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Abrevieri : 
 
AC  – anti-corpţional 
ASB – anti-spălarea banilor 
AAFAMAT  -  anti-activitatea de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste 
CPP – codul de procedură penală  
CP – codul penal 
EAG – Grupul Euro-Asiatic 
MO – monitorul oficial 
GRECO – Grupul de state împotriva corupţiei 
GMC – Grupul multidisciplinar în problemele corupţiei al Consiliului Europei 
CNA – Centrul Naţional Anti-corupţie 
SPCSB – Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor 
GAFI (FATF) – Grupul de acţiune financiară internaţională 
RAI (SPAI) – Grupul de Iniţiativă Anticorupţie a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est 
MONEYVAL – Comitetul  de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor 
Grupul EGMONT – Organizaţia internaţională a unităţilor de informaţii financiare 
FIU – Unitate de Informaţie Financiară 
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I.PRELIMINĂRI 
 

     Una din priorităţile actuale ale reformelor economice, politice, de drept şi sociale din Republica 
Moldova este prevenirea şi combaterea corupţiei. Fenomenul corupţiei, analizat prin prisma proceselor 
de tranziţie politică, economică şi socială din perioada ce s-a scurs de la declararea independenţei 
statului, a avut şi are un impact dezastruos asupra calităţii guvernării, asigurării respectării drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor, dezvoltării şi imaginii ţării, inclusiv la nivel internaţional.   

Proporţiile corupţiei şi importanţa sferelor afectate de acest viciu social impune în mod imperativ 
abordarea strategică a fenomenului respectiv care, efectiv, favorizează săvîrşirea unui şir de alte 
infracţiuni, inclusiv a celor de spălare a banilor obţinuţi prin infracţiuni, ultimii, în multe cazuri, fiind  
folosiţi în scopuri de  finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste. 

 Potrivit prevederilor p.c), alin.(3), art.16 al Legii R.M. „Cu privire la prevenirea şi combaterea 
corupţiei” din 25.04.2008, nr.90-XVI, legalizarea veniturilor obţinute din acte de corupţie, este 
considerat un act conex celui de corupţie. Plus la aceasta, realitatea obiectivă,  denotă cu certitudine că 
Republica Moldova, de asemenea, este supusă unor riscuri ale eventualelor atentate de terorism, care, 
indiscutabil, nu pot fi realizate fără asistenţa financiară şi/sau asigurarea materială respectivă.  

Aceste fenomene, în ansamblu, creează un pericol sporit nu numai pentru securitatea societăţii 
noastre, ci şi pentru întreaga omenire. În acest context se impune studierea fundamentală şi analiza 
profundă a corupţiei, a spălării banilor şi a activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor  
teroriste,  în special sub aspectul detectării şi investigării eficiente a acestor categorii de infracţiuni.  

În virtutea celor expuse, este extrem de importantă sesizarea faptului imposibilităţii obţinerii unor 
rezultate pozitive la acest capitol fără însuşirea şi cunoaşterea avansată de către organele de urmărire 
penală a metodologiilor investigării acestor infracţiuni în scopul combaterii eficiente a criminalităţii 
respective.   

Procesul anti-infracţional, inclusiv cel anti-corupţie, întruneşte două elemente de bază; - 
prevenirea şi combaterea, acţiunile cărora urmează a fi realizate paralel, îmbinând activităţile de  
integritate şi educaţie socio-morală cu cele de prevenire, de detectare, investigare şi sancţionare. 
      Dat fiind faptul că corupţia, de rând cu legalizarea banilor, precum şi a activităţii de finanţare şi 
asigurare materială a actelor teroriste reprezintă un pericol sporit pentru edificarea şi consolidarea 
statalităţii, pentru securitatea şi bunăstarea naţională, obstrucţionând, în aceeaşi măsură,  promovarea 
imaginii ţării şi în procesul integraţionist, detectarea şi investigarea eficientă a acestor categorii de 
infracţiuni reprezintă o prioritate pentru fiecare cetăţean, pentru fiecare instituţie publică sau privată, 
pentru întreaga societate.  

Un rol deosebit de important în acest segment le revine autorităţilor publice, în special organelor de 
ocrotire a normelor de drept, fapt pentru care viitorii procurori şi judecători necesită a fi instruiţi 
avansat în vederea combaterii calitative a infracţiunilor enunţate.   
      În această ordine de idei,  oportunitatea predării şi însuşirii de către audienţii Institutului Naţional al 
Justiţiei  (INJ) a Cursului specializat „INVESTIGAREA  INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE, 
DE SPĂLARE A BANILOR ŞI DE ACTIVITATE DE FINANŢARE ŞI ASIGURARE 
MATERIALĂ A ACTELOR TERORISTE” (în continuare Cursul) este extrem de sporită, deoarece  
anume viitorii judecători sau procurori, sunt persoanele care prin comportament ireproşabil, capacităţi 
etico-morale deosebite, înalt grad de integritate şi probitate, cunoştinţe profunde si aptitudini avansate,  
urmează să promoveze şi să implementeze politicile şi legislaţiile anti-corupţie (AC), anti-spălare a 
banilor (ASB) şi anti-activitatea de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste  (AAFAMAT ).  

Cursul constă din trei module, care au o legătură directă în domeniul materiei de specialitate şi 
sunt preconizate pentru audienţii INJ, contopindu-se  în final într-un ciclu compact, inclusiv: 
- legislaţie şi metodologii de detectare şi  investigative a corupţiei; 
- legislaţie şi metodologii de detectare şi  investigative a spălării banilor; 
- legislaţie şi metodologii de detectare şi  investigative a activităţii de finanţare şi asigurare   materială 
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  a actelor teroriste. 
Atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, utilitatea Cursului este indiscutabilă, deoarece de 

corectitudinea şi eficienţa aplicării cadrului legislativ, inclusiv a celui internaţional în domeniile 
respective, în mare măsură depinde calitatea actului juridic, adoptat de viitorii judecători sau  procurori 
şi, ca rezultat, - eficienţa combaterii acestor infracţiuni. 

