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I. PRELIMINARII 
 

Activitatea specială de investigaţii reprezintă o procedură cu caracter secret şi/sau public, 
efectuată de autorităţile competente, cu sau 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.      

În cadrul procesului penal, aceasta reprezintă totalitatea de acţiuni de urmărire penală cu 
caracter public şi/sau secret efectuate de către ofiţerii de investigaţii în cadrul urmăririi penale 
numai în condiţiile şi în modul prevăzute de Codul de procedură penală. 

Fiind determinată ca 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, bazîndu-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. 

Activitatea specială de investigaţii se desfăşoară respectîndu-se anumite principii speciale, 
printre care oportunitatea şi ofensivitatea, îmbinarea metodelor publice şi secrete. Ea întruneşte 
măsuri în vederea depistării, cercetării şi fixării datelor iniţiale. Sarcinile principale al activităţii 
speciale de investigaţii constau în relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea 
infracţiunilor şi identificarea persoanelor care le organizează şi/sau le comit; descoperirea şi 
cercetarea infracţiunilor; căutarea persoanelor dispărute fără urmă ori a celor care se ascund de 
organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei; 
colectarea  de informaţii despre posibile evenimente şi/sau acţiuni ce ar putea pune în pericol 
securitatea statului.  

Cercul larg de subiecţi şi participanţi la activitatea specială de investigaţii – funcţionari ai 
organelor investigativ-operative, judecători de instrucţie, procurori, specialişti, confidenţi ş.a. – 
pune în evidenţă caracterul interdisciplinar al activităţii speciale de investigaţii. 

Regimul legal al activităţii speciale de investigaţii, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
persoanei sînt asigurate atît prin dreptul de recurs, cît şi prin controlul parlamentar, controlul 
judiciar, controlul procurorului şi controlul departamental privind realizarea activităţii speciale de 
investigaţii. 

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. 
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II. OBIECTIVELE GENERALE / STANDARD ALE MODULULUI / DISCIPLINEI 
 
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
-     să perceapă esenţa activităţii speciale de investigaţii, a sarcinilor, principiilor şi bazelor acesteia; 
- sa cunoască cadrul  normativ privind organizarea şi  desfăşurarea activităţii speciale de 

investigaţii; 
- sa identifice drepturile şi obligaţiile organelor investigativ-operative; 
- să cunoască drepturile şi obligaţiile procurorului şi judecătorului în domeniul activităţii 
      operative de investigaţii; 
- să reproducă  regimul  măsurilor  operative   de  investigaţie,  temeiurile, condiţiile şi procedura 

lor de desfăşurare. 
 
La nivel de aplicare: 
-     să valorifice competenţele de procuror în domeniul activităţi operative de investigaţii;  
- să perfecteze demersuri, încheieri, alte acte conform cerinţelor normative; 
- să utilizeze metode de control exercitat de procuror şi judecător în domeniul activităţii speciale 

de investigaţii;   
- să valorifice cunoştinţe, deprinderi şi experienţe privind utilizarea rezultatelor  activităţii 

speciale de investigaţii în procesul penal. 
                                                            
La nivel de integrare: 
– să asigure protecţie drepturilor şi libertăţilor persoanei în activitatea specială de investigaţii;  
– să identifice domeniile, formele şi măsurile de interacţiune (cooperare) atît pe plan intern, cît şi 
internaţional; 
– să stabilească şi să dezvolte relaţii de colaborare cu societatea civilă, cu organizaţii de stat şi 
nestatale şi cetăţenii; 
– să interpreteze actele normative în domeniul activităţii speciale de investigaţii în conformitate 
cu principiile generale ale dreptului şi prin prisma respectării drepturilor şi libertăţilor omului. 
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III. ADMINISTRAREA MODULULUI / DISCIPLINEI 
 

