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I. PRELIMINARII 
 

Conceptul modern despre un specialist în domeniul jurisprudenţei, în special despre un 
procuror, include cunoaşterea obligatorie a criminalisticii, a ştiinţei care studiază, elaborează şi 
foloseşte metode şi mijloace  tehnico-ştiinţifice, procedee tactice şi metode destinate descoperirii 
şi cercetării infracţiunilor, identificării făptuitorilor şi prevenirii faptelor antisociale. 

Candidaţii la funcţia de procuror – audienţi la Institutul Naţional al Justiţiei – au studiat 
anterior la facultate această disciplină, acumulînd cunoştinţe şi unele deprinderi practice de 
administrare a probelor, efectuare a unor activităţi de urmărire penală, organizare şi planificare a 
investigării infracţiunilor. Însă, avînd în vedere specificul activităţii procurorului, atribuţiile lui 
de conducere a urmăririi penale efectuate de ofiţeri de urmărire penală, în unele cazuri – de 
efectuare nemijlocită a urmăririi penale, este  foarte important ca el să cunoască mai profund şi la 
un nivel mai înalt tactica criminalistică – una dintre cele trei părţi principale ale criminalisticii – 
care cuprinde întregul sistem de reguli şi procedee ştiinţifice prin care se asigură efectuarea 
planificată, organizată, operativă şi oportună a tuturor activităţilor şi acţiunilor specifice urmăririi 
penale: cercetarea la faţa locului, percheziţia, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, audierea 
bănuitului, învinuitului, audierea martorului, a părţii vătămate, experimentul, reconstituirea 
faptei ş.a. 

La elaborarea curriculumului s-a acordat atenţie sporită atît ideii de acumulare a 
cunoştinţelor teoretice temeinice privind aceste reguli şi procedee tactice, cît şi celei de formare a 
abilităţilor tipice domeniului de activitate, precum şi a capacităţii procurorului de a transfera 
cunoştinţele teoretice şi practice în activitatea practică. 

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. 

 
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 

• Să poată identifica principiile de bază, sarcinile şi scopul tacticii criminalistice. 
• Să poată  determina rolul tacticii criminalistice în prevenirea şi combaterea infracţiunilor. 
• Să  deţină cunoştinţe şi abilităţi practice de elaborare şi verificare a versiunilor de urmărire 

penală. 
• Să posede abilităţi practice de planificare a  urmăririi penale. 
• Să deţină abilităţi de utlizare a procedeelor tactice, combinaţiilor şi operaţiunilor tactice. 
• Să  deţină cunoştinţe şi abilităţi practice privind tactica efectuării acţiunilor de urmărire 

penală concrete. 
• Să cunoască regulile tactice aplicate in dispunerea constatarilor tehnico-stiintifice si 

medico-legale şi a expertizelor. 
 

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 
− elaboreze şi să verifice versiunile criminalistice, să  organizeze, să planifice judicios şi să 

efectueze corect, din punct de vedere tactic,  acţiunile de urmărire penală; 
− aplice în practică metodele şi procedeele tactice criminalistice; 
− utilizeze în mod efectiv informaţia obţinută în cadrul efectuării cercetării la faţa locului şi a 

altor acţiuni de urmărire penală,  pentru a stabili modul de săvîrşire a infracţiunii, 
făptuitorul şi a dovedi faptul participării lui la comiterea infracţiunii; 
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− formuleze întrebările, răspunsul la care urmează a fi dat în procesul efectuării constatărilor 
tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi a expertizei judiciare; 

− dea apreciere probelor obţinute în rezultatul efectuării acţiunilor de urmărire penală şi să le 
utilizeze în procesul investigării; 

− ia decizii optime în situaţii problematice; 
− acorde ajutorul necesar ofiţerului de urmărire penală la planificarea şi efectuarea corectă, 

din punct de vedere tactic, a acţiunilor de urmărire penală. 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Tactica 
criminalistică 

Veaceslav Didâc 
Mihail Căpătici II 54 18 36 examen 

 
V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

 
Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 
1.   Consideraţii generale privind tactica criminalistică 2 2 

2.  Planificarea urmăririi penale. Rolul versiunii în planificare. 2 4 

3.  Tactica cercetării la faţa locului şi examinării corporale 2 4 

4.  Particularităţile tactice ale audierii martorului şi părţii vătămate, 
a confruntării 2 4 

5.  Tactica audierii bănuitului şi învinuitului   2 2 

6.  Tactica prezentării spre recunoaştere 2 6 

7.  Tactica efectuării percheziţiei şi a ridicării de obiecte şi 
documente.                                                                      2 4 

8.  
Tactica efectuării experimentului. Tactica efectuării 
reconstituirii. Tactica verificării declaraţiilor la locul 
infracţiunii.       

