere a
infracţiunilor de dezordini în masă;
15. să fie capabili să întocmească planul activităţii de
urmărire penală;
16. să acumuleze deprinderi de conducere a activităţii
şi de repartizare a lucrului în cadrul grupului de
urmărire penală;
17. să formeze aptitudini de adoptare a deciziilor în
vederea realizării acţiunilor planificate;
18. să acumuleze deprinderi la eficacitatea conlucrării
cu organele operative de investigaţii.
VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
 participarea audienţilor în cadrul seminarelor;
 realizarea activităţilor individuale şi în grup;
 răspunsuri orale, participare la dezbateri, studii de caz;
 întocmirea unor acte procedurale în baza speţelor prezentate;
 susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor şi aptitudinilor profesionale;
 pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale.
B. Evaluarea finală se va efectua sub forma unui colocviu la finele disciplinei de studiu,
în bază de test, care va conţine întrebări teoretice şi practice cu referire la investigarea
infracțiunilor din domeniul transporturilor și a infracțiunilor contra securității și ordinii
publice (banditism, huliganism şi dezordini în masă).
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