Codul 
disciplinei  Semestrul 

Numărul de ore 
Evaluarea 

Responsabil de 
disciplină 

 C S 

 II 6 12 colocviu 
diferenţiat V.Guţan 

 
 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri 

Nr. Tema 
Număr
ul de 
ore 

1.  Activitatea specială în investigaţii: noţiuni generale 2 

2.  Activitatea specială de investigaţii în procesul penal 4 

 TOTAL  6 

 
b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar / laborator 

Nr. Tema 
Număr
ul de 
ore 

1 Activitatea specială în investigaţii: noţiuni generale 
Subiecţii activităţii speciale de investigaţii 2 

2 Măsurile speciale de investigaţii.  
Procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigaţii 4 

3 Tactica şi metodica investigativ-operativă 2 

4 Controlul activităţii speciale de investigaţii 2 

5 Activitatea specială de investigaţii şi drepturile omului 2 

 TOTAL       12 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 
 

Obiectivele de referinţă Conţinuturi 
–  să definească activitatea specială 
   de investigaţii; 
–  să determine esenţa, importanţa şi 
conţinutul ASI; 
–  să delimiteze activitatea specială de 
investigaţii de alte activităţi statale; 
– să poziţioneze disciplina 
„Activitatea specială de investigaţii” 
în spectrul altor discipline; 
–  să determine sarcinile activităţii 
speciale de investigaţii; 
–  să identifice specificul principiilor 
generale şi speciale ale activităţii 
speciale de investigaţii; 
–  să interpreteze izvoarele activităţii 
speciale de investigaţii. 
  

Tema 1. Activitatea specială de investigaţii. Noţiuni 
generale 
• Noţiunea şi esenţa activităţii speciale de 

investigaţii. Activitatea specială de investigaţii ca 
formă de activitate cu caracter complex şi mijloc 
juridic de stat de apărare a intereselor statului, a 
integrităţii teritoriale, a drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor fizice şi 
juridice, a tuturor formelor de proprietate contra 
atentatelor criminale.  

• Corelaţia activităţii speciale de investigaţii cu alte 
activităţi similare: de urmărire penală, 
administrativă, cu activitatea particulară de detectiv 
şi de pază. 

• Conţinutul activităţii speciale de investigaţii; 
aspectele; componentele. 

• Esenţa şi importanţa activităţii speciale de 
investigaţii. Corelaţia activităţii speciale de 
investigaţii cu alte discipline.  

• Sarcinile activităţii speciale de investigaţii: 
sarcinile generale şi sarcinile speciale (particulare).  

• Principiile activităţii speciale de investigaţii: 
principiile generale: legalitatea, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanei, de 
ideologizarea şi nepartinitatea. 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 secrete, deideologizării şi 
nepărtinităţii. 

• Izvoarele: Constituţia Republicii Moldova – 
izvorul de bază al activităţii speciale de 
investigaţii; Codul de procedură penală; Codul 
penal; Legea privind activitatea specială de 
investigaţii, Legea cu privire la poliţie şi altor legi 
ale Republicii Moldova; Hotărîri ale 
Parlamentului Republicii Moldova şi Hotărîri ale 
Guvernului Republicii Moldova; acte normative 
departamentale şi interdepartamentale; tratate 
internaţionale – izvoare ale activităţii speciale de 
investigaţii. 
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–să identifice subiecţii care exercită 
ASI; 
–să determine competenţa organelor 
investigativ-operative; 
–să clarifice statutul juridic al 
subdiviziunii operative în domeniul 
ASI; 
–să delimiteze subiecţii ASI după 
statutul lor juridic; 
–să definească noţiunea de funcţionar 
al organului investigativ-operativ şi să 
explice categoriile funcţionarilor; 
– să determine subecţii – funcţionari ai 
organelor investigativ-operative, alţi 
funcţionari şi alte persoane care 
participă la activitatea specială de 
investigaţii; 
–să determine poziţia juridică şi  
atribuţiile  procurorului în domeniul 
ASI; 
–să determine poziţia juridică şi  
atribuţiile judecătorului de instrucţie în 
domeniul ASI. 
 