2 6 

9.  

Elemente de tactică criminalistică privind procedura de 
efectuare a constatărilor  tehnico – ştiinţifice, medico – legale şi 
a expertizei. Colectarea mostrelor pentru cercetarea 
comparativă. 

2 4 

TOTAL 18 36 
 

VI. UNITĂȚI TEMATICE 
 

Unităţi tematice Strategii didactice 
Resurse logistice Lucrul individual 

Tema 1. Condiţii generale privind tactica criminalistică 

Ore de curs 
1. Noţiunea, obiectul şi principiile tacticii 

criminalistice. 
2. Părţile componente ale tacticii criminalistice. 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 

Ore de curs 
Brainstorming. 
Problematizare.             
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3. Procedeele tactice : noţiunea şi clasificarea lor. 
4. Rolul tacticii criminalistice în prevenirea şi    

combaterea infracţiunilor 
Ore practice 

1. Noţiunea de tactică criminalistică.  Obiectul, 
principile şi rolul ei în cercetarea infracţiunilor. 

2. Sistemul tacticii criminalistice (partea generală şi 
partea specială). 

3. Noţiunea de procedeu tactic. Criteriile de 
clasificare a procedeelor tactice criminalistice. 

4. Combinaţia tactică şi operaţia tactică. Criteriile 
admisibilităţii combinaţiilor tactice în urmărirea 
penală 

5. Tactica efectuării acţiunilor de urmărire penală. 
Stadiile actiunii de urmărire penală: pregătirea, 
efectuarea, fixarea procesului de desfăşurare. 
aprecierea rezultatelor. Legătura reciprocă dintre 
tactica unor acţiuni de urmărire penală şi măsurile 
speciale de investigaţie. 

 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
 
 
 
 
 

Tema 2.  Planificarea urmăririi penale. Rolul versiunii în planificare. 

Ore de curs 
1. Principiile planificării urmăririi penale. 
2. Versiunile  şi rolul lor în planificarea şi  

desfăşurarea urmăririi penale. 
3. Tactica elaborării versiunilor de urmărire penală. 
4.  Modalităţi de verificare a versiunilor de urmărire 

penală. 
5. Structura şi conţinutul planului de urmărire penală. 

Ore practice 
1. Noţiuni generale privind planificarea urmăririi 

penale. 
2. Identificarea principiilor planificării. 
3. Determinarea rolulului versiunilor criminalistice  

în planificarea şi desfăşurarea urmăririi penale 
4. Criterii de clasificare a  versiunilor de urmărire 

penală. 
5. Reguli tactice care trebuie respectate în elaborarea 

versiunilor. Folosirea unor forme logice de 
raţionament. 

6. Identificarea modalităţilor de verificare a 
versiunilor de urmărire penală. 

7. Structura şi conţinutul planului de urmărire penală. 
Formula celor 7 întrebări . Formula celor 4 
întrebări. 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore de curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 

 
 
 
 
 

Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 

 
 
 
                                    
 
 

Tema 3. Tactica cercetării la faţa locului şi examinării corporale 

Ore de curs 
1. Noţiunea, scopul, importanţa şi obiectivele 

cercetării la faţa locului. 
2. Elemente tactice specifice pregătirii cercetării la 

faţa locului. 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
Suport curricular 
 

Ore de curs 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 
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3. Măsuri preliminare cercetării la faţa locului. 
4. Reguli tactice specifice efectuării cercetării  

propriu-zise la faţa locului. 
5. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului. 