Programul curricular al Cursului respectiv include trei niveluri comportamentale cu diferit volum 
şi grad de complexitate; - cunoaştere, aplicare şi integrare, fiind destinat unui public deosebit de 
audienţi cu anumit nivel de cunoştinţe şi anumite particularităţi pentru mediul juriştilor. 
      Nivelul cunoaşterii presupune aprofundarea cunoştinţelor teoretice, formarea bazei conceptuale în 
domeniul proceselor anti-infracţionale corespunzătoare, inclusiv studierea şi însuşirea legislaţiei şi 
practicilor avansate care reglementează activităţile contra corupţiei, spălării banilor, precum şi 
împotriva activităţilor de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste. 

Nivelul aplicării presupune formarea abilităţilor tipice Cursului menţionat, dezvoltarea 
capacităţilor în vederea implementării şi aplicării metodologilor şi legislaţiei corespunzătoare, 
cultivarea aptitudinilor de utilizare a cunoştinţelor teoretice în activitatea de specialitate. 

Nivelul integrării presupune formarea capacităţilor de transfer al cunoştinţelor teoretice şi a 
deprinderilor practice în situaţii neordinare, atipice, identificarea şi aplicarea soluţiilor în cazul unor 
sarcini cu un grad sporit de complexitate. Totodată,  acest nivel impune şi utilizarea logicii si 
argumentării în abordarea problemelor respective,  manifestarea atitudinilor personale adecvate în 
circumstanţe şi activităţi specifice, precum şi formarea competenţelor profesionale. 

Curriculumul conţine  lista surselor bibliografice, inclusiv izvoarele de bază în domeniile vizate, 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. 

Scopul Cursului rezidă în realizarea obiectivelor de instruire în vederea studierii avansate, însuşirii 
aprofundate şi implementării eficiente a  cunoştinţelor teoretice  în domeniul combaterii şi sancţionării 
actelor de corupţie, a spălării banilor şi a activităţilor de finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste prin aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei, inclusiv a cadrului legislativ internaţional.  

În aspect practic Cursul nominalizat va acorda posibilitatea însuşirii şi utilizării metodelor avansate 
privind detectarea, calificarea, investigarea şi sancţionarea acestor infracţiuni. 

Un alt segment important al scopului acestui Curs îl constituie faptul că, de rând cu cele 
menţionate, însuşirea aprofundată a Cursului respectiv va asigura, va contribui şi va favoriza 
implementarea Recomandărilor organismelor internaţionale în domeniu, inclusiv ale GRECO, 
MONEYVAL, FATF, EGMONT, CoE, ONU şi a altor instrumente instituţionale de specialitate. 

Evaluarea Cursului urmează a fi realizată, atât  prin dezbateri tematice în baza unui portofoliu cu 
conţinut de lucrări scrise, inclusiv soluţionarea diferitor cazuri ipotetice şi speţelor, cât şi prin 
susţinerea testărilor. În această ordine de idei se propune de a reduce esenţial caracterul narativ al 
predării, punându-se accentul pe aspectul interactiv al comunicării cu audienţii, bazat pe soluţionarea 
studiilor de caz, a speţelor din domeniu şi a practicilor judiciare. 

  Evaluarea curentă a  audienţilor se realizează, inclusiv prin aplicarea testelor-grilă, iar la 
finalizarea Cursului  audienţii vor susţine o evaluare a cunoştinţelor prin testarea respectivă. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 5 

II. OBIECTIVE 
 

2.1.Obiective generale:  
− aprofundarea cunoştinţelor în materie, ţinându-se cont de modificările legislative intervenite, 

precum şi de elaborările doctrinei juridice la acest capitol; 
− estimarea dinamicii reglementărilor naţionale şi internaţionale privind combaterea şi sancţionarea 

fenomenelor de corupţie, spălrii banilor şi activităţii de finanţare şi asigurare  materială  a actelor 
teroriste. 

− argumentarea soluţiilor propuse pentru rezolvarea cazurilor practice; 
− aprecierea rolului organizaţiilor naţionale şi internaţionale în combaterea şi pedepsirea corupţiei şi 

spălării banilor; 
− deprinderea abilităţilor de culturalizare a populaţiei în materia combaterii şi sancţionării corupţiei; 
− însuşirea procedeelor de înaintare a versiunilor şi verificare a lor. 

 
2.2. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
− să identifice obiectivele disciplinei şi unităţile ei structurale; 
− să definească, atât aspectul semantic, etimologic al  corupţiei, spălării  banilor,  „legalizare a 

bunurilor obţinute ilicit” prucum şi a ” activităţii de finanţare şi asigurare   materială  a actelor  
teroriste, prevăzute de legislaţia naţională şi internaţională la acest capitol, cât şi aspecte ale 
noţiunilor respective, elucidate în literatura de specialitate; 

− să conştientizeze esenţa şi importanţa proceselor AC, ASB şi AAFAMAT atât la nivel naţional, cât 
şi intenţional; 

− să stabilească cadrul normativ-juridic naţional şi internaţional ce reglementează procesele AC, ASB 
şi AAFAMAT; 

− să analizeze şi să caracterizeze infracţiunile de corupţie, de spălare a banilor şi de finanţare şi 
asigurare   materială  a actelor  teroriste, precum şi să delimiteze specificul elementelor acestor 
infracţiuni (obiect, latura obiectivă, latura subiectivă, subiect); 

− să stabilească rolul ofiţerului de urmărire penală, procurorului, a judecătorului de instrucţie, 
instanţei de judecată şi a altor organe de resort în procesul depistării, investigării, instrumentării şi 
judecării cazurilor de corupţie, spălare a banilor şi activităţii de finanţare şi asigurare   materială  a 
actelor teroriste. 