 
 
 

Tema 1. Subiecţii activităţii speciale de investigaţii 
• Organele de stat care exercită activitatea specială 

de investigaţii. Noţiunea de subiect şi de organ 
investigativ-operativ. Spectrul organelor 
investigativ-operative. Clasificarea organelor 
investigativ-operative care realizează activitatea 
specială de investigaţii.  

• Competenţa organelor investigativ-operative. 
Drepturile şi obligaţiile organelor investigativ-
operative. Răspunderea juridică în activitatea 
specială de investigaţii. 

• Subdiviziunea operativă – subiect principal al 
activităţii speciale de investigaţii. Tipologia 
subdiviziunilor operative. 

• Noţiunile de funcţionar al organului investigativ-
operativ, de funcţionar-participant, de persoane 
participante la activitatea specială de investigaţii. 

• Clasificarea funcţionarilor după conţinutul 
funcţiilor exercitate şi statutul lor juridic. 

• Ofiţerii operativi – funcţionari principali în 
exercitarea activităţii speciale de investigaţii. 
Clasificarea ofiţerilor operativi după criteriul 
apartenenţei de serviciu, după caracterul măsurilor 
investigativ-operative efectuate, după volumul 
obligaţiilor şi drepturilor. Statutul juridic al 
ofiţerului operativ.  

• Conducătorii organelor investigativ-operative: 
statutul lor juridic. Conducătorii subdiviziunilor 
operative, statutul lor juridic.  

• Alte persoane participante la activitatea specială de 
investigaţii: persoane oficiale, specialişti, cetăţeni, 
colaboratorii confidenţiali. Funcţionarii cu atribuţii 
de control în activitatea specială de investigaţii; 
statutul lor juridic. 

– să definească noţiunea de măsură 
specială de investigaţii şi 
nomenclatorul acestor măsuri; 
– să descrie conţinutul 
nomenclatorului măsurilor speciale de 
investigaţii; 
– să explice categoriile măsurilor 
speciale de investigaţii; 
– să determine regimul juridic al 
măsurilor speciale de investigaţii care 
nu violează drepturile ocrotite prin 
lege; 
– să determine regimul juridic al 
măsurilor operative de investigaţii care 
violează drepturile ocrotite prin lege; 
– să clarifice competenţele organelor 
investigativ-operative privind 
efectuarea  măsurilor, operative de 

Tema 2. Măsurile speciale de investigaţii  
 
• Noţiunea de măsură investigativ-operativă. 

Caracteristicile măsurilor investigativ-operative. 
• Nomenclatorul măsurilor investigativ-operative. 

Competenţele organelor investigativ-operative în 
efectuarea măsurilor operative de investigaţii.  

• Categoriile măsurilor speciale de investigaţii. 
Măsurile investigativ-operative cu regim juridic 
obişnuit care nu limitează drepturile şi libertăţile 
persoanei. Măsurile investigativ-operative cu 
regim juridic special care limitează drepturile şi 
libertăţile persoanei.  

• Măsurile operative de investigaţii aprobate de 
către procuror.  

• Măsurile operative de investigaţii autorizate de 
către judecătorul de instrucţie.  
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investigaţii;             
– să reproducă temeiurile şi condiţiile 
de efectuare a măsurilor operative de 
investigaţii; 
– să explice temeiurile şi condiţiile 
înfăptuirii măsurilor operative de 
investigaţii; 
– să descrie procedura autorizării şi 
controlului măsurilor operative de 
investigaţii; 
– să determine cerinţele de perfectare 
a actelor operative de serviciu; 
– să acumuleze deprinderi privind 
munca cu informaţiile operative, 
aprecierea, controlul şi autorizarea 
măsurilor operative de investigaţii; 
– să formeze aptitudini privind 
elaborarea, adoptarea deciziilor şi 
perfectarea actelor respective. 
 

