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 Detectiv particular 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Detectivul particular este persoana autorizatã care, la cererea unor persoane fizice sau juridice, se 
angajeazã pe bazã de contract ca, în conditiile si cu respectarea prevederilor legale, sã obtinã date si relatii, 
sã efectueze verificãri cu privire la anumite situatii, fapte si împrejurãri si sã desfãsoare activitãti specifice 
de investigare privind: conduita si moralitatea unor persoane, persoanele dispãrute de la domiciliu, 
solvabilitatea sau seriozitatea unor potentiali parteneri de afaceri, bunurile care fac obiectul unor litigii 
civile si asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii economice din sfera activitãtii agentilor 
economici. 
 

 



 Detectiv particular 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Administraţie Administrarea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii din dotare 
 Prelucrarea documentelor de lucru 

Competenţe generale la locul de muncă Comunicarea la locul de muncă 
 Încheierea contractului 
 Lucrul în echipă 

Investigare Documentarea asupra cazului 
 Finalizarea cazului 
 Obţinerea elementelor şi mijloacelor de probă 

Planificare Elaborarea strategiilor de acţiune 
 Planificarea activităţilor proprii 



 Administrarea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii din dotare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea necesarului de mijloace,  1.1. Necesarul de mijloace, echipamente şi aparatura de lucru se stabileşte  
echipamente şi aparatură de lucru. în conformitate cu sarcinile / atribuţiunile de serviciu. 
 1.2. Stabilirea necesarului de echipamente de lucru se realizează în faza de 
  pregatire a misiunii / cercetarii astfel încât sa se asigure operativitatea şi  
 continuitatea acesteia. 
 1.3. Starea echipamentului de lucru şi a aparaturii este verificata în scopul 
  depistarii şi înlocuirii reperelor defecte. 
2. Recepţionarea / preluarea  2.1. Mijloacele, echipamentele şi aparatura de lucru sunt preluate în  
mijloacelor, aparaturii şi  conformitate cu nomenclatorul de dotare. 
echipamentelor de lucru. 2.2. Preluarea mijloacelor, echipamentelor şi a aparaturii se face cu  
 verificarea încadrarii lor la parametrii tehnici şi functionali adecvati. 
3. Păstrarea / întreţinerea mijloacelor  3.1. Mijloacele şi aparatura de lucru sunt pastrate în locuri special  
şi aparaturii din dotare. amenajate în acest scop. 
 3.2. Echipamentele şi aparatura de lucru sunt pastrate / depozitate  
 conform normelor PM şi PSI. 
 3.3. Pastrarea şi întretinerea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii din  
 dotare se efectuează potrivit instrucţiunilor furnizorilor. 

 Gama de variabile 
 . 
 1.Mijloace de lucru : armament, mijloace de transport, mijloace de protecţie antichimică , arme pentru  
 împrăştierea gazelor nocive, iritante sau de neutralizare etc. 
 2.Echipamente de lucru : vestă antiglonţ, cască , tongfă etc. 
 3.Aparatură de lucru : aparatură de transmisiuni, aparatură de înregistrare a datelor (foto, audio, video) - aparatură 
  permisă de lege etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 -atribuţiunile de serviciu; 
 -normativul de dotare; 
 - administrarea şi verificarea mijloacelor, echipamentelor şi aparaturii din dotare; 
 2.La evaluare se va urmări:  
 -stabilirea corectă a necesarului de echipamente de lucru; 
 -capacitatea de administrare a acestora; 
 -capacitatea de depistare / sesizare a eventualelor defecţiuni; 
 -deprinderi de utilizare a mijloacelor, echipamentelor şi a aparaturii din dotare; 
 - modul de păstrare / întreţinere a mijloacelor din dotare; 
 - respectarea normelor P.M. şi P.S.I. 



