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I. PRELIMINARII
Activitatea specială de investigaţii reprezintă o procedură cu caracter secret şi/sau public,
efectuată de autorităţile competente, cu/fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în scopul
culegerii de informaţii necesare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea
securităţii statului, ordinii publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor,
descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. Fiind un mijloc juridic de stat, activitatea specială de
investigaţii este exercitată în exclusivitate de către subdiviziunile specializate ale organelor de
stat împuternicite prin lege şi numai în scopul soluţionării sarcinilor stipulate în lege, bazându-se
pe Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Legea cu privire la activitatea
specială de investigaţii, pe alte legi şi acte normative de referinţă.
Prezentul curriculum este conceput să conţină informaţii cît mai actuale şi utile, necesare
candidaţilor la funcţia de procuror şi judecător, în scopul de a-i ajuta să însuşească cît mai
eficient actualul suport normativ în domeniul activităţii speciale de investigaţii, de a înţelege
raţiunile reglementărilor legale în cadrul înfăptuirii acesteia, precum şi pentru a-şi forma
deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.
La elaborarea curriculumului s-a acordat atenţie sporită atît ideii de acumulare a
cunoştinţelor teoretice temeinice privind activitatea specială de investigaţii şi regimul măsurilor
operative de investigaţii în procesul penal, 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.
II. COMPETENŢE

•
•
•
•
•

Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
să poată identifica conceptele de bază, esenţa activităţii speciale de investigaţii;
sa cunoască cadrul normativ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii speciale de
investigaţii;
să deţină cunoştinţe şi abilităţi practice de aplicare şi folosire a rezultatelor măsurilor
speciale de investigaţii în procesul penal şi/sau în afara acestuia;
să posede abilităţi practice de elaborare a actelor procesuale ce ţin de sfera activităţii
speciale de investigaţii;
să proiecteze şi să motiveze acte procesuale şi judecătoreşti de dispoziţie prin prisma
normelor de drept naţional şi internaţional.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

−
−
−
−
−
−
−
−
	
  

La sfîrşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să:
descrie procedura iniţierii, autorizării şi aplicării măsurilor speciale de investigaţii;
identifice drepturile şi obligaţiile actorilor procesuali în domeniul activităţii speciale de
investigaţii;
determine conţinutul actelor procesuale prin care se dispun/autorizează măsurile speciale
de investigaţii;
întocmească acte procesuale ale procurorului/judecătorului în vederea dispunerii, solicitării
şi autorizării măsurilor speciale de investigaţii;
determine ordinea examinării contestărilor depuse în legătură cu efectuarea sau refuzul de
efectua măsurilor speciale de investigaţii;
utilizeze metode de control exercitat de procuror şi judecător în domeniul activităţii
speciale de investigaţii;
asigure protecţie drepturilor şi libertăţilor persoanei în activitatea specială de investigaţii;
să ia atitudine faţă de discrepanţele existente în practica naţională.
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei

Formator

Total
ore

Ore
curs

Ore
practice

Evaluarea

Activitatea specială
de investigaţii

Vladislav
Guţan

18

6

12

colocviu
diferenţiat

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

Tematica

Ore
curs

Ore
practice

1.

Activitatea specială în investigaţii: noţiuni generale

2

2

2.

Activitatea specială de investigaţii în procesul penal

4

0

3.

Măsurile speciale de investigaţii (în continuare MSI).
Procedura de dispunere a MSI

0

6

4.

Controlul activităţii speciale de investigaţii

0

2

5.

Activitatea specială de investigaţii şi drepturile omului

0

2

6

12

Total
VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii didactice Sugestii pentru
Resurse logistice lucrul individual

Tema 1. Activitatea specială în investigaţii: noţiuni generale
Ore curs
1. Activitatea specială de investigaţii, noţiuni,
conţinut, aspecte şi componente.
2. Sarcinile activităţii speciale de investigaţii:
sarcinile generale şi sarcinile speciale (particulare).
3. Principiile activităţii speciale de investigaţii.
4. Subiecţii ASI
Ore practice
1. Noţiunea activităţii speciale de investigaţii (în
continuare ASI); determinarea esenţei, importanţei
şi conţinutului ASI;
2. Determinarea sarcinilor ASI (generale şi
speciale);
3. Definirea principiilor activităţii speciale de
investigaţii: principiile generale: legalitatea,
respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, de
ideologizarea şi nepărtinirea. Principiile speciale:
oportunitatea activităţii speciale de investigaţii,
ofensivitatea activităţii speciale de investigaţii,
cooperarea organelor investigativ-operative cu alte
organe de stat; îmbinarea metodelor publice şi
	
  

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Seminare
Studiu de caz
Tablă flipchart

Ore curs
Brainstorming.
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică
Ore practice
Brainstorming.
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secrete, dezideologizarea şi nepărtinitatea;
4. Identificarea subiecţilor ASI, clasificarea lor,
atribuţiile acestora. Alte persoane participante la
ASI.
Tema 2. Activitatea specială de investigaţii în procesul penal
Ore curs
1. Dispoziţii generale privind ASI. Temeiurile
pentru efectuarea acestora;
2. Procedura de dispunere a MSI;
3. Consemnarea MSI;
4. Măsurile speciale de investigaţii

Curs-prelegere
Proiector/laptop

Ore curs
Brainstorming
Lectura
surselor din
Lista
bibliografică.

Tema 3. Măsurile speciale de investigaţii. Procedura de dispunere a MSI
Ore practice
1. Definirea noţiunii de măsură specială de Seminare
investigaţii şi nomenclatorul acestor măsuri; Studiu de caz
Verificarea existenţei temeiurilor legale pentru Tablă flipchart
dispunerea MSI;
2. Procedura dispunerii, autorizării şi consemnării
MSI. Condiţii, durata, acţiunile actorilor procesuali;
3. Identificarea MSI concrete şi a particularităţilor
dispunerii, efectuării acestora

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Tema 4. Controlul activităţii speciale de investigaţii
Ore practice
1. Determinarea cadrul normativ privind controlul
Seminare
ASI;
Studiu de caz
2. Identificarea controlului parlamentar asupra
Tablă flipchart
activităţii speciale de investigaţii;
3. Identificarea controlului departamental şi
modului în care procurorul exercită controlul ASI;
4. Identificarea modului în care instanţa de judecată
exercită controlul ASI;

Ore practice
Soluţionarea
speţelor.
Examinarea
dosarelor.
Întocmirea
proiectelor de
acte procesuale.

Tema 5. Controlul activităţii speciale de investigaţii
Ore practice
1.Determinarea cadrului normativ naţional şi Seminare
internaţional privind controlul asupra activităţii Studiu de caz
speciale de investigaţii prin prisma protejării
drepturilor omului;
2.Cunoaşterea cazurilor CtEDO ce vizează subiectul
abordat, inclusiv şi cele emise în cauzele contra
Moldovei;
3. Identificarea unor eventuale discrepanţe dintre
legislaţia Republicii Moldova şi practica CtEDO.

	
  

Ore practice
Brainstorming.
Soluţionarea
speţelor.
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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;
− redactarea unor acte procesuale (încheieri, hotărâri, decizii) în baza temelor studiate;
− susţinerea unei testări obligatorii care vor conţine sarcini cu obiective de măsurare a
cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale;
B. Evaluarea finală se va efectua ca colocviu diferenţiat la finele semestrului prin
soluţionarea scrisă a unor întrebări teoretice şi a situaţiilor de caz.
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