• Măsurile investigativ-operative: 
a) publice; 
b) conspirate; 
c) confidenţiale (secrete); 
• Măsurile tehnico-operative. Măsurile agenturale 

(operativ-agenturale). Măsurile de urmărire, 
căutare, identificare. Măsurile operativ-
profilactice. 

• Temeiurile înfăptuirii măsurilor investigativ-
operative; noţiunea, caracteristicile. Temeiurile 
juridico-penale. Temeiurile juridico-mixte. 
Temeiurile juridico-administrative. 

• Condiţiile înfăptuirii măsurilor investigativ-
operative. Condiţiile generale, condiţiile speciale. 

• Procedura înfăptuirii măsurilor investigativ-
operative. Procedura autorizării măsurilor 
operative de investigaţii autorizate de către: 

       –    Conducătorul organului investigativ-operativ; 
– Procuror; 
– Judecătorul de instrucţie. 

• Perfectarea actelor de serviciu privind rezultatele 
măsurilor investigativ-operative. 

- să perceapă noţiunea şi esenţa 
tacticii şi a metodicii investigativ-
operative; 

- să explice conţinutul tacticii 
operative generale şi al tacticii 
operative speciale; 

- să identifice derivatele tacticii 
operative; 

-   să delimiteze tactica şi metodica 
investigativ-operativă de tactica şi 
metodica criminalistică; 

- să evidenţieze aspectele 
organizaţionale, teoretice şi 
practice ale tacticii investigativ-
operative; 

- să determine locul şi rolul tacticii 
şi al metodicii investigativ-
operative în prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor. 

Tema 3. Tactica şi metodica investigativ-operativă 
• Noţiunea şi esenţa tacticii şi a metodicii 

investigativ-operative. Corelaţia dintre „tactica 
investigativ-operativă" şi „tactica criminalistică"; 
metodica investigativ-operativă şi metodica 
criminalistică. Tactica generală; tactica specială. 

• Derivatele tacticii investigativ-operative. Situaţia 
tactico-operativă. Problema de tactică. Soluţia de 
tactică. Procedeul tactic. Operaţiunea tactică. 
Metoda investigativ-operativă. Metodica 
investigativ-operativă. Recomandarea tactică şi 
recomandarea metodică. Linia de comportament. 
Măsura investigativ-operativă. Versiunile 
investigativ-operative. Tactica şi metodica aplicării 
mijloacelor tehnice.  

• Tactica şi metodica prevenirii infracţiunilor. 
Tactica şi metodica descoperirii infracţiunilor. 
Particularităţile tactice de combatere a crimei 
organizate. Situaţia operativă şi situaţia 
criminogenă. 

• Aspecte organizaţionale, teoretice şi practice ale 
tacticii investigativ-operative. 
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-  să determine cadrul normativ 
privind  controlul activităţii speciale 
de investigaţii;  
 –   să identifice controlul parlamentar 
asupra activităţii speciale de 
investigaţii; 
 –  să explice controlul activităţii 
speciale de investigaţii exercitat de 
procuror; 
 –   să explice controlul activităţii 
speciale de investigaţii exercitat de 
judecătorul de instrucţie; 
 – să identifice controlul departamental 
privind activitatea specială de 
investigaţii. 

Tema 4. Controlul activităţii speciale de investigaţii 
• Controlul activităţii speciale de investigaţii – 

cadrul normativ, scopul, cerinţele, procedura. 
• Controlul parlamentar privind activitatea specială 

de investigaţii. Comisia permanentă abilitată cu 
exercitarea controlului activităţii speciale de 
investigaţii. 

• Controlul activităţii speciale de investigaţii 
exercitat de procuror: temeiurile, obiectivele, 
cerinţele, procedura. 