− să determine alte tipuri de infracţiuni conexe celor nominalizate. 
 

2.3 La nivel de aplicare: 
− să identifice soluţii practice privind combaterea şi reducerea esenţială a fenomenelor de corupţie, 

spălare a banilor şi a  activităţii de finanţare şi asigurare  materială  a actelor teroriste. 
− să aprecieze gradul de utilitate a prevederilor legale AC, ASB şi AAFAMAT în vigoare; 
− să   interpreteze şi să aplice corect legislaţia privind procesul AC, ASB şi  AAFAMAT; 
− să aplice just şi corect normele juridice materiale şi procesuale, atât la calificarea faptei cât şi la 

judecarea cauzei; 
− să aprecieze rolul organizaţiilor naţionale şi internaţionale, utilizând eficient practicele avansate în 

domeniul reprimării şi sancţionării corupţiei şi spălării banilor;  
− să aprecieze influenţa activităţilor organizaţiilor nonguvernamentale asupra proceselor AC, ASB şi  

AAFAMAT; 
− să identifice procedeele de administrare a mijloacelor de probă la faza urmăririi penale şi a 

judecării cauzei precum şi de apreciere a probelor de către organul de urmărire penală şi/sau 
instanţa de judecată. 
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2.4 La nivel de integrare: 
− să formeze aptitudini de transpunere a cunoştinţelor teoretice, acumulate în cadrul studierii 

disciplinei, în situaţii practice; 
− să elaboreze şi să înainteze propuneri concrete privind înlăturarea prevederilor lacunare ale 

legislaţiei în vigoare privind combaterea şi condamnarea AC, ASB şi  AAFAMAT; 
− să contribuie la culturalizarea juridică a populaţiei în materia prevenirii şi combaterii corupţiei, 

spălării banilor şi activităţii de finanţare şi asigurare   materială  a actelor teroriste. 
− să argumenteze soluţiile propuse pentru rezolvarea cazurilor practice; 
− să estimeze cu atenţie dinamicele  reglementărilor naţionale şi internaţionale privind combaterea şi 

sancţionarea fenomenului de corupţie, de  spălare a banilor şi activităţii de finanţare şi asigurare   
materială  a actelor teroriste. 

 
 

III. ADMINISTRAREA  CURSULUI 
 

Codul disciplinei     Semestrul Nr. de ore – curs        Nr. de ore – 
       - seminar  

   Evaluarea 

             III            8           16 EXAMEN 
 
 

 IV. CONŢINUTUL CURSULUI 
 
Tema 1. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor de corupţie.  
− definiţia corupţiei şi importanţa ei; 
− formele corupţiei şi clasificarea actelor de corupţie; 
− aspectul juridico-penal al infracţiunilor de corupţie; 
− pericolul social al infracţiunilor de corupţie; 
− tipologia infracţiunilor de corupţie; 
− mijloacele de aplicare şi modurile în care se comit infracţiunile de corupţie; 
− urmele tipice ale infracţiunilor de corupţie; 

 
Tema 2. Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a infracţiunilor de 
corupţie.  
− metode de obţinere a informaţiei (detectarea); 
− fapta comisă şi natura ei;  
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de corupţie;  
− verificarea comunicărilor despre actele de corupţie comise; 
− ghidul investigaţiilor actelor de corupţie;        
− recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor; 
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
− identificarea făptuitorului în comiterea infracţiunilor de corupţie; 
− aspecte generale privind identificarea victimei.  
 

 
Tema 3. Sistemul activităţilor procesuale de urmărire penală. Particularităţile tactice privind 

pregătirea şi realizarea acţiunilor de urmărire penală în cazurile infracţiunilor de 
corupţie.    
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− pornirea urmăririi penale; 
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor materiale ale infracţiunilor de corupţie; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a părţii vătămate; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea acuzării; 
− terminarea urmăririi penale, anchete speciale; 
− competenţele procurorului în dosarele de corupţie; 
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul de urmărire penală; 
− asigurarea recuperării pagubei,sechestrarea şi confiscarea bunurilor; 
− confiscarea specială; 
Tema 4. Activităţile speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie. Constatările tehnico-

ştiinţifice şi expertiza judiciară. 
− cadrul legislativ privind efectuarea măsurilor speciale de investigaţii; 
− măsurile speciale de investigare şi documentare a corupţiei; 
− condiţiile  aplicării măsurilor speciale de investigaţii; 
− procedura ordonării expertizei judiciare; 
− tipurile expertizelor judiciare în cazurile de corupţie. 
− Utilizarea concluziilor constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor judiciare. 
 
Tema 5. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor de spălare a banilor. Obiectul probaţiunii 
în procedura de urmărire penală a spălării banilor.  
− generalităţi privind fenomenul spălării banilor. 
− etapele procesului de spălare a banilor; 
− reglementarea juridico-penală a spălării banilor; 
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de corupţie;  
− verificarea comunicărilor despre actele de corupţie comise; 
− ghidul investigaţiilor actelor de corupţie;        
− recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor; 
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
− crima predicat în infracţiunile de spălare a banilor.  
− tipologia spălării banilor; 
− metode şi surse de obţinere a informaţiei despre legalizarea bunurilor ilicite; 
− tranzacţiile suspecte şi raportarea acestora; 
− apariţia, dezvoltarea şi esenţa centrelor off-shore; 
− corelaţia dintre caracterul legal şi cel ilegal al evaziunii fiscale; 
− impedimentele pe care le prezintă centrele off-shore în procesul ASB; 
− procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore. 
 