Ore practice 
1. Consideraţii privind reglementarea procesual-

penală. 
2. Importanţa şi obiectivele cercetării la faţa locului. 
3. Activităţile de pregătire în vederea efectuării 

cercetării la faţa locului. 
4. Identificarea măsurilor preliminare cercetării la 

faţa locului. 
5. Efectuarea cercetării propriu-zise la faţa locului. 

Cercetarea în faza statică. Cercetarea în faza  
dinamică. Clarificarea împrejurărilor negative. 

6. Activităţile desfăşurate de către specialistul 
criminalist cu ocazia cercetării la faţa locului. 

7. Mijloace procesuale de fixare a rezultatelor 
cercetarii la fata locului. 

8. Particularităţile tactice ale examinării  corporale. 
9. Procedee şi mijloace de fixare a rezultatelor 

cercetţrii la faţa locului şi a examinării corporale. 

 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Simularea acţiunii 
procesuale 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
 

Tema  4.  Particularităţile tactice ale audierii martorului şi părţii vătămate, a confruntării 

Ore de curs 
1. Reglementarea procesual-penală. 
2. Procesul psihologic de formare a declaraţiilor 

martorilor, părţii vătămate. 
3. Reguli şi procedee tactice aplicate la audiere. 
4. Modalităţi speciale de audiere a martorilor. 
5. Consemnarea declaraţiilor martorilor şi ale 

persoanei vătămate, alte metode tehnice de fixare. 
6. Reguli tactice de efectuare a confruntării. 

Ore practice 
1. Noţiunea şi importanţa declaraţiilor martorului în 

procesul penal. 
2. Recepţia senzorială a martorilor. Factorii care 

distorsionează recepţia senzorială. Stocarea şi 
reactivarea memorială. 

3. Elemente tactice aplicate în pregătirea audierii 
martorilor. Contactul psihologic – condiţie 
indispensabilă bunei desfăşurări a audierii 
martorilor. 

4. Relatarea liberă: noţiunea şi semnificaţia ei tactică. 
5. Reguli tactice aplicate în etapa adresării de 

întrebări. 
6. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor martorilor. 
7. Particularităţile tactice privind audierea părţii 

vătămate. 
8. Procedeele tactice privind audierea martorilor 

minori şi a altor categorii de martori (persoanelor 
în etate, surdo - muţilor, nevăzătorilor, 

 
Curs-prelegere 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Jocul pe rol 
Tabla flipchart 
 

Ore de curs 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 

 
 
 
 
 
 

Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
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handicapaţilor psihic). 
9. Mijloacele de fixare a declaraţiilor martorilor şi 

părţii vătămate. 
10. Elemente tactice ale pregătirii  confruntării. Reguli 

tactice de efectuare a cofruntării propriu-zise. 
Tehnica fixării rezultatelor confruntării. 

Tema  5. Tactica audierii bănuitului şi învinuitului   

Ore de curs 
1. Reglementarea procesual-penală. 
2. Pregătirea în vederea audierii bănuitului, 

învinuitului. 
3. Reguli şi procedee tactice aplicate în cadrul 

audierii bănuitului, învinuitului. 
4. Particularităţile tactice ale audierii  bănuitului sau  

învinuitului minor. 
5. Consemnarea declaraţiilor  bănuitului  sau 

învinuitului. 
Ore practice 

1. Importanţa audierii bănuitului şi a învinuitului. 
2. Unele aspecte referitoare la psihologia bănuitului şi 

a învinuitului. 
3. Elemente tactice aplicate în pregătirea audierii 

bănuitului, învinuitului. Planificarea audierii. 
4. Modalităţi tactice de audiere în faza relatării libere. 
5. Modalităţi tactice de audiere în faza adresării de 

întrebări.  
6. Fixarea şi verificarea declaraţiilor bănuitului, 

învinuitului. 

 
Curs-prelegere 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Jocul pe rol 
Tabla flipchart 
 
 

Ore de curs 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
 

Tema  6. Tactica prezentării spre recunoaştere 

                                  Ore de curs 
1. Noţiunea, scopul şi importanţa prezentării spre 

recunoaştere. 
2. Aspecte psihologice ale prezentării spre 

recunoaştere. 
3. Particularităţile tactice privind efectuarea 

prezentării spre recunoaştere a persoanelor. 
4. Particularităţile tactice privind prezentarea spre 

recunoaştere a obiectelor. 
5. Fixarea rezultatelor prezentării spre recunoaştere. 
                                 Ore practice 
1. Reglementarea procesual-penală. 
2. Pregătirea în vederea prezentării spre recunoaştere. 