• Controlul activităţii speciale de investigaţii 
exercitat de către judecătorul de instrucţie: 
temeiurile, obiectivele, cerinţele, procedura. 

• Competenţele instanţelor judecătoreşti în domeniul 
activităţii speciale de investigaţii. 

• Controlul departamental al activităţii speciale de 
investigaţii. 

Finanţarea activităţii speciale de investigaţii.  
-  să determine cadrul normativ 
naţional şi internaţional privind  
controlul asupra activităţii speciale de 
investigaţii prin prisma protejării 
drepturilor omului;  
- să cunoască cazurile CtEDO ce 
vizează subiectul abordat, inclusiv şi 
cele emise în cauzele contra 
Moldovei. 
- să explice efectele hotărîrilor 

CtEDO; 
- să identifice discrepanţele dintre 
legislaţia Republicii Moldova şi 
practica CtEDO. 
 

Tema 5. Activitatea specială de investigaţii şi 
drepturile omului 
• Dreptul persoanei supuse măsurii speciale de 

investigaţiide a fe informată, după efectuarea 
acesteia. 

• Dreptul persoanei supuse măsurii speciale de 
investigaţii la repararea prejudiciului material şi 
moral cauzat prin încălcarea normelor ce 
reglementează ASI. 

• Nulitatea probelor care au fost acumulate cu 
încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului. 
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VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENŢILOR 
 

Subiecte / probleme Forme de realizare Modalităţi de evaluare 

 Subiecţii activităţii speciale 
de investigaţii 

Referate / Rezumate 
Studii 

 

- prezentarea rezultatelor 
- participarea la conferinţe 
  ştiinţifice 
 

Controlul activităţii speciale 
de investigaţii  

Referate / Rezumate 
Studiu de caz 

Analiza statisticilor 
 

- prezentarea rezultatelor 
- elaborarea articolelor 
- publicarea rezumatelor 

Mijloacele activităţii speciale 
de investigaţii 

Proiecte 
Referate / Rezumate 

 

- prezentarea rezultatelor 
- elaborarea articolelor 
- participarea la conferinţe 
  ştiinţifice 
 

Tactica şi metodica 
investigativ-operativă 

Studiu de caz 
Referate / Rezumate 
Elaborare de legende 

- participarea la conferinţe 
  ştiinţifice 
- elaborarea articolelor 
- prezentarea rezultatelor 

Jurisprudenţa CEDO în 
materia ASI. Analiza 
comparativă 

Referate / Rezumate 
Studiu de caz 

Studiu comparat 
 

- prezentarea rezultatelor 
- elaborarea articolelor 
- publicarea rezumatelor 

 
 

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI 
 
1. Evaluarea continuă a rezultatelor academice 

 
Participarea audienţilor în cadrul activităţilor practice (răspunsuri orale, participare la dezbateri, 
pregătirea unui referat, lucrări de control) 
 
2. Mostră de evaluare sumativă finală 

 
Mostre de teste 

                         
Testul 1 
Subiectul I.  Controlul activităţii speciale de investigaţii.                  
                      Definiţi formele controlului în activitatea specială de investigaţii.  
 
