Anexa 3 IFR 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

CRIMINALISTICĂ
DOB.4.2.04

Semestrul

VIII

Numărul de credite

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

150

136

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)

Discipline anterioare

Condiţionate
Recomandate

5

Numărul orelor pe semestru/activităţi
ST

SF

L

P

14

DS
DI
Drept penal, Drept procesual penal

Obiectivul general
În cadrul tehnicii criminalistice se urmăreşte dobândirea cunoştinţelor despre
căutarea, evidenţierea, fixarea, ridicarea şi analiza urmelor şi a mijloacelor
materiale de probă, despre mijloacele tehnice utilizate de criminalişti atât în
cercetarea la faţa locului, cât şi în laborator. În cadrul tacticii criminalistice se
urmăreşte analiza şi însuşirea procedeelor de audiere a persoanelor şi de
efectuare a celorlalte activităţi procedurale (de exemplu, percheziţia,
prezentarea pentru recunoaştere, reconstituirea ş.a). În cadrul metodologiei
criminalistice se vor aplica acele cunoştinţe dobândite în cadrul tehnicii şi
Obiectivele disciplinei

tacticii, prin raportare la specificul diferitelor categorii de infracţiuni (infracţiuni de
furt, infracţiuni de omor, infracţiuni de corupţie, infracțiuni informatice ş.a.).
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
Explice care sunt principalele categorii de urme ce pot fi identificate în
cercetarea criminalistică;
Descrie modul de formare a urmelor şi modalităţile de căutare,
descoperire, relevare, ridicare, transport şi analiză a acestora;
Utilizeze elementele din trusa criminalistică.

Competenţe profesionale
C1. capacitatea de a identifica şi descrie diferitele tipuri de urme
C2. capacitatea de identifica şi descrie paşii unei investigaţii
criminalistice
C3. capacitatea de a documenta etapele investigaţiei criminalistice
C4. capacitatea de a utiliza instrumentar şi tehnică criminalistică de
specialitate
Competenţe transversale
CT1. capacitate de analiză şi sinteză
CT2. capacitatea de a dezvolta raţionamente logice
CT3. capacitatea de organizare şi planificare

I.

Studiu individual prin materiale specifice

Tema nr. 1: Noțiuni de bază pentru înțelegerea Criminalisticii. Principii.
Identificarea criminalistică – 2 ore
Tema nr. 2: Noţiuni de traseologie. Clasificarea urmelor. Urmele de mâini – 2
ore
Tema nr. 3: Urmele de picioare. Urmele de buze. Urmele de dinţi. Alte urme
care redau forma corpului uman – 2 ore
Tema nr. 4: Urmele biologice de natură umană. Urmele olfactive – 2 ore
Tema nr. 5: Analiza genetică. Identificarea persoanei prin descrierea
semnalmentelor exterioare și prin analiza vocii și a vorbirii – 2 ore
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

Tema nr. 6: Urmele instrumentelor de spargere. Urmele mijloacelor de
transport – 2 ore
Tema nr. 7: Urmele de incendii şi explozii – 2 ore
Tema nr. 8: Elemente de balistică judiciară – 2 ore
Tema nr. 9: Cercetarea criminalistică a înscrisurilor – 2 ore
Tema nr. 10: Organizarea activităţii de anchetă penală – 2 ore
Tema nr. 11: Tactica efectuării cercetării la faţa locului. Tactica efectuării
percheziţiei – 2 ore
Tema nr. 12: Tactica ascultării martorului – 2 ore
Tema nr. 13: Tactica ascultării persoanei vătămate – 2 ore
Tema nr. 14: Tactica ascultării suspectului / inculpatului – 2 ore

II. Seminar faţă în faţă
Tema nr. 1: Noțiuni de bază pentru înțelegerea Criminalisticii. Principii.
Identificarea criminalistică – 1 oră
Tema nr. 2: Noţiuni de traseologie. Clasificarea urmelor. Urmele de mâini – 1
oră
Tema nr. 3: Urmele de picioare. Urmele de buze. Urmele de dinţi. Alte urme
care redau forma corpului uman – 1 oră
Tema nr. 4: Urmele biologice de natură umană. Urmele olfactive – 1 oră
Tema nr. 5: Analiza genetică. Identificarea persoanei prin descrierea
semnalmentelor exterioare și prin analiza vocii și a vorbirii – 1 oră
Tema nr. 6: Urmele instrumentelor de spargere. Urmele mijloacelor de
transport – 1 oră
Tema nr. 7: Urmele de incendii şi explozii – 1 oră
Tema nr. 8: Elemente de balistică judiciară – 1 oră
Tema nr. 9: Cercetarea criminalistică a înscrisurilor – 1 oră
Tema nr. 10: Organizarea activităţii de anchetă penală – 1 oră
Tema nr. 11: Tactica efectuării cercetării la faţa locului. Tactica efectuării
percheziţiei – 1 oră
Tema nr. 12: Tactica ascultării martorului – 1 oră
Tema nr. 13: Tactica ascultării persoanei vătămate – 1 oră
Tema nr. 14: Tactica ascultării suspectului / inculpatului – 1 oră
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)
E
- evaluare finală
50%
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
50%
- teme de control
Lista materialelor
Suport curs, ghid de studiu, cursuri, tratate şi monografii din lista de referinţe
didactice necesare
bibliografice
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

Referinţe bibliografice:

1.

Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, ediția a 6-a, revăzută, Ed.

Universul Juridic, București, 2015.
2. Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, Criminalistică, Ed. Junimea, Iași, 2001.
3.

Lazăr Cârjan, Curs de criminalistică, Ed. Curtea Veche, București,

2003.
4.

Gabriel Naghi, Criminalistică. Fundamente, Ed. Universul Juridic,

București, 2014.
5. Petruț Ciobanu, Emilian Stancu, Criminalistică: tehnica criminalistică,
Ed. Universul Juridic, București, 2017.
6. Constantin Nedelcu, Criminalistică. Tehnica și tactica criminalistică, Ed.
Hamangiu, București, 2014.
7.
Bibliografia recomandată

Adrian Cristian Moise, Emilian Stancu, Criminalistica. Elemente

metodologice de investigare a infracțiunilor, Ed. Universul Juridic,
București, 2017.
8. Marin Ruiu, Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de
infracțiuni, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
9. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, Ediția a 2-a,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
10. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistică a scrisului, Ediţia a 2-a,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010.
11. Petruț Ciobanu, Criminalistică: Sinteze, Ed. Universul Juridic,
București, 2017.
12. Revista română de criminalistică, revistă editată de Asociaţia
Criminaliştilor din România.
13. Ancuţa Elena Franţ, Criminalistică. Curs Universitar, Editura Universul
Juridic, București, 2018.

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume şi prenume
Lect. univ. dr. Franț Ancuța Elena

Semnătura

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;

