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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici speciale moderne de investigare 

2.2 Titularul activităţilor de curs doctor habilitat în drept, prof.univ., Valeriu CUŞNIR 

2.3 Titularul activităţilor de seminar doctor habilitat în drept, prof.univ., Valeriu CUŞNIR 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 94 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  10 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu individual 152 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 

1.2 Facultatea  Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti 

1.3 Departamentul Stiinte juridice 

1.4 Domeniul de studii  Drept/Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Ciclul II - studii universitare de Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţe Penale şi Criminalistica 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  n/a 

n/a 

 

4.2 de competenţe n/a 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de 

lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului 

didactic. Studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul propriu 

de gandire si definire a conceptelor 

6. Competenţele specifice acumulate  
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●    să perceapă esenţa tehnicilor speciale moderne de investigare, principiilor şi bazelor acestora; 

• sa cunoască cadrul  normativ privind organizarea şi  desfăşurarea tehnicilor speciale de investigare; 

• sa identifice drepturile şi obligaţiile organelor abilitate să aplice tehnici speciale moderne de investigare; 

• să reproducă  regimul  tehnicilor speciale moderne de investigare,  temeiurile, condiţiile şi procedura de 

desfăşurare; 

• să valorifice competenţe privind tehnicile speciale moderne de investigare; 

• să valorifice cunoştinţe, deprinderi şi experienţe privind utilizarea tehnicilor speciale moderne de 

investigare în procesul penal; 

• Aplicarea și transferul abilităților de tip conceptual-tehnic și rezolvarea problemelor în mod individual și în 

echipă la realizarea  unor sarcini privind tehnicile speciale de investigare; 

• Reflecția critică și capacitatea de evaluare a situațiilor concrete sub forma judecăților de valoare; 

• Utilizarea cunoștințelor pentru a activa în organele abilitate să aplice tehnici speciale moderne de 

investigare; 

• să asigure protecţie drepturilor şi libertăţilor persoanei în procesul aplicării tehnicilor speciale moderne de 

investigare;  

• să identifice domeniile, formele şi măsurile de interacţiune (cooperare) atât pe plan intern cât şi 

internaţional în domeniul tehnicilor speciale moderne de investigare; 

• Să explicare și să interpreteze procese, concepte, metode și teorii privind tehnicile speciale moderne de 

investigare  

•  
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●       Conștientizarea nevoii de formare profesională continuă; 
• Capacitate de analiză şi sinteză; 

• Abilitatea de soluţionare a problemelor prin colaborare; 

• Abordare complexă a fenomenelor social politice; 

• Favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare; 

• Dezvoltarea abilităţilor decizionale; 

• Abilitatea de autoinstruire. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Familiarizarea masteranzilor cu cadrul legal, tactic și metodologic 

privind tehnicile speciale moderne de investigare în scopul formării 

unei concepţii clare şi utile privind utilizarea acestora în procesul de 

prevenire și combatere a infracțiunilor  

 

7.2 Obiectivele specifice  • să determine esenţa, importanţa și conţinutul tehnicilor speciale 

moderne de investigare; 

• să identifice specificul principiilor generale şi speciale privind tehnicile 

speciale moderne de investigare; 

• să determine competenţa subiecților privind tehnicile speciale moderne 

de investigare; 

• să definească tehnicile speciale moderne de investigare, temeiurile și 

condițiile de efectuare; 

• să descrie conţinutul tehnicilor speciale moderne de investigare, tactica 

și metodologia de aplicare; 

• să explice categoriile tehnicilor speciale moderne de investigare; 

• să determine regimul juridic al tehnicilor speciale moderne de 

investigare; 

• să argumenteze valorificarea rezultatelor obținute prin tehnici speciale 

de investigare în procesul penal 

• să identifice spectrul mijloacelor utilizate la aplicarea tehnicilor 

speciale moderne de investigare; 