Subiectul II. Speţă 
Cet.N.C, şofer şi proprietar de microbuz, care transportă pasageri şi colete din Republica Moldova 
în Europa şi retur, a făcut la CNA o declaraţie, prin care a comunicat că astăzi, 10.10.2012, 
aproximativ la 08.00 min, la efectuarea controlului vamal, a fost invitat în biroul şefului de tură, în 
care ultimul i-a cerut 300 Euro, pentru a nu fi supus unui control vamal minuţios. N.C. a relatat că 
iniţial a refuzat să ofere banii solicitaţi şefului de tură, dar acesta din urmă a fost foarte insistent, 
ameninţînd-ul că va supune controlului fiecare centimetru din microbuz, că  îl va reţine în vamă cît 
va  fi necesar. Pînă la urmă, N.C. a menţionat că ne-mairezistînd la pretenţiile insistente ale şefului 
de tură, i-a zis acestuia că merge la microbuz să aducă banii. Ajungînd la automobil, şi-a amintit de 
dictofonul procurat cu o anume ocazie în Spania şi a hotărît să înregistreze convorbirea cu şeful 
turei cînd se va întoarce să-i înmîneze banii. Pornind dictofonul din microbuz, l-a pus în borsetă şi a 
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intrat în biroul şefului de tură. Considerînd că 300 Euro este cam mult, N.C. a decis să-i dea doar 
200 Euro. În timpul înmînării banilor, şeful turei s-a arătat nemulţumit de acest fapt, solicitînd încă 
100 Euro. Astfel, s-a încins o discuţie, dar, pînă la urmă, şeful turei s-a mulţumit cu suma de 200 
Euro. După aceasta şeful de tură a dat indicaţii subalternilor să permită microautobusul să plece. 
Ajungînd la Chişinău, N.C., după cum a arătat,  a hotărît să se adreseze la CNA, pentru a-l demasca 
pe vameşul corupt şi a-l trage la răspundere. La declaraţie N.C. a anexat dictafonul cu înregistrarea 
făcută. 
1. Daţi o apreciere juridică celor declarate. 
2. Adoptaţi o decizia pe marginea  declaraţiei N.C. 
3. Ce acţiuni  urmează a fi întreprinse? 
4. Ce reprezintă dicţionarul şi cum se va proceda în raport cu acesta şi înregistrarea respectivă? 
5. Care este valoarea probatorie a acestei înregistrări? 
 
Testul 2                                                                            
 
Subiectul I. Utilizarea rezultatelor activităţii speciale de investigaţii 
                

Relataţi cerinţele privind admisibilitatea probelor obţinute prin măsuri speciale de 
investigaţii în procesul penal. 

 
Subiectul II. Speţa 
La Departamentul Servicii Operative al MAI a parvenit o informaţie operativă cu privire la faptul că  
unul dintre membrii grupării criminale conduse de liderul „Ruslan” caută contacte în scopul 
comercializării unei partide de arme. Dispunîndu-se iniţierea unui control operativ şi întocmirea 
unui dosar de evidenţă operativă, s-a autorizat  efectuarea măsurilor operative de investigaţii, 
inclusiv a urmăririi vizuale în vederea depistării locului de tăinuire a armelor, a canalelor de 
dobîndire a acestora şi a celor de comercializare, precum şi pentru stabilirea celor implicaţi 
nemijlocit în comiterea infracţiunii. În acest scop, s-a decis efectuarea unei achiziţii de  control al 
unei arme şi al muniţiilor aferente. În procesul documentării achiziţiei de control au fost create 
condiţii favorabile pentru reţinerea în flagrant a făptuitorilor, localizarea arsenalului de arme şi de 
muniţii. În raportul ofiţerului operativ, întocmit în temeiul art.262 alin.(3) din Codul de procedură 
penală, au fost consemnate datele privind elementele conţinutului infracţiunii prevăzute la art.290 
alin.(2) lit.b din Codul penal– purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau 
comercializarea ilegală a armelor şi a muniţiilor, în forma agravantă – fapta săvîrşită de două sau 
mai multe persoane. La raport au fost anexate actele operative de serviciu.     
      1. Daţi o apreciere juridică celor expuse. 
      2. Ce date urmează a fi consemnate în raportul ofiţerului operativ? 
      3. Cum se va proceda cu raportul şi actele anexate? 
       4.Ce acte operative de serviciu se anexează la raport şi ce acte nu pot fi anexate? 
       5. Numiţi temeiul (aspectul faptic şi pretextul) pornirii urmăririi penale. 
       6. Conturaţi baza probatorie a cazului penal. 
       7. Apreciaţi perspectivele judiciare ale cazului. 
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