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I. PRELIMINARII 

Curriculumul la disciplina „Psihologia judiciară” se încadrează în problematica reformei 
sistemului de justiţie din Republica Moldova şi se axează pe tendinţele actuale de dezvoltare a 
competenţelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Studierea acestei discipline are menirea 
de a contribui la familiarizarea audienţilor programului de formare iniţială organizat de Institutul 
Naţional al Justiţiei cu psihologia individului aflat în conflict cu norma juridică,  rolurile care-i revin 
acestuia în „drama judiciara”.  

Psihologia judiciară, ca ştiinţă şi practică, asigură studiul şi analiza complexă a 
comportamentelor umane implicate în procesul judiciar (omul într-o ipostază specială). De 
asemenea, disciplina nominalizată oferă audienţilor posibilitatea de a studia caracteristicile 
psihosociale ale participanţilor la acţiunea judiciară, modul în care aceste caracteristici apar şi se 
manifestă în condiţiile concrete şi speciale ale interacţiunii lor în cele trei faze: faza pre-
infracţională, infracţională propriu-zisă şi post-infracţională. 

Destinatarii formării: procurori/judecători. 

Scopul disciplinei constă în dezvoltarea competenţelor  procurorilor şi judecătorilor de a 
analiza aspectele psihologice ale activităţii judiciare şi a persoanelor incluse în actul judiciar şi de a 
construi activităţile în baza acestor competenţe. 

II. COMPETENŢE 

Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe: 

• să stabilească interconexiunea personalitatea infractorului – context - act infracţional prin 
prisma particularităţilor psihologice;  

• să aplice cunoştinţele psihologice în procesul de comunicare cu infractorul, bănuitul, învinuitul 
şi inculpatul; 

• să utilizeze concluziile examenului psihologic/expertizei psihologice în calificarea infracţiunii 
şi emiterea sancţiunii; 

• să aprecieze locul şi rolul tehnologiilor psihologice specifice în activitatea judiciară; 
• să-şi dezvolte competenţe psiho-intelectuale şi moral-afective profesional importante; 
• să valideze în practica judiciară a unor modele ştiinţifice elaborate de psihologia generală şi 

psihologia socială. 
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 

- să cunoască ariile de competenţă ale psihologiei judiciare şi să definească rolul psihologiei 
judiciare în activitatea procurorului/judecătorului; 

- să aprecieze şi să utilizeze tehnologii psihologice specifice activităţii judiciare; 
- să estimeze şi să interpreteze caracteristicele psihologice ale persoanelor implicate în actul 

infracţional; 
- să cunoască coordonatele psihologice ale procesului judiciar. 
- contribuţia efectivă la stabilirea adevărului şi aplicarea legii. 
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul 

II 
Total 
ore 

Ore 
curs 

Ore 
practice 

Evaluarea 

Psihologia 
judiciară Carolina Trigub 

procurori 22 0 22 
colocviu  

judecători 12 0 12 

 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

Nr. 
d/o TEMATICA 

Ore  
curs 

Ore  
practice 

procurori judecători procurori judecători 

1.   Obiectul, rolul, domeniile de competenţă 
ale psihologiei judiciare 

0 0 2 2 

2.  Psihologia personalităţii infractorului   0 0 6 4 

3.  Aspecte psihologice ale mărturiei judiciare 0 0 6 2 

4.  Psihologia procesului judiciar 0 0 4 2 

5.  Tehnologii psihologice specifice activităţii 
judiciare 

0 0 4 2 

TOTAL 0 0 22 12 

 

VI. UNITĂŢI TEMATICE 

Unităţi tematice 
Strategii didactice 

Resurse logistice 
Lucrul individual 

Tema 1. Obiectul, rolul şi ariile de competenţă ale psihologiei judiciare 

Ore practice 

• Obiectul de studiu, scopul şi obiectivele 
psihologiei judiciare.  