Tema 6. Programul acţiunilor procedurale în cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor. 
Particularităţile tactice privind pregătirea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală. 
− pornirea urmăririi penale în infracţiunile de spălare a banilor; 
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor materiale ale infracţiunilor de spălare a banilor; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a altor participanţi; 
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− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea acuzării; 
− terminarea urmăririi penale, anchete speciale; 
− competenţele procurorului în dosarele de spălare a banilor; 
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul de urmărire penală; 
− asigurarea recuperării pagubei, sechestrarea şi confiscarea bunurilor; 
− sechestrarea şi confiscarea specială a produselor infracţiunii; 
− rolul ofiţerului de urmărire penală, a  procurorului şi  judecătorului de instrucţie la faza urmăririi 
      penale a infracţiunilor de spălare a banilor; 
 
Tema 7. Caracteristica criminalistică a activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste. Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale a acestor 
infracţiuni.  
− noţiuni generale privind infracţiunile de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste;  
− formele activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste; 
− aspectul juridico-penal al infracţiunilor de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste; 
− pericolul social al infracţiunilor de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste; 
− trăsăturile tipice ale activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste; 
− mijloacele de aplicare şi modurile activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste; 
− identificarea făptuitorului în activităţile de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste; 
− fapta comisă şi natura activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste;  
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de categoria în cauză; 
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
 
Tema 8. Programul acţiunilor procedurale în cercetarea infracţiunilor de  finanţare şi asigurare 
materială a actelor teroriste. Particularităţile tactice privind pregătirea şi efectuarea acţiunilor 
de urmărire penală. 
− pornirea urmăririi penale în infracţiunile de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste;  
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a părţii vătămate; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea acuzării; 
− terminarea urmăririi penale, anchete speciale; 
− competenţele procurorului în dosarele de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste;   
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul de urmărire penală; 
− constatările tehnico-ştiinţifice şi ordonarea expertizelor judiciare; 
− rolul ofiţerului de urmărire penală, a  procurorului şi  judecătorului de instrucţie la faza urmăririi 
      penale a infracţiunilor de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste;   
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V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

a)Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs 
 

Nr. 
temei 

 
Tema 

Nr. de ore  

1 Caracteristica criminalistică a infracţiunilor de corupţie.  1,0 
2 Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale 

a infracţiunilor de corupţie.  
1,0 

3 Sistemul activităţilor procesuale de urmărire penală. Particularităţile 
tactice privind pregătirea şi realizarea acţiunilor de urmărire penală 
în cazurile infracţiunilor de corupţie. 

1,0 

4 Activităţile speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie. 
Constatările tehnico-ştiinţifice şi expertiza judiciară. 

1,0 

5 Caracteristica criminalistică a infracţiunilor de spălare a banilor. 
Obiectul probaţiunii în procedura de urmărire penală a spălării 
banilor.  

 
1,0 

6 Programul acţiunilor procedurale în cercetarea infracţiunilor de 
spălare a banilor. Particularităţile tactice privind pregătirea şi 
efectuarea acţiunilor de urmărire penală. 

1,0 

7. Caracteristica criminalistică a activităţii de finanţare şi asigurare 
materială a actelor teroriste. Circumstanţele care urmează a fi 
stabilite în cadrul urmăririi penale a acestor infracţiuni.   

1,0 

8. Programul acţiunilor procedurale în cercetarea infracţiunilor de  
finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste. Particularităţile 
tactice privind pregătirea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală. 
 

1,0 

                          Numărul total de ore 
 

8,0 

    
b)Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar 

 
Nr. 

temei 
 
 

Tema 

Nr. de 
ore 

preconiz
at 

1 Caracteristica criminalistică a infracţiunilor de corupţie. 
Evidenţierea şi descrierea datelor cu semnificaţie criminalistică.  
− definiţia corupţiei şi importanţa ei; 
− formele corupţiei şi clasificarea actelor de corupţie; 
− aspectul juridico-penal al infracţiunilor de corupţie; 
− pericolul social al infracţiunilor de corupţie; 
− tipologia infracţiunilor de corupţie; 
− mijloacele de aplicare şi modurile în care se comit infracţiunile de corupţie; 
− urmele tipice ale infracţiunilor de corupţie; 

 
     2,0 
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2 T Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cadrul urmăririi penale   e a 
infracţiunilor de corupţie. Obiectul probaţiunii.  
− metode de obţinere a informaţiei (detectarea); 
− fapta comisă şi natura ei;  
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de corupţie;  
− verificarea comunicărilor despre actele de corupţie comise; 
− ghidul investigaţiilor actelor de corupţie;        
− recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor; 
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
− identificarea făptuitorului în comiterea infracţiunilor de corupţie; 
− aspecte generale privind identificarea (victimei) părţii vătămate.  

 

 
                   
2,0 

3 Sistemul activităţilor procesuale de urmărire penală. Particularităţile tactice 
privind pregătirea şi realizarea acţiunilor de urmărire penală în cazurile 
infracţiunilor de corupţie.    
− pornirea urmăririi penale şi determinarea naturii juridice a faptei; 
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor materiale ale infracţiunilor de 

corupţie; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a victimei şi părţii vătămate; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea acuzării; 
− aplicarea măsurilor procesuale de constrângere; 
− anchete speciale şi măsurile speciale de investigaţii; 
− competenţele procurorului în dosarele de corupţie; 
− acţiunile de urmărire penală efectuate cu autorizaţia judecătorului de 

instrucţie; 
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul de urmărire penală; 
− măsuri asiguratorii privind recuperării pagubei, sechestrarea şi confiscarea 

bunurilor; 
− asistenţa internaţională in materie penală în cazurile de corupţie; 
− confiscarea specială. 