 Prelucrarea documentelor de lucru 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Completarea datelor şi  1.1. Completarea actelor şi documentelor operative se realizeaza în  
documentelor operative. functie de natura şi utilitatea acestora. 
 1.2. Actele şi documentele operative sunt completate utilizându-se un  
 limbaj specific, clar şi concis. 
 1.3. Actele şi documentele de lucru sunt legalizate şi certificate conform  
 procedurilor legale existente. 
2. Întocmirea rapoartelor de activitate. 2.1. Rapoartele de activitate sunt redactate într-un limbaj clar şi concis,  
 utilizându-se o terminologie de specialitate. 
 2.2. Conţinutul rapoartelor de activitate este relevant, concentrat pe  
 obiectivele stabilite şi reflecta realitatea cu exactitate. 
 2.3. Informaţiile cuprinse în rapoartele de activitate sunt explicit  
 formulate şi sustinute cu argumente valide. 
3. Înregistrarea datelor şi informaţiilor  3.1. Datele şi informatiile rezultate din activitate sunt înregistrate corect, 
rezultate din activitate.  în conformitate cu metodologia şi posibilitatile existente. 
 3.2. Datele şi informatiile sunt organizate, pe fişiere distincte, permitând  
 accesarea şi valorificarea lor de catre organele autorizate. 
 3.3. Baza de date cuprinde informaţii codificate, asigurându-se astfel  
 secretizarea lor. 
4. Arhivarea documentelor de lucru. 4.1. Documentele de lucru sunt arhivate în funcţie de posibilităţile tehnice 
  existente. 
 4.2. Arhivarea documentelor de lucru respecta principiul rigurozitatii şi al  
 unei bune structurari, permitând realizarea unei evidente operative şi  
 funcţionale. 
 4.3. Documentele de arhiva sunt bine întretinute şi li se asigura o maxima  
 securitate. 

 Gama de variabile 
 . 
 1.Acte şi documente operative : ordine de misiune, rapoarte de activitate, contracte, note de                                 
                     primire-distribuţie (N.P.D. ) etc. 
 2.Rapoartele de activitate sunt realizate atât periodic, cu rol de informare asupra stadiului investigaţiei, cît şi la  
 finalul activităţii . 
 3.Modalităţi de înregistrare şi arhivare a datelor : registre, evidenţe, computere, fişiere, cataloage etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - structura şi modul de completare a actelor şi documentelor de lucru; 
 - proceduri de legalizare şi certificare a acestora; 
 - modalităţi de întocmire a rapoartelor de activitate; 
 - criterii de selecţie, verificare, organizare, înregistrare şi arhivare a datelor şi informaţiilor; 
 2.La evaluare se va urmări:  
 - aplicarea regulilor şi a procedurilor de completare a actelor şi documentelor; 
 - corectitudinea şi operativitatea întocmirii rapoartelor de activitate; 
 - modul de exprimare a ideilor, claritatea şi concizia; 
 - utilizarea terminologiei şi a limbajului specific; 
 - înregistrarea şi arhivarea informaţiilor şi a datelor, funcţie de natura activităţii desfăşurate şi                                 
    
  posibilităţilor tehnice de realizare a acestora; 



 Comunicarea la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Primirea si transmiterea de  1.1. Comunicarea se realizează cu persoanele autorizate prin atribuţiunile  
 de serviciu, cu respectarea raporturilor ierarhice, operative şi functionale. 
  
 1.2. Metodele şi mijloacele de comunicare folosite sunt adecvate situatiei  
 şi permit transmiterea rapida şi corecta a informatiei. 
 1.3. Informatiile transmise sunt clare, concise şi redactate într-un limbaj  
 specific. 
 1.4. Întrebarile pentru obtinerea informatiilor suplimentare şi clarificari  
 sunt pertinente, logice şi oportune. 
2. Participarea la discuţii în grup pe  2.1. Problemele profesionale sunt discutate şi rezolvate printr-un proces  
teme profesionale. acceptat de toţi membrii grupului. 
 2.2. Punctele de vedere proprii sunt argumentate clar şi sunt exprimate  
 fără reţineri. 
 2.3. În cadrul discuţiilor în grup este respectat dreptul la opinie al  
 celorlalţi participanţi. 
 2.4. Interlocutorii sunt tratati cu întelegere, respect şi atentie. 