• Obiectivele teoretice şi obiectivele practic-
aplicative ale psihologiei judiciare. 
Contribuţia altor discipline în conturarea 
domeniului psihologiei judiciare; 
Beneficiarii cunoştinţelor de psihologie 
judiciară. Rolul psihologiei judiciare în 
activitatea judecătorului şi procurorului.  
Probleme practice care stau în atenţia 

 

Prelegere modernă/ 
Prezentare power point 

Explicaţia/ 
Demonstraţia 
Brainstorming   
Discuţia/Fleepchart  

 

Lucrul cu 
suportul de curs şi 
alte surse 
adiţionale. 
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psihologiei judiciare. 

Tema 2. Psihologia personalităţii infractorului   

Ore practice 

• Abordări posibile ale personalităţii 
infractorului. Personalitatea ca factor ce 
determină infracţiunea. Perspective asupra 
personalităţii: nomotetic vs. ideografic 
.Perspective asupra personalităţii: trăsături 
vs. tipologii. 

• Personalitatea criminală din perspectivă 
modelului de trăsături  

• Caracteristicele nucleare ale personalităţii 
criminale: egocentrism, labilitate emoţională, 
agresivitate, indiferenţă afectivă. 

• Caracteristicile cheie ale personalităţii 
delincvente: instabilitate emotiv-acţională, 
inadaptare socială, căutarea satisfacţiei 
materiale sau morale prin intermediul 
infracţiunii, duplicitatea comportamentului 
infracţional. 

• Indicatori pentru caracterizarea personalităţii 
infractorului: tipul crimei săvârşite, scopul şi 
motivul infracţiunii, sentimentul vinovăţiei, 
modalităţile de comitere a infracţiunii, 
situaţia şi provocările comiterii infracţiunii, 
totalitatea circumstanţelor agravante şi 
atenuante, atitudinea infractorului faţă de 
cele săvârşite, etc. 

• Tipologia infractorilor: în funcţie de gradul 
de conştientizare şi control al 
comportamentului criminal; tendinţa de 
repetare  a acţiunilor criminale; gradul de 
pregătire infracţională;  modul în care 
personalitatea infractorului afectează 
comportamentul propriu; orientarea 
sistemului de valori al infractorului. 

• Caracteristica psihologică a categoriilor de 
infractori: infractorul agresiv sau violent, 
infractorul achizitiv, infractorul recidivist. 

• Infractorul din perspective psihiatrică. 
• Particularităţi psihologice ale comunicării cu 

infractorul. 

 

Prezentare interactivă  
 
 
 
Brainstorming 
/Feedback 
Conversaţia  
 
Studiu de caz/ Simulare 
Lucrul în grupuri mici 
Joc de rol 

 

Lucrul cu 
suportul de curs şi 
alte surse 
adiţionale.  

 

Modelarea 
portretului 
psihologic al unui 
anumit tip de 
infractor. 

 

Analiza aspectului 
motivaţional al 
infracţiunii în baza 
studiului de caz. 

 

Analiza tipurilor 
de personalitate 
criminal în baza 
vizionării filmului 
Experimentul. 

Tema 3. Mărturia judiciară 
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Ore practice 

• Problematica psihologică a mărturiei 
judiciare de bună credinţă.  Problematica 
psihologică a mărturiei judiciare de rea 
credinţă.  

• Manifestările psiho-comportamentale ale 
persoanei în procesul de depunere a 
mărturiilor. 

• Interdependenţa comportamentului verbal, 
para-verbal şi cel non-verbal. 

• Procesele psihice implicate în dobândirea 
informaţiei de câtre martor. Calitatea si 
veridicitatea datelor dobândite prin diferite 
procese psihice. Memoria ca proces de 
stocare a informaţiei.  

• Reactivarea informaţiilor. Fidelitatea 
mărturiei judiciare. Tipuri de martori. 

 

Prelegere 
interactivă/Explicaţia  
Brainstorming  
Joc de rol/  
Simulare/ 
Problematizare 
Studiu de caz în 
grupuri mici 
Flipchart  

 

Lucrul cu suportul 
de curs şi alte surse 
adiţionale  

Modelarea 
situaţiilor de 
demonstrare a 
interdependenţei 
comportamentul 
verbal, para-verbal 
şi cel non-verbal al 
persoanei.  