−  

 
 
 
         2,0 

4 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

Activităţile speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie. Constatările 
tehnico-ştiinţifice şi expertiza judiciară. 
− cadrul legislativ privind efectuarea măsurilor speciale de investigaţii; 
− măsurile speciale de investigare şi documentare a corupţiei; 
− acţiunile speciale de investigaţii efectuate cu autorizaţia procurorului sau 

judecătorului de instrucţie; 
− condiţiile  aplicării măsurilor speciale de investigaţii; 
− procedura ordonării expertizei judiciare; 
− tipurile expertizelor judiciare în cazurile de corupţie. 
− utilizarea concluziilor constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor 

judiciare. 
 
 

 
      2,0 
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    5 Caracteristica criminalistică a infracţiunilor de spălare a banilor. Obiectul 
probaţiunii în procedura de urmărire penală a spălării banilor.  
− generalităţi privind fenomenul spălării banilor. 
− etapele procesului de spălare a banilor; 
− reglementarea juridico-penală a spălării banilor; 
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de spălare a banilor;  
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
− crima predicat în infracţiunile de spălare a banilor.  
− tipologia spălării banilor; 
− metode şi surse de obţinere a informaţiei despre legalizarea bunurilor ilicite; 
− tranzacţiile suspecte şi raportarea acestora; 
− apariţia, dezvoltarea şi esenţa centrelor off-shore; 
− corelaţia dintre caracterul legal şi cel ilegal al evaziunii fiscale; 
− impedimentele pe care le prezintă centrele off-shore în procesul ASB; 
− procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore. 
− metode şi surse de obţinere a informaţiei despre legalizarea bunurilor ilicite; 
− tranzacţiile suspecte şi raportarea acestora; 
− apariţia, dezvoltarea şi esenţa centrelor off-shore; 
− corelaţia dintre caracterul legal şi cel ilegal al evaziunii fiscale; 
− impedimentele pe care le prezintă centrele off-shore în procesul ASB; 
− procedee de investigare a cazurilor de spălare a banilor prin zonele off-shore. 
 

      2,0 

 
6 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

 

 
Programul acţiunilor procedurale în cercetarea infracţiunilor de spălare a 
banilor. Particularităţile tactice privind pregătirea şi efectuarea acţiunilor de 
urmărire penală. 
− pornirea urmăririi penale în infracţiunile de spălare a banilor; 
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor materiale ale infracţiunilor spălare a 
      banilor; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a  altor participanţi; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea acuzării; 
− anchete speciale, identificarea bunurilor; 
− competenţele procurorului în dosarele de spălare a banilor; 
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul de urmărire penală; 
− asigurarea recuperării pagubei, sechestrarea şi confiscarea bunurilor; 
− sechestrarea şi confiscarea specială a produselor infracţiunii; 
− rolul ofiţerului de urmărire penală, a  procurorului şi  judecătorului de 
instrucţie  la faza urmăririi penale a infracţiunilor de spălare a banilor. 

 
   2,0 

 
 
 
 
 

           

7 Caracteristica criminalistică a activităţii de finanţare şi asigurare materială a 
actelor teroriste. Circumstanţele care urmează a fi stabilite în cadrul 
urmăririi penale a acestor infracţiuni.  
− noţiuni generale privind infracţiunile de finanţare şi asigurare materială a 

actelor teroriste;  

    2,0 
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− formele activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste; 
− aspectul juridico-penal al infracţiunilor de finanţare şi asigurare materială a 

actelor teroriste; 
− pericolul social al infracţiunilor de finanţare şi asigurare materială a actelor 

teroriste; 
− trăsăturile tipice ale activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor 

teroriste; 
− mijloacele de aplicare şi modurile activităţii de finanţare şi asigurare materială 

a actelor teroriste; 
− identificarea făptuitorului în activităţile de finanţare şi asigurare materială a 

actelor teroriste; 
− fapta comisă şi natura activităţii de finanţare şi asigurare materială a actelor 

teroriste;  
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de categoria în cauză; 
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
 

8 Programul acţiunilor procedurale în cercetarea infracţiunilor de  finanţare şi 
asigurare materială a actelor teroriste. Particularităţile tactice privind 
pregătirea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală. 
− pornirea urmăririi penale în infracţiunile de finanţare şi asigurare materială a 

actelor teroriste;  
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a părţii vătămate; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea acuzării; 
− terminarea urmăririi penale, anchete speciale; 
− competenţele procurorului în dosarele de finanţare şi asigurare materială a 
actelor teroriste;   
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul de urmărire penală; 
− constatările tehnico-ştiinţifice şi ordonarea expertizelor judiciare; 
− rolul ofiţerului de urmărire penală, a  procurorului şi  judecătorului de 
instrucţie la faza urmăririi 
      penale a infracţiunilor de finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste;   
 

      2,0 

Numărul total de ore 16,0 
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VI. OIECTIVELE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

Ca urmare a studierii complete a Cursului audienţii urmează să acumuleze cunoştinţele şi abilităţile 
necesare pentru exercitarea funcţiei de procuror sau de judecător, să manifeste o conduită adecvată 
normelor deontologice ce reglementează comportamentul profesional al procurorului şi al 
judecătorului.  

De asemenea, audienţii vor trebui să dea dovadă de spirit de iniţiativă, perseverenţă şi abilităţi de a 
lucra în echipă. Obiectivele de referinţă reprezintă subiecte speciale propuse pentru fiecare temă de 
studiu. Realizarea acestora va asigura asimilarea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor profesionale 
necesare. 

   
OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI 

− să definească noţiunea de corupţie; 
− să evidenţieze formele şi caracteristicile 

generale ale fenomenului de corupţie şi să 
sesizeze importanţa procesului anticorupţional; 

− să stabilească clasificarea actelor de corupţie.  
− să identifice pericolul social al infracţiunilor 

de corupţie; 
− să stabilească tipologia infracţiunilor de 

corupţie; 
− să cunoască urmele tipice ale infracţiunilor de 

corupţie; 
 

Tema  1. Caracteristica criminalistică a 
infracţiunilor de corupţie. 
− definiţia corupţiei şi importanţa ei; 
− formele corupţiei şi clasificarea actelor de 

corupţie; 
− aspectul juridico-penal al infracţiunilor de 

corupţie; 
− pericolul social al infracţiunilor de corupţie; 
− tipologia infracţiunilor de corupţie; 
− mijloacele de aplicare şi modurile în care se 

comit infracţiunile de corupţie; 
− urmele tipice ale infracţiunilor de corupţie. 