 Gama de variabile 
  
 1.Persoane autorizate: şefi ierarhici, colegi de muncă cu care se află în relaţii funcţionale,                 reprezentanţi  
 ai autorităţilor publice, colaboratori (surse de informare ) etc. 
 2.Metode şi mijloace de comunicare: scrisă, orală, codificată; directă, indirectă (prin mijloace tehnice specifice:  
 telefon, fax) etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - schema organizatorică, raporturile ierarhice şi atribuţiile de serviciu; 
 - terminologie de specialitate şi limbaj specific; 
 2.La evaluare se va urmări:  
 - respectarea raporturilor ierarhice, modul de adresare şi formulare a ideilor, în vederea asigurării     
  clarităţii şi conciziei informaţiilor ; 
 - modul de utilizare a limbajului specific, operativ; 
 - modul de utilizare a mijloacelor de comunicare specifice. 



 Încheierea contractului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Prezentarea ofertei. 1.1. Oferta este întocmita şi prezentata în functie de politica şi  
 regulamentul intern al firmei. 
 1.2. Oferta de servicii se întocmeşte cu respectarea legislatiei în vigoare. 
  
 1.3. Oferta se redactează în termeni clari, evidenţiindu-se principalele  
2. Negocierea termenilor contractului 2.1. Negocierea se realizează într-un cadru organizat. 
 2.2. Modul de onorare al ofertei este stabilit în termeni clari şi precişi. 
 2.3. Termenii contractului se negociaza în spiritul legii şi al avantajului  
 reciproc al părţilor contractante. 
 2.4 Termenii contractului se stabilesc în funcţie de natura activităţilor /  
 serviciilor prestate. 
3. Încheierea contractului. 3.1. Contractul se încheie cu acordul declarat al părţilor, în termenii  
 stabiliţi în cadrul negocierii. 
 3.2. Contractul respectă condiţiile prevăzute de lege. 
 3.3. Încheierea contractului se realizează în termeni clari, standardizaţi  
 din punct de vedere al formei şi fondului. 

 Gama de variabile 
 . 
 1.Termenii contractului se referă la obligaţii, drepturi ce revin ambelor părţi contractante, clauze specifice,  
 garanţii cu privire la confidenţialitate, secretizare etc. , daune şi / sau despăgubiri în caz de nerespectare sau  
 neexecutare a obiectului contractului, termenii de execuţie ai contractului etc. 
 2.Activităţi specifice:  
 -stabilirea conduitei şi moralităţii unor persoane; găsirea persoanelor dispărute de la domiciliu; solvabilităţii sau  
 seriozităţii unor potenţiali parteneri de afaceri; recuperarea / evaluarea bunurilor care fac obiectul unor litigii  
 civile; 
  

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - procedurile legale de încheierea contractelor; 
 - regulamentul de organizare şi funcţionare a biroului de detectivi particulari; 
 - termenii şi elementele obligatorii ale contractului; 
 2.La evaluare se va urmări:  
 - corectitudinea elaborării unei oferte şi negocierea termenilor contractului cu clientul; 
 - cunoaşterea şi respectarea cadrului legal de încheiere a contractului; 
 -capacitatea de comunicare şi negociere; 



 Lucrul în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea sarcinilor în cadrul  1.1. Sarcinile şi competenta echipei sunt identificate conform  
echipei. informaţiilor obţinute din surse autorizate. 
 1.2. Sarcinile individuale sunt identificate / stabilite în conformitate cu  
 sarcina echipei, dispozitiile şefului ierarhic şi clauzele prevazute în  
 contract. 
 1.3. Propunerile privind îndeplinirea activitatilor la parametrii impuşi  
2. Participarea la îndeplinirea  2.1. Sarcinile echipei sunt îndeplinite printr-un mod de acţiune unitar  
sarcinilor echipei. (acceptat şi respectat de toti membrii echipei). 
 2.2. Sarcinile individuale sunt îndeplinite la parametrii impuşi de toti  
 membrii echipei. 
 2.3. Acordarea de asistenţă este solicitată / realizată prompt, argumentat. 
  