Obiectul audierii persoanei care urmează să 
recunoască. 

3. Particularităţi tactice privind prezentarea spre 
recunoaştere a persoanei in afara spaţiului 
vizibilităţii celui care urmează a fi recunoscut. 

4. Criteriile de selectare a grupului de asistenţi 
procedurali ce urmează a fi prezentaţi împreună cu 
persoana care urmează a fi recunoscută.  

 
Curs-prelegere 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Simularea acţiunii 
procesuale 
Tabla flipchart 
 
 
 
 

Ore de curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
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5. Tactica prezentării spre recunoaştere  a persoanei 
după fotografia acesteia. 

6. Particularităţile tactice privind prezentarea spre 
recunoaştere a obiectelor. 

7. Reguli  tactice aplicate în cadrul prezentării spre 
recunoaştere a cadavrelor sau a unor părţi ale lui,  a 
obiectelor de anticariat, precum şi a altor obiecte 
pentru care este imposibil de a alege şi prezenta 
analogul. 

8. Verificarea şi aprecierea rezultatelor prezentării 
spre recunoaştere. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                             

Tema  7. Tactica efectuării percheziţiei şi a ridicării de obiecte şi documente.  

                                  Ore de curs 
1. Noţiunea, importanţa şi reglementarea procesuală a 

percheziţiei. 
2. Pregătirea în vederea efectuării percheziţiei. 
3. Procedee tactice folosite la efectuarea percheziţiei. 
4. Reguli tactice folosite la ridicarea de obiecte şi 

documente. 
5. Fixarea rezultatelor percheziţiei şi a ridicării de 

obiecte şi documente.    
                                 Ore practice 
1. Noţiunea, importanţa, scopul şi felurile 

percheziţiei. 
2. Aspecte de ordin psihologic ce ţin de efectuarea 

percheziţiei şi comportamentul persoanelor 
implicate. 

3. Pregătirea în vederea efectuării percheziţiei. 
4. Reguli tactice privind efectuarea percheziţiei 

domiciliare. 
5. Elemente tactice aplicate în procesul efectuării 

percheziţiei corporale. 
6. Particularităţi ale desfăşurării unor categorii de 

percheziţie (la locul unde îşi desfăşoară activitatea 
o persoană juridică, în locuri publice, în locuri 
deschise, percheziţia repetată, percheziţia 
sistemelor informatice). 

7. Fixarea rezultatelor percheziţiei. 
8. Reguli tactice aplicate la efectuarea ridicării de 

obiecte şi documente propriu-zise.Specificul 
ridicării corespondenţei sechestrate. 

9. Procesul – verbal al ridicării de obiecte şi 
documente. 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Simularea acţiunii 
procesuale 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore de curs 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Tema  8. Tactica efectuării experimentului. Tactica 
efectuării reconstituirii. Tactica verificării 
declaraţiilor la locul infracţiunii. 

  

                                  Ore de curs 
1. Noţiunea, esenţa şi scopul experimentului, 

reconstituirii faptei şi a verificării declaraţiilor la 
locul infracţiunii. 

2. Reguli tactice generale aplicate la efectuarea 

 
Curs-prelegere 
Tabla flipchart 
 
 

Ore de curs 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 
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experimentului 
3. Regulile tactice aplicate la efectuarea reconstituirii 

faptei. 
4. Regulile tactice aplicate în procesul verificării 

declaraţiilor la locul infracţiunii. 
5. Fixarea rezultatelor experimentului, reconstituirii 

faptei şi a verificării declaraţiilor la locul 
infracţiunii. 

                                 Ore practice 
1. Noţiunea, esenţa şi importanţa experimentului în 

descoperirea şi investigarea infracţiunilor. 
2. Pregătirea în vederea efectuării experimentului. 
3. Rolul specialistului în planificarea acestei acţiuni 

de urmărire penală, alegerea mijloacelor de fixare  
a modului de desfăşurare şi a rezultatelor obţinute. 