− să determine cadrul legal de reglementare a 
acţiunilor de detectare şi investigare a actelor 
de corupţie; 

− să cunoască specificul măsurilor prevăzute de 
Legea cu privire la activitatea operativă de 
investigaţie şi posibilitatea aplicării lor în 
cadrul procesului penal; 

− să cunoască structura actelor de procedură 
efectuate în cadrul urmăririi penale; 

− să cunoască termenele de efectuare a actelor 
de procedură; 

− să definească noţiunea de procuror stabilită de 
legislaţia în vigoare; 

− să cunoască atribuţiile procurorului; 
− să stabilească rolul procurorului în cadrul 

procesului penal; 
− să determine cazurile în care procurorul 

exercită nemijlocit urmărirea penală; 
− să stabilească şi să argumenteze coraportul 

procuror - organ de umărare penală; 
− să cunoască procedura de elaborare şi de 

punere în aplicare a actelor de dispoziţie ale 
procurorului. 

Tema 2. Circumstanţele care urmează a fi 
stabilite în cadrul urmăririi penale    a 
infracţiunilor de corupţie.  
− metode de obţinere a informaţiei (detectarea); 
− fapta comisă şi natura ei;  
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de corupţie;  
− verificarea comunicărilor despre actele de 

corupţie comise; 
− ghidul investigaţiilor actelor de corupţie;        
− recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor; 
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
− identificarea făptuitorului în comiterea 

infracţiunilor de corupţie; 
− aspecte generale privind identificarea (victimei) 

părţii vătămate.  
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− să cunoască motivele şi temeiurile pornirii 
urmăririi penale, procedura de pornire a 
acesteia; 

− să stabilească acţiunile de urmărire penală, 
care nu suferă amânare, procedura de 
acumulare a probelor, punerea sub învinuire; 

− să evidenţieze trăsăturile particulare a 
procedurilor speciale de anchetă prevăzute de 
legislaţia procedurală şi să cunoască a le pune 
în aplicare. 

− să definească admisibilitatea şi aprecierea 
probelor în conformitate cu prevederile legale; 

− să stabilească coraportul dintre admisibilitate 
şi apreciere a probelor; 

− să aprecieze limitele stabilirii pedepsei şi 
echitatea aplicării acesteia; 

− să aprecieze oportunitatea aplicării măsurii de 
siguranţă; 

− să stabilească scopurile şi temeiurile 
confiscării bunurilor obţinute din corupţie. 

− să definească infracţiunea de corupţie 
prevăzută de codul penal; 

− să analizeze elementele infracţiunii de 
corupţie: obiectul (generic, juridic, material), 
latura obiectivă, subiect  (general, special), 
latura subiectivă; 

− să stabilească coraportul dintre infracţiunile de 
corupere pasivă, corupere activă, dare de mită, 
luare de mită, primirea unei remuneraţii ilicite 
pentru îndeplinirea lucrărilor legate de 
deservirea populaţiei, primirea de către un 
funcţionar a recompensei ilicite; 

− să stabilească momentul consumării 
infracţiunii; 

− să stabilească posibilitatea de săvârşite a 
infracţiunii sub formă de participaţie şi să 
identifice forma acestor participaţii; 

− să determine condiţiile cazurile şi procedura 
liberării de răspundere penală a persoanei care 
a promis, oferit sau a dat bunuri ori servicii în 
schimbul îndeplinirii, neîndeplinirii, grăbirii 
sau îndeplinirii unor acţiuni de către persoana 
cu funcţie de răspundere sau persoana cu înaltă 
funcţie de răspundere. 

Tema 3. Sistemul activităţilor procesuale de 
urmărire penală. Particularităţile tactice 
privind pregătirea şi realizarea acţiunilor de 
urmărire penală în cazurile infracţiunilor de 
corupţie.    
− pornirea urmăririi penale şi determinarea naturii 

juridice a faptei; 
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă 

amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor materiale 

ale infracţiunilor de corupţie; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a 

pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a victimei şi 

părţii vătămate; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea 

acuzării; 
− aplicarea măsurilor procesuale de constrângere; 
− anchete speciale şi măsurile speciale de 

investigaţii; 
− competenţele procurorului în dosarele de 

corupţie; 
− acţiunile de urmărire penală efectuate cu 

autorizaţia judecătorului de instrucţie; 
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul 

de urmărire penală; 
− măsuri asiguratorii privind recuperării pagubei, 

sechestrarea şi confiscarea bunurilor; 
− asistenţa internaţională in materie penală în 

cazurile de corupţie; 
− confiscarea specială. 
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− să cunoască cadrul legislativ privind 
efectuarea măsurilor speciale de investigaţii; 

− să însuşească măsurile speciale de investigare 
şi documentare a corupţiei; 

− să aplice acţiunile speciale de investigaţii 
efectuate cu autorizaţia procurorului sau 
judecătorului de instrucţie; 

− să identifice condiţiile aplicării măsurilor 
speciale de investigaţii; 

− să stabilească procedura ordonării expertizei 
judiciare; 

− să identifice tipurile expertizelor judiciare în 
cazurile de corupţie. 

− să realizeze utilizarea concluziilor 
constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a 
expertizelor judiciare. 