 2.4. Munca în echipă este efectuată respectându-se raporturile ierarhice  

 Gama de variabile 
  
 1.Componenţa echipei :  
 - detectiv şef, asistenţi, colaboratori etc. 
 2.Surse autorizate    :  
 - contractele cu clienţii, atribuţiunile de serviciu, dispoziţii ale şefilor ierarhici sau operativi etc.  
 3.Parametrii impuşi   :  
 - condiţii / cerinţe prevăzute în contract, cerinţe legale, stări operative, consumuri specifice minime. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - atribuţiile de serviciu; 
 - componenţa echipei; 
 - surse autorizate; 
 - schema organizatorică şi raporturile ierarhice; 
 2.La evaluare se va urmări:  
 - capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai echipei; 
 - modul de respectare a reglementărilor în vigoare, precum şi principiile specifice de muncă; 



 Documentarea asupra cazului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Verificarea surselor de informare. 1.1. Sursele de informare se stabilesc corect, în funcţie de natura cazului. 
  
 1.2. Identificarea surselor de informare se realizează cu respectarea  
2. Obţinerea datelor şi informaţiilor  2.1. Datele şi informatiile se obtin prin valorificarea diverselor surse de  
necesare. informare.  
 2.2. Obtinerea datelor şi informatiilor necesare se realizeaza în timp util,  
 asigurându-se respectarea termenelor contractului şi a etapelor de  
 realizare. 
 2.3. Informaţiile se obţin cu respectarea aprobărilor legal instituite , în  
3. Verificarea informaţiilor. 3.1. Verificarea informaţiilor se realizează în timp util, asigurându-se  
 operativitatea acţiunii. 
 3.2. Informatiile sunt verificate corect prin procedee şi mijloace  

 Gama de variabile 
  
 1.Natura cazului poartă caracteristica valorii sociale, economice, juridice apărate de lege, afectate de fapta comisă 
  : viaţa şi integritatea persoanei, proprietatea, ordinea de drept şi de stat etc. 
 2.Surse de informare : client, documente oficiale, statistici, evidenţe, persoane oficiale sau nu etc. 
 3.Obţinerea informaţiilor cît şi verificarea lor se realizează prin metode specifice : audieri, interpelări, observaţii,  
 consultarea arhivelor şi documente oficiale. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - surse de informare autorizate; 
 - regulamentul intern / atribuţiunile de serviciu şi dispoziţiile legale privind activitatea detectivului particular; 
 - procedee de obţinere şi verificare a informaţiilor. 
 2.La evaluare se va urmări:  
 - modalităţile de identificare şi valorificare a surselor de informare în conformitate cu natura cazului; 
 - respectarea atribuţiunilor de serviciu şi a celor prevăzute de lege; 
 - operativitatea şi corectitudinea în obţinerea informaţiilor; 
 - modalităţile de verificare a informaţiilor prin proceduri şi mijloace specifice. 



 Finalizarea cazului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analiza / corelarea datelor obţinute. 1.1. Corelarea datelor asigură formarea unei imagini de ansamblu asupra  
 cazului şi permite formularea corecta a ipotezelor. 
 1.2. Datele analizate sunt sistematizate în vederea utilizării lor în  
 soluţionarea cazului. 
 1.3. Analiza datelor se efectueaza corect şi amanuntit. 
2. Soluţionarea cazului. 2.1. Soluţionarea cazului respectă termenele stabilite în contract.              
                     
 2.2. Solutiile gasite sînt reale şi obiective.                                                   
                          
 2.3. Concluziile şi recomandarile sunt formulate clar şi concis, astfel încât 
  sa satisfaca cerintele clientului şi cele prevazute de lege. 
3. Întocmirea dosarului de problemă  3.1. Completarea dosarului se efectuează la termenul stabilit în contract. 
(dosarului de caz).  
 3.2. Dosarul este completat într-un limbaj clar şi concis, utilizându-se o  
 terminologie de specialitate.   
 3.3. Informaţiile incluse în dosar sunt bine organizate / structurate astfel  
 încât sa asigure înregistrarea lor cu uşurinta(în baza de date). 
 3.4. Întocmirea dosarului respecta regula confidentialitatii unor date şi  