4. Reguli tactice generale aplicate la efectuarea 
experimentului. 

5. Fixarea, aprecierea şi folosirea rezultatelor 
experimentului în procesul de probaţiune.  

6. Reglementarea reconstituirii în legislaţia procesual 
penală. Importanţa reconstituirii. Dispunerea şi 
organizarea reconstituirii. 

7. Măsuri preliminare reconstituirii. 
8. Regulile tactice aplicate la efectuarea acestei 

acţiuni de urmărire penală. 
9. Fixarea desfăşurării şi a rezultatelor reconstituirii. 

Aplicarea mijloacelor tehnice (înregistrarea video 
şi fotografierea), folosirea ajutorului specialiştilor. 

10. Aprecierea şi utilizarea rezultatelor reconstituirii 
faptei.  

11.  Noţiunea, şi importanţa verificării la locul 
infracţiunii a declaraţiilor martorilor, victimei 
infracţiunii, bănuitilui şi învinuitului. 

12. Deosebirea acestei acţiuni procesuale de 
experiment şi reconstituirea faptei. 

13. Pregătirea în vederea efectuării verificării 
declaraţiilor la locul infracţiunii. 

14. Regulile tactice aplicate în procesul verificării 
declaraţiilor la locul infracţiunii. 

15. Fixarea rezultatelor verificării declaraţiilor la locul 
infracţiunii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Simularea acţiunii 
procesuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema  9. Elemente de tactică criminalistică privind procedura de efectuare a constatărilor    
tehnico – ştiinţifice, medico – legale şi a expertizei. Colectarea mostrelor pentru cercetarea 
comparativă. 

Ore de curs 
1. Noţiuni generale despre constatare tehnico 
ştiinţifică,medico-legală şi expertiza judiciară. 

2.  Pregătirea în vederea dispunerii constatării tehnico 
– ştiinţifice, medico – legale sau a expertizei 
criminalistice. 

3. Regulile generale şi speciale ce trebuie respectate 
la dispunerea constatărilor tehnico – ştiinţifice, 

 
Curs-prelegere 
Proiector/laptop 
 
 
 
 
 

Ore de curs 
Brainstorming. 
Lectura surselor 
din Lista 
bibliografică 
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medico – legale şi a expertizelor.  
4. Asemănări şi deosebiri între constatarea tehnico 
ştiinţifică,medico-legală şi expertiză. 

5.  Elemente tactice în aprecierea şi valorificarea 
concluziilor expertizei şi ale constatării tehnico – 
ştiinţifice, medico – legale.  

                                 Ore practice 
1. Noţiunea, obiectul şi condiţiile efectuării 

constatărilor tehnico – ştiinţifice şi medico – 
legale.    

2. Pregătirea în vederea dispunerii constatării tehnico 
– ştiinţifice şi medico – legale. 

3. Reguli tactice aplicate in dispunerea constatarilor 
tehnico-stiintifice si medico-legale.  

4. Caracterul, funcţiile şi scopul expertizelor 
judiciare. 

5. Condiţiile, valoarea probatorie şi clasificarea 
expertizelor.  

6. Pregătirea în vederea dispunerii expertizei. 
7. Reguli tactice aplicate in dispunerea expertizelor 

criminalistice. 
8. Verificarea şi folosirea concluziilor expertizei şi 

ale constatării tehnico – ştiinţifice, medico – legale. 
9. Noţiunea şi felurile mostrelor. 
10. Temeiurile de colectare a mostrelor, modul de 

colectare. 

 
 
 
 
 
 
 
Seminare 
Studiu de caz 
Tabla flipchart 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Soluţionarea 
speţelor 
Pregătirea temelor 
pentru activităţi 
practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea se va efectua continuu şi la final. 
A. Evaluarea continuă se va realiza prin: 

− participarea audienţilor în cadrul orelor de curs şi a celor practice; 
− realizarea activităţilor individuale; 
− studii de caz; 
− susţinerea unor testări. 

B. Evaluarea finală se va efectua sub forma unui examen scris la finele semestrului de 
studio, prin răspunsuri la întrebările tip sinteză, care să acopere materia studiată şi prin 
soluţionarea speţelor. 
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