 

Tema 4. Activităţile speciale de investigare a 
infracţiunilor de corupţie. Constatările tehnico-
ştiinţifice şi expertiza judiciară. 
− cadrul legislativ privind efectuarea măsurilor 

speciale de investigaţii; 
− măsurile speciale de investigare şi documentare a 

corupţiei; 
− acţiunile speciale de investigaţii efectuate cu 

autorizaţia procurorului sau judecătorului de 
instrucţie; 

− condiţiile  aplicării măsurilor speciale de 
investigaţii; 

− procedura ordonării expertizei judiciare; 
− tipurile expertizelor judiciare în cazurile de 

corupţie. 
− utilizarea concluziilor constatărilor tehnico-
ştiinţifice şi a expertizelor judiciare. 

− să identifice actele normativ juridice naţionale 
să argumenteze rolul instituţiilor internaţionale 
în procesul ASB şi AAFAMAT (GAFI, grupul 
EGMONT, grupul Wolfsberg ş.a.); 

− să evalueze rolul FIU în Republica Moldova; 
− să stabilească rolul entităţilor raportoare în 

procesul ASB şi AAFAMAT; 
− să identifice etapele procesului de spălare a 

banilor; 
− să determine cadrul legislativ naţional şi 

internaţional ce reglementează procesul ASB 
şi să aprecieze gradul de utilitate a aplicării 
normelor juridice respective; 

− să identifice conceptul de centru off-shore 
(paradis fiscal) utilizat în literatura de 
specialitate; 

− să explice cauzele apariţiei centrelor off-shore; 
− să stabilească esenţa evaziunii fiscale legale; 
− să determine corelaţia dintre evaziunea fiscală 
şi fenomenul de spălare a banilor; 

− să stabilească corelaţia dintre evaziunea fiscală 
legală (off-shore) şi infracţiunea de evaziune 
fiscală; 

− să identifice alternativele autorităţilor statale 
privind reducerea prejudicierii bugetului de 
stat ca rezultat al evaziunii fiscale legale; 

− să aprecieze facilităţile oferite companiilor off-
shore inclusiv clienţilor acestora şi să se 
expună asupra caracterului acestor facilităţi; 

− să stabilească tipurile de companii off-shore şi 
esenţa activităţii acestora  (companii 

Tema 5. Caracteristica criminalistică a 
infracţiunilor de spălare a banilor. Obiectul 
probaţiunii în procedura de urmărire penală a 
spălării banilor.  
− generalităţi privind fenomenul spălării banilor. 
− etapele procesului de spălare a banilor; 
− reglementarea juridico-penală a spălării banilor; 
− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de spălare a 

banilor;  
− circumstanţele agravante şi atenuante; 
− crima predicat în infracţiunile de spălare a 

banilor.  
− tipologia spălării banilor; 
− metode şi surse de obţinere a informaţiei despre 

legalizarea bunurilor ilicite; 
− tranzacţiile suspecte şi raportarea acestora; 
− apariţia, dezvoltarea şi esenţa centrelor off-shore; 
− corelaţia dintre caracterul legal şi cel ilegal al 

evaziunii fiscale; 
− impedimentele pe care le prezintă centrele off-

shore în procesul ASB; 
− procedee de investigare a cazurilor de spălare a 

banilor prin zonele off-shore. 
− metode şi surse de obţinere a informaţiei despre 

legalizarea bunurilor ilicite; 
− tranzacţiile suspecte şi raportarea acestora; 
− apariţia, dezvoltarea şi esenţa centrelor off-shore; 
− corelaţia dintre caracterul legal şi cel ilegal al 

evaziunii fiscale; 
− impedimentele pe care le prezintă centrele off-
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nerezidente, companii exceptate, IBC-uri, 
LLC-uri, TRUST-uri, CIC-uri ş.a.).  

− să identifice factorii care permit dezvoltarea 
fenomenelor de spălare a banilor. 

− să definească caracteristicile generale ale 
fenomenului de spălare a banilor şi a 
impactului acestui asupra ordinii sociale; 

− să definească noţiunile legale şi doctrinale ale 
spălării banilor. 

shore în procesul ASB; 
− procedee de investigare a cazurilor de spălare a 

banilor prin zonele off-shore. 
 

− să cunoască motivele şi temeiurile pornirii 
urmăririi penale în infracţiunile de spălare a 
banilor; 

− să aplice procedura desfăşurării activităţilor 
imediate, care nu suferă amânare; 

− să identifice condiţiile depistării, fixării şi 
ridicării probelor materiale ale infracţiunilor 
spălare a banilor; 

− să verifice versiunile tipice în baza cărora s-a 
pornit urmărirea penală; 

− să cunoască condiţiile audierii martorilor şi, 
după caz, a  altor participanţi; 

− să stabilească temeiurile punerii făptuitorului 
sub învinuire şi înaintării acuzării; 

− să aplice anchetele speciale şi să identifice 
locul aflării bunurilor; 

− să stabilească competenţele procurorului în 
dosarele de spălare a banilor; 

− să identifice interacţiunea dintre organele 
speciale şi ofiţerul de urmărire penală; 

− să analizeze condiţiile asigurării recuperării 
pagubei, sechestrării şi confiscării bunurilor; 

− să cunoască temeiurile sechestrării şi 
confiscării speciale a produselor infracţiunii; 

− să identifice rolul ofiţerului de urmărire 
penală, a  procurorului şi  judecătorului de 
instrucţie la faza urmăririi penale a 
infracţiunilor de spălare a banilor. 

Tema 6. Programul acţiunilor procedurale în 
cercetarea infracţiunilor de spălare a banilor. 
Particularităţile tactice privind pregătirea şi 
efectuarea acţiunilor de urmărire penală. 
− pornirea urmăririi penale în infracţiunile de 

spălare a banilor; 
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă 

amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor materiale 

ale infracţiunilor spălare a banilor; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora s-a 

pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a  altor 

participanţi; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea 

acuzării; 
− anchete speciale, identificarea bunurilor; 
− competenţele procurorului în dosarele de spălare 

a banilor; 
− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul 

de urmărire penală; 
− asigurarea recuperării pagubei, sechestrarea şi 

confiscarea bunurilor; 
− sechestrarea şi confiscarea specială a produselor 

infracţiunii; 
− rolul ofiţerului de urmărire penală, a  

procurorului şi  judecătorului de instrucţie la faza 
urmăririi penale a infracţiunilor de spălare a 
banilor. 