 Gama de variabile 
  
 1.Dosarul întocmit se înregistrează în arhivă sau, după caz, este înaintat spre soluţionare organelor în drept , ori  
 este predat clientului. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - prevederile legale în materie;        
 - tipologia cazurilor.                                                                     
 2.La evaluare se va urmări:  
 - capacitatea de analiză / corelare a datelor, în vederea elaborării unor ipoteze şi soluţii viabile; 
 - corectitudinea şi operativitatea în soluţionarea cazului;            
 - modalităţile de elaborare a concluziilor şi recomandărilor;      
 - modul de respectare a reglementărilor în vigoare; 
 - claritatea şi concizia exprimării; 
 - respectarea confidenţialităţii unor date cuprinse în dosar. 



 Obţinerea elementelor şi mijloacelor de probă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Obţinerea probelor şi mijloacelor de  1.1. Probele şi mijloacele de proba se obtin în timp util, operativ. 
probă necesare. 1.2. Probele şi mijloacele de proba sunt valide şi asigura formularea  
 ipotezelor asupra cazului.  
 1.3. Obtinerea probelor şi mijloacelor de proba se realizeaza în  
 conformitate cu prevederile legale. 
 1.4. Obtinerea probelor şi mijloacelor de proba se efectueaza prin  
 utilizarea unor procedee şi mijloace specifice. 
2. Analiza probelor şi mijloacelor de  2.1. Procedurile de analiză sunt elaborate / utilizate conform temei sau  
probă. obiectivului urmărit(natura investigaţiei). 
 2.2. Probele şi mijloacele de proba sunt verificate corect, asigurându-se  
 veridicitatea şi legalitatea lor. 
 2.3. Analiza probelor şi mijloacelor de proba se efectueaza utilizându-se  
 reguli, procedee şi mijloace specifice activitatii. 
3. Selectarea probelor şi mijloacelor de  3.1. Probele şi mijloacele de proba relevante sunt identificate corect şi  
probă relevante. ierarhizate în functie de utilitatea şi importanta lor. 
 3.2. Selectionarea probelor şi mijloacelor de proba relevante se efectueaza 
  în timp util, asigurându-se încadrarea în termenele stabilite în contract. 

 Gama de variabile 
  
 1.Probe şi mijloace de probe : declaraţii , înregistrări ( foto , audio , video ) , mulaje , înscrisuri , expertize ,  
 contraexpertize , copii ale documentelor originale etc.               
 2.Procedee şi mijloace specifice de obţinere a probelor : 
 - directe şi nemijlocite obţinute de detectiv prin investigaţii proprii; 
 - indirecte, obţinute de la organele de poliţie şi instituţiile abilitate de lege : copii după acte originale, expertize,  
 certificate, reconstituiri, confruntări etc. 
 3.Procedee, mijloace şi reguli de analiză a probelor şi mijloacelor de probă : sunt cele specifice activităţii de  
 cercetare penală şi tacticilor / tehnicilor criminalistice(examinări, studii, reconstituiri, coroborări de probe,  
 expertize medico-legale, expertize criminalistice etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - natura probelor şi mijloacelor de probă; 
 - modalităţile de obţinere; 
 - modalităţi de analiză a lor.  
 2.La evaluare se va urmări:  
 - modalităţile de obţinere şi modalităţile de analiză a probelor şi mijloacelor de probă; 
 - respectarea prevederilor legale şi a regulamentului intern; 
 - operativitatea şi corectitudinea stabilirii probelor şi mijloacelor de probă(generale şi relevante . 