• să explice exigențele Convenției Europene pentru Drepturile Omului 

privind tehnicile speciale de investigare 
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8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noținuni generale și termini de specialitate în materia 

tehnicilor speciale moderne de investigare 

Curs interactiv, 

descoperirea dirijată 

Se utilizează pentru toate 

cursurile 

2. Subiecți și competențe privind tehnicile speciale moderne de 

investigare 
  

3. Tipologia tehnicilor speciale de investigare   

4. Temeiuri, condiții, procedură, tactică și metodologie în materia 

tehnicilor speciale de investigații   

  

5. Valorificarea rezultatelor obținute prin tehnici speciale de 

investigare în procesul penal 
  

6. Mijloace tehnice, sisteme informaționale, alte mijloace utilizate 

în cadrul tehnicilor speciale de investigare 
  

7.  Exigențele Convenției Europene pentru Drepturile Omului 

privind tehnicile speciale de investigare 
  

8. Controlul parlamentar, judiciar și departamental privind 

tehnicile speciale de investigare 
  

Bibliografie: 

1. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedură penală: în lumina noului Cod de procedură penală. Universul Juridic, 

București, 2014; 

2. V. Didâc, T. Căpătici V.Cuşnir, V.Moraru, Tactica criminalistică. Activitatea operativă de investigaţii, Institutul 

Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2009; 

3. V.Didâc, V. Șterbeț, R. Botezatu, D. Roman, T. Vizdoagă, Drept procesual penal. Conducerea și efectuarea urmăririi 

penale de către procuror. Institutul Naţional al Justiţiei, Chişinău, 2009; 

4. M. Udroiu, R. Slăvoiu, O. Predescu, Tehnici speciale de investigare în justiția penală. Ed. C. H. Beck, București, 

2009; 

5. T.Botnaru, A.Ganenco, Istoria serviciilor secrete, Breviar, Ed.Museum, Chişinău, 2004; 

6. Dolea I, Roman Dm., Sedleţchi I., Vizdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursul S., Drept procesual 

      penal. –Chişinău: Ed.Cartier juridic, 2005. 

7. Dolea I, Roman D., Vizdoagă T., Sedleţchi I, Şterbeţ V., Rotaru V., Botezatu R., Cerbu A., Ursu  

     S. Erjiu E., Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Comentariu. –Chişinău: 

     Ed.Cartier juridic, 2006; 

8.  Şterbeţ V., Avram M., Popovici T., Gurschi C., Tomuleţ C, Ghidul judecătorului de instrucţie.  

     Chişinău: Ed.Cartier juridic, 2007; 

9.  К.Горяинов, В.С.Овчинский, Г.К.Синилов, Теория оперативно-розыскной 

      деятельности, Изд. Инфр., М.2007; 

10.  Б.Рушайло, «Основы оперативно-розыскной деятельности» Учебник. Изд. второе, Санкт- 

     Петербург, 2000.  

11.  Lichii „Urmărirea penală”, Chişinău, 2002; 

12. Osoianu, A.Andronache, V.Orîndaş, „Urmărirea penală”, Chişinău, 2005. 

13. Ion Draguţa, Îndrumar metodic privind utilizarea rezultatelor activităţii operative de investigaţii 

     în cadrul procesului penal.-Chişinău:Procuratura Generală a Republicii Moldova, 2008. 

14. Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (2000);  

15. Rezoluţia nr.1.373/2001 a Consiliului de securitate al ONU contra terorismului; 

16.  Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Legea nr.122-XV din 14.03.2003, cu modificări şi completări la 

01.11.2014;  

17. Legea Republicii Moldova nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

- - - 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformei administraţiei publice româneşti, potrivit cerinţelor şi standardelor 

Uniunii Europene 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Gradul de înţelegere şi 

însuşire a materiei – evaluare 

finală sumativă 

Examen scris 90% 

10.5 Seminar/laborator 

Gradul de cunoaştere a 

materiei predate şi a 

bibliografiei 

Evaluare continuă, potrivit temelor de 

seminar 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

31.12.2014 

 

Valeriu CUȘNIR 

 

Valeriu CUȘNIR 

 