Modelarea 
portretului 
psihologic al unui 
anumit tip de 
martor. 

Tema 4. Psihologia procesului judiciar 

Ore practice 

• Particularităţile psihologice ale acţiunilor 
incluse în procesul judiciar. 

• Aspecte psihologice ale organizării 
examinării în procesul judiciar. Reglarea 
relaţiilor interpersonale în procesul analizei 
cazului penal: strategii de conduită. Aspectul 
cognitiv al activităţii judecătorului. 

• Psihologia interogării în cadrul procesului 
judiciar. Tactici de utilizare a întrebărilor.    
Întrebările utilizate pentru diagnosticul şi 
înlăturarea mărturiilor falsificate. Psihologia 
duelului judiciar. 

• Particularităţile psihologice ale activităţii 
procurorului în procesul judiciar. Cuvântarea 
procurorului. 

• Aspecte psihologice ale aprecierii infracţiunii 
şi stabilirea pedepsei. Psihologia stabilirii 
sentinţei penale. 

 

Explicaţia  
Brainstorming  
Conversaţia  
Discuţii în grupuri 
Simulări/Problematizări 
Studii de caz în grupuri 
mici 
Flipchart  
 

 

Lucrul cu suportul 
de curs şi alte surse 
adiţionale.  

Argumentarea 
aspectelor 
psihologice ale 
rolului 
judecătorului în 
procesul judiciar. 

Exersarea 
competenţei de 
identificare a 
particularităţilor 
psihologice 
individuale ale 
inculpatului 
pentru 
organizarea 
interogării în 
cadrul procesului 
judiciar. 
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Tema 5. Tehnologii psihologice specifice activităţii judiciare 

Ore practice 

1. Expertiza psihologică judiciară 

Rolul expertizei psihologice în practica judiciară, 
limitele ei de competenţă. Ordonarea şi 
realizarea expertizei psihologice judiciare; 
elaborarea şi prezentarea raportului de expertiză; 
utilizarea rezultatelor expertizei psihologice 
judiciare în practica judiciară. 

Întrebările adresate expertizei psihologice 
judiciare pe dosare penale şi civile. 

2. Elaborarea portretului psihologic al 
criminalului în baza urmelor lăsate la locul 
crimei. 

Scopul şi limitele de aplicare a tehnicii. 
Principiile conceptuale care au stat la baza 
elaborării şi utilizării tehnicii.    

Etapele de alcătuire a portretului psihologic al 
criminalului: reconstituirea tabloului crimei,  
identificarea şi interpretarea psihologică a 
comportamentului individual al criminalului.  

Tehnici de identificare a acţiunilor individuale 
ale infractorului. Tehnici de interpretare 
psihologică a acţiunilor individuale ale 
infractorului. 

 

 

Prezentare interactivă 
Brainstorming  
Conversaţia  
Studiu de caz  
Simulări 
Dezbateri în grupuri 
mici 
Flipchart  
 

 

Lucrul cu suportul 
de curs şi alte surse 
adiţionale. 

Elaborarea unei fişe 
pentru observare. 

Elaborarea unei fişe 
pentru analiza 
urmelor la locul 
crimei, în scopul 
elaborării 
portretului 
psihologic al 
infractorului. 

Formularea 
întrebărilor pentru 
expertiza 
psihologică 
judiciară pe un 
anumit tip de dosar. 

 

 

VII. EVALUAREA 

A. Evaluarea continuă se va realiza prin următoarele metode: 

− rezolvarea sarcinilor aplicative în cadrul seminarelor (simulări, studii de caz, lucrul de grup, 
elaborări, expres-dezbateri, etc.); 

− prezentarea informaţiilor culese din surse adiţionale; 
− prestaţia audientului la orele de curs. 

 
B. Evaluarea finală se va realiza prin colocviu  la finele disciplinei de studiu, care va consta 

dintr-o evaluare scrisă ce va cuprinde subiectele din curriculum. Evaluarea scrisă va fi divizată în 2 
părţi, după cum urmează: 
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− un subiect teoretic; 
− un subiect de rezolvare a unei situaţii aplicative (speţă).  
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