 Elaborarea strategiilor de acţiune 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea obiectivelor activităţii. 1.1. Obiectivele stabilite sunt clare, concise, în funcţie de natura  
 cercetării. 
 1.2. Obiectivele sunt ierarhizate, functie de importanta şi utilitatea lor,  
 stabilindu-se priorităţile activităţii. 
 1.3. Stabilirea obiectivelor se realizează în conformitate cu  
2. Stabilirea metodologiei de lucru. 2.1. Metodologia de lucru se stabileşte în functie de natura investigatiei. 
 2.2. Metodele şi tehnicile de lucru se stabilesc astfel încât sa nu  
 contravină reglementărilor în materie. 
 2.3. Strategiile şi tacticile de actiune se adapteaza dupa situatiile şi  
 informaţiile noi apărute. 

 Gama de variabile 
  
 1.Natura cercetării diferă în funcţie de rezolvarea cazului aflat în lucru : crimă, dispariţie de la domiciliu, relaţii  
 privind conduita şi moralitatea unei persoane, solvabilitatea unui investitor sau asociat, etc. 
 2.Metodele şi tehnicile / tacticile de lucru sunt cele specifice profesiei, acceptate de lege : cercetări la faţa locului,  
 investigaţii, expertize, interpelări, fotografieri, filmări, obţinerea de declaraţii, etc. şi valorificarea lor în procesul  
 de rezolvare a cazului. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - reglementările în vigoare / prevederile legale referitoare la activitatea detectivilor particulari; 
 - metodele şi tehnicile specifice de lucru.                 
 2.La evaluare se va urmări:  
 -capacitatea de identificare a obiectivelor activităţii în funcţie de natura cercetării; 
 -stabilirea metodelor şi tehnicilor adecvate cazului;                       
 - corectitudinea şi operativitatea elaborării strategiilor de acţiune şi a adaptării lor, funcţie de necesităţi; 
 - regulamentul firmei şi atribuţiile legale / prevăzute de lege pentru activitatea de detectiv particular. 



 Planificarea activităţilor proprii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea sarcinilor de lucru. 1.1. Cerintele sarcinilor şi responsabilitatilor sunt identificate corect, în  
 conformitate cu natura misiunii. 
 1.2. Eventualele neînţelegeri sunt clarificate în timp util. 
 1.3. Posibilitatile de nerealizare sunt comunicate şi argumentate corect. 
2. Eşalonarea activităţii. 2.1. Planul activitatii se stabileşte corect, în conformitate cu natura  
 investigaţiei. 
 2.2. Eşalonarea activitatii se face pe etape de realizare, riguros stabilite,  
 prevazute şi în contract. 
 2.3. Planificarea activităţii permite corelarea ei cu cea a altor  
 compartimente din cadrul firmei sau exterioare ei şi cu cea a altor agenti  
 autorizaţi. 
3. Revizuirea planificării. 3.1. Revizuirea planificării se realizează comparându-se în permanenţă  
 rezultatele cu sarcinile / obiectivele propuse. 
 3.2. Revizuirea planificării se realizează verificându-se încadrarea în  
 timpul şi termenele stabilite. 
 3.3. Termenele sunt modificate, adaptându-le în funcţie de situaţiile noi  
 apărute. 

 Gama de variabile 
  
 1.Natura investigaţiei : infracţiuni , protecţie persoane sau instituţii , obţinerea unor probe şi mijloace de probă  
 etc. . 
 2.Situaţii noi apărute :  
 - informaţii de primă importanţă; 
 - modificări ale reglementărilor în vigoare; 
 - priorităţi sau solicitări exprese ale clientului, şefilor ierarhici ori ale autorităţilor; 
 3.Agenţi autorizaţi cu care detectivii particulari pot colabora : agenţi din cadrul poliţiei, parchetului, instanţelor  

 Ghid pentru evaluare 
  
 1.Cunoştinţele se referă la:  
 - planificarea activităţi , funcţie de natura investigaţiei;       
 - adaptarea planificării, funcţie de necesităţi (feed-back); 
 2.La evaluare se va urmări:  
 -capacitatea de a stabili sarcinile de lucru, funcţie de natura investigaţiei; 
 - modul de elaborare a planului misiunii, de stabilire a termenelor şi a etapelor de realizare; 
 -capacitatea de colaborare cu alţi agenţi autorizaţi; 
 - promptitudinea şi corectitudinea în revizuirea planificării faţă de o situaţie nou creată. 


