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I. PRELIMINARII
Investigaţia judiciară a infracţiunilor constituie apanajul exclusiv al agenţiilor de aplicare a
legii (organe specializate ale statului în activitatea judiciară). Una dintre componentele esenţiale
în cadrul investigaţiei judiciare o reprezintă inclusiv interpretarea şi evaluarea comportamentelor
umane, din perspectiva psiho-criminologică, respectiv analiza comportamentului uman în
procesul judiciar. Studiul cu privire la psihologia comportamentală și investigativă nu se
limitează la analiza psihologică a comportamentului infracţional prin intermediul tehnicilor
profiling, dar necesar să se cunoască manifestările comportamentale şi aspectele de ordin
psihologic, patologic, comportamental ce privesc atât autorul autorul unei infracţiuni cât și alți
subiecți al întregului proces investigațional vizat în cadrul infracțional. Mai mult ca atât, analiza
investigativă este un proces de analiză a situației de fapt dintr-un caz şi interpretarea interacţiunii
dintre victime şi autori acesteia. Odată cu evoluția în timp a conceptelor, metodelor şi tehnicilor
de analiză comportamentală, acestea s-au diversificat, fiind puse la dispoziția investigatorilor şi
alte instrumente suport precum tactici specifice de interogatoriu, de gestionare a situațiilor de
criză, de relaționare cu mass-media, de anticipare a fenomenului infracțional etc.
Curriculumul la disciplina „Psihologie comportamentală și investigativă” se axează pe
tendințele actuale de dezvoltare a competențelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.
Studierea acestei discipline are menirea de a contribui la familiarizarea audienţilor programului
de formare iniţială organizat de Institutul Naţional al Justiţiei cu psihologia comportamentală și
investigațională din perspectiva cuplului penal victimă-agresor și metode de investigare și
detectare sub aspect psihologic al actului infracțional, studiindu-se și specificul psihologic al
comportamentului juvenil.
Psihologia comportamentală și investigativă, ca ştiinţă şi practică, asigură studiul şi analiza
complexă a comportamentelor umane implicate în procesul judiciar. Scopul disciplinei constă în
dezvoltarea competențelor la procurori şi judecători de interpretare și analiză a aspectelor
psihologice comportamentale a subiecților unui cadru infracțional și să aprecieze locul şi rolul
tehnologiilor psihologice specifice în activitatea judiciară.

II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
•
•
•
•
•
•

să stabilească interconexiunea personalitatea infractorului –victimă – martor – context – act
infracţional prin prisma particularităţilor psihologice;
să aplice cunoştinţele psihologice în procesul de comunicare și investigare cu infractorul,
bănuitul, învinuitul şi inculpatul;
să utilizeze concluziile examenului psihologic/expertizei psihologice în calificarea
infracţiunii şi emiterea sancţiunii;
să aprecieze locul şi rolul tehnologiilor psihologice specifice în activitatea judiciară;
să-şi dezvolte competenţe psiho-intelectuale şi moral-afective profesional importante;
să valideze în practica judiciară modelele ştiinţifice elaborate de psihologia generală şi
psihologia socială.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

•
•

să cunoască ariile de competenţă ale psihologiei comportamentale și investigative şi să
definească rolul acestora în activitatea procurorului/judecătorului;
să aprecieze şi să utilizeze tehnologiile psihologice specifice activităţii judiciare;

1

să estimeze şi să interpreteze caracteristicele psihologice ale persoanelor implicate în actul
infracţional;
să cunoască specificul psihologic comportamentul juvenil și particularitățile audierii
copiilor.
să cunoască aspectele psihologice ale procesului judiciar.
să contribuie efectiv la stabilirea adevărului şi aplicarea legii.

•
•
•
•

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei

Psihologie
comportamentală
şi investigativă

Formator

Inga Platon

Semestrul

Total
ore

I

24

Ore
curs

Ore
pract.

8

16

Evaluarea
Probe de
evaluare:
▪ prezentarea
portofoliului
▪ analiza
studiului de caz
▪ referate

V. REPARTIZAREA ORELOR DE CURS
Nr.
d/o

Unități de conținut al modulelor de curs

Aspecte teoretice şi metodologice privind analiza
investigativă privind profilului psihologic.
Investigația
psihologică
a
simptomaticii
II.
comportamentului simulat
Psihologia judiciară din perspectiva personalității
III.
martorului
Dimensiuni psihologice privind minorul implicat în
IV.
procesul judiciar
TOTAL
I.

Ore de contact direct
Ore teoretice
Ore practice
2

4

2

4

2

4

2

4

8

16

VI. CONȚINUTUL UNITĂȚILOR DE CURS
Nr. d/o

Tema unității de curs

Numărul
de ore

ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND
ANALIZA
INVESTIGATIVĂ
PRIVIND
PROFILULUI
PSIHOLOGIC

1.