− să cunoască noţiuni generale privind 
infracţiunile de finanţare şi asigurare materială 
a actelor teroriste;  

− sa identifice formele activităţii de finanţare şi 
asigurare materială a actelor teroriste; 

− să analizeze aspectul juridico-penal al 
infracţiunilor de finanţare şi asigurare 
materială a actelor teroriste; 

− să aprecieze pericolul social al infracţiunilor 
de finanţare şi asigurare materială a actelor 

Tema 7. Caracteristica criminalistică a 
activităţii de finanţare şi asigurare materială a 
actelor teroriste. Circumstanţele care urmează a 
fi stabilite în cadrul urmăririi penale a acestor 
infracţiuni.  
− noţiuni generale privind infracţiunile de finanţare 
şi asigurare materială a actelor teroriste;  

− formele activităţii de finanţare şi asigurare 
materială a actelor teroriste; 

− aspectul juridico-penal al infracţiunilor de 
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teroriste; 
− să identifice trăsăturile tipice ale activităţii de 

finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste; 

− să cunoască mijloacele de aplicare şi modurile 
activităţii de finanţare şi asigurare materială a 
actelor teroriste; 

− să identifice făptuitorul în activităţile de 
finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste; 

− să stabilească fapta comisă şi natura activităţii 
de finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste;  

− să aprecieze locul şi timpul comiterii faptei 
infracţionale; 

− să identifice scopul comiterii infracţiunilor de 
categoria în cauză; 

− să constate circumstanţele agravante şi 
atenuante. 

finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste; 

− pericolul social al infracţiunilor de finanţare şi 
asigurare materială a actelor teroriste; 

− trăsăturile tipice ale activităţii de finanţare şi 
asigurare materială a actelor teroriste; 

− mijloacele de aplicare şi modurile activităţii de 
finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste; 

− identificarea făptuitorului în activităţile de 
finanţare şi asigurare materială a actelor 
teroriste; 

− fapta comisă şi natura activităţii de finanţare şi 
asigurare materială a actelor teroriste;  

− locul şi timpul comiterii faptei infracţionale; 
− scopul comiterii infracţiunilor de categoria în 

cauză; 
− circumstanţele agravante şi atenuante; 

− să stabilească corelaţia dintre legislaţia 
naţională şi cea internaţională în domeniile 
AAFAMAT; 

− să identifice organizaţiile internaţionale de 
profil privind prevenirea şi combaterea 
finanţării terorismului şi să stabilească 
importanţa activităţii lor (FATF, EAG, 
MONEYVAL, EGMONT, ONU, CE); 

− să evidenţieze măsurile luate la nivel 
internaţional în domeniul prevenirii şi 
combaterii finanţării terorismului; 

− să aprecieze gradul de ajustare a legislaţiei 
autohtone la prevederile tratatelor 
internaţionale; 

− să aprecieze gradul de implementare a 
recomandărilor organizaţiilor internaţionale în 
domeniul prevenirii şi combaterii finanţării 
terorismului; 

− să stabilească importanţa asistenţei juridice 
internaţionale în domeniul prevenirii şi 
combaterii finanţării terorismului. 
 

Tema 8. Programul acţiunilor procedurale în 
cercetarea infracţiunilor de  finanţare şi asigurare 
materială a actelor teroriste. Particularităţile 
tactice privind pregătirea şi efectuarea acţiunilor 
de urmărire penală. 
− pornirea urmăririi penale în infracţiunile de 

finanţare şi asigurare materială a actelor teroriste;  
− desfăşurarea activităţilor imediate, care nu suferă 

amânare; 
− depistarea, fixarea şi ridicarea probelor; 
− verificarea versiunilor tipice în baza cărora  s-a 

pornit urmărirea penală; 
− audierea martorilor şi, după caz, a părţii vătămate; 
− punerea făptuitorului sub învinuire şi înaintarea 

acuzării; 
− terminarea urmăririi penale, anchete speciale; 
− competenţele procurorului în dosarele de finanţare 
şi asigurare materială a actelor teroriste;   

− interacţiunea dintre organele speciale şi ofiţerul de 
urmărire penală; 

− constatările tehnico-ştiinţifice şi ordonarea 
expertizelor judiciare; 

− rolul ofiţerului de urmărire penală, a  procurorului 
şi  judecătorului de instrucţie la faza urmăririi 

− penale a infracţiunilor de finanţare şi asigurare 
materială a actelor teroriste. 
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VII. EVALUAREA CURSULUI 
 

7.1. Evaluare continuă: 
 
Lucrări de control 

       Participarea la dezbateri 
Studii de caz 

  Rezolvarea speţelor 
  

7.2. Evaluare finală : 
 

           Mostre de test: 
.  

    1.Subiect 
        Stabiliţi importanţa reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul anticorupţional şi          

necesitatea subsidiarităţii legislaţiei naţionale faţă de cea internaţională.  
     
2. Speţă 
Directorul S.R.L „ W & W” a cerut de la cetăţeanul X suma de 5000 lei pentru a-l angaja în funcţia 

de lucrător comercial al secţiei de produse alimentare. X a depus o plîngere la organele de drept privind 
acţiunile directorului organizaţiei sus menţionate. 

• Calificaţi acţiunile directorului S.R.L. „ W & W” şi a cetăţeanului X. 
• Stabiliţi care vor fi acţiunile organului de drept sesizat. 
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