▪ Concepte, tipologii și particularitățile constructului de personalitate:
componentele, trăsăturile și tipuri de personalitate. Manifestarea
tulburărilor de personalitate: (tulburarea bipolară, tulburarea de
personalitate schizoidă, tulburarea
de personalitate paranoidă,
personalitatea antisocială, tulburarea de personalitate Borderline,
tulburarea de personalitate histrionică, tulburarea de personalitate
narcisistă, personalitatea fobică, personalitatea dependentă)

2

2

▪ Principalele metode existente pe plan internaţional în construcţia
profilului psihologic
▪ Particularitățile psihologice ale diferitor tipuri de infractori
▪ Particularitățile psihologice ale victimei

Strategii și soluții preventive de evitare a victimizării

INVESTIGAȚIA
PSIHOLOGICĂ
COMPORTAMENTULUI SIMULAT

A

SIMPTOMATICII

▪ Comportamentul simulat. Indicatorii verbali, motori și fiziologici ai
conduitei simulate.
▪ Etiologia minciunii în comportamentul actorilor implicați în proces.
▪ Depistarea conduitelor duplicitare (simulate-minciunoase).
▪ Elemente de psihotactică: comunicarea non-verbală, metode și
tehnici de ascultare activă.

2.

PSIHOLOGIA
JUDICIARĂ
PERSONALITĂȚII MARTORULUI

DIN

PERSPECTIVA

▪ Manifestările psiho-emoționale și psiho-comportamentale a
martorului și a părților implicate în procesul de depunere a
mărturiilor. Sondarea sentimentului de vinovăției.
▪ Problematica psihologică a mărturiei judiciare de bună și de rea
credință. Tipuri de martori.

3.

2

2

▪

DIMENSIUNI PSIHOLOGICE PRIVIND MINORUL IMPLICAT
ÎN PROCESUL INVESTIGATIV

4.

▪ Particularitățile psihologice ale minorului. Crizele de vârstă
caracteristici comportamentale.
▪ Specificul comportamentului copiilor supuși violenței, stresul posttraumatic si revictimizarea.
▪ Aspecte psihologice ale minciunii în comportamentul juvenil.
▪ Perspectiva psihologică asupra etapelor audierii copiilor.

TOTAL ORE

2

8

VII. TEMATICA SEMINARILOR
TEMA

METODA

Nr.
ORE

I Modul: Aspecte teoretice şi metodologice privind analiza investigativă privind profilului
psihologic.
Particularitățile psihologice ale infractorului
Trăsături de personalitate ale diferitor categorii de

Dezbateri,
Joc de rol

4

3

infractori
Particularitățile psihologice ale victimei
II Modul: Investigația psihologică a simptomaticii comportamentului simulat
Exprimarea aspectului inaparent în comportamentul
simulat
Mijloace psihologice de detectare a tensiunii psihice
simulare
Componenta psihologică a detecției comportamentului
simulat
III Modul: psihologia judiciară din perspectiva personalității martorului
Recunoașterea și interpretarea emoțiilor
Etapele și strategii de interogare

Discuții în
grup,
brainstorming

4

4

IV Modul: Dimensiuni psihologice privind minorul implicat în procesul judiciar
Probleme tactice și etice cu privire la ascultarea minorilor
simulare
Aspectele psihologice privind audierea minorilor - victime

4

TOTAL ORE

1
6

VIII. METODICA ACTIVITĂŢILOR DE SIMULARE/RESURSE LOGISTICE
METODICA ACTIVITĂŢILOR DE SIMULARE

RESURSE LOGISTICE

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 studii de
caz, experimente psihologice reale, însă nu se vor copia sau
repeta.
Scenariile sunt modelate astfel încât, pe lângă faptul că, vor
implica situaţii des întâlnite în practica psihologică, vor scoate
în evidenţă subiecte complicate sau dificil de soluţionat, ceea
ce va implica (pentru audienţi) un efort suplimentar de
studiere a comportamentelor psihologice.
Activitatea scrisă în cadrul simulărilor.
Grupul de audienţi se va împărţi, în dependenţă de sarcina
exerciţiul în grupe mici de 2- 4 persoane în fiecare grup.
Rolurile vor fi distribuite în dependenţă de studiile de caz
astfel: un procuror, un judecător, intervievator, victimă,
martor etc. 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.
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Aspecte metodice de lucru în grup:
Pe tot parcursul activităţilor scrise în grupuri, formatorul se
află în auditoriu, supraveghează activitatea audienţilor,
răspunde la întrebări, dă recomandări şi direcţionează.
Activitatea verbală în cadrul simulărilor.
La finele fiecărei activităţi de simulare cât 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.
IX. EVALUAREA
Evaluarea continuă a audientului se va face prin intermediul probelor de evaluare:
 prezentarea portofoliului;
 analiza studiului de caz;
 referate.
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