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Stimaţi masteranzi, 
 
 

 
        Învăţământul universitar se află într-un amplu proces de restructurare, de compatibilizare cu 
principiile de la Bologna, cu învăţământul modern european, astfel încât să se asigure echivalarea 
studiilor, prin creditele transferabile. Cu unele particularităţi, învăţământul juridic face parte integrantă 
din acest proces.  

Durata standard de studiu a unei discipline este un semestru. Creditul este o unitate 
convenţională care măsoară volumul de muncă al studentului, necesar pentru a asimila suficiente 
cunoştinţe în vederea  promovării  unei discipline. În cei doi ani de studii la master, nr. de credite este 
120. 

Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţămînt al unei specializări se încheie cu o 
evaluare finală. Perioadele de evaluare vor fi stabilite împreună cu cadrul didactic al disciplinei şi vor 
fi afişate la avizier şi pe site-ul facultăţii, în timp util. 

 Pentru toţi masteranzii sunt aplicabile prevederile Regulamentului privind desfăşurarea 
activităţii didactice – studii universitare de masterat, elaborat şi adaptat în conformitate cu 
standardele procesului de la Bologna, regulament aprobat prin Hotărârea Senatului Universităţii “Al. I. 
Cuza” Iaşi din 28.07.2011. 

Pentru informaţii complete vă recomandăm să consultaţi: 
- Regulamentul privind desfăşurarea activităţii didactice – studii universitare de masterat în 

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi; 
- pagina de internet a Facultăţii de Drept, aflată la adresa http://laws.uaic.ro precum şi   

www.uaic.ro 
Pentru orice nelămurire nu ezitaţi să contactaţi secretariatul sau conducerea facultăţii. 
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UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI       
FACULTATEA DE DREPT        
Domeniul: DREPT            
Specializarea: CRIMINALISTICĂ  
Durata programului de studiu: 2 ani  
Forma de învăţământ:   MASTER ZI 
Incepând cu anul universitar: 2011/2012 
 

 
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ANUL   I 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea disciplinei SEMESTRUL I 
Nr. ore/săptămână 

SEMESTRUL II 
Nr. ore/săptămână 

  C L FV CR C L FV CR 
1 Procedee tactice folosite în investigaţiile penale. Evoluţii 

Tactical procedures applied in criminal 
investigations. Evolutions 

2 3 E 8     

2 Elemente de Structură a Materiei 
Structure of Matters Elements 2 3 E 7     

3 Tehnici microscopice utilizate în criminalistică  
Forensic microscopy 2 3 E 7     

4 Drept penal european 
European Criminal law 2 2 E 8     

5 Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite 
specifice criminalităţii organizate 
The methodology of  forensic investigation regarding  illicit 
activities of organized crime 

    2 3 E 8 

6 Elemente de spectroscopie cu aplicaţii în criminalistică 
Forensic Applications of SpectroscopyElements     2 3 E 7 

7 Metode de chimie analitică aplicate în cercetarea 
criminalistică 
Forensic Analytical Chemistry Methods 

    2 3 E 7 

8 Expertiza criminalistică a scrisului şi a documentelor  
 Forensic expertise of the writing and of the documents     2 3 E 8 

 Total  credite    30    30 
 
                R E C T O R,                                         D E  C A N, 
 
     Prof. univ. dr. Vasile  IŞAN                                                             Prof. univ .dr. Tudorel TOADER 
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Calendarul anului universitar 2011 – 2012 

 

STUDII  UNIVERSITARE  DE  MASTER 

Forma de învăţământ: ZI 
 

Semestrul I 
Pentru toţi anii 

3 octombrie Deschiderea anului universitar 
 3 octombrie – 23 decembrie 12 săptămâni: activitate didactică  
24 decembrie – 8 ianuarie 2 săptămâni: vacanţa de iarnă 
9  ianuarie – 22 ianuarie 2 săptămâni: activitate didactică  
23 ianuarie – 5 februarie 2 săptămâni: evaluare 
6 februarie – 19 februarie 2 săptămâni  de vacanţă 

În perioada  6 – 19 februarie fiecare facultate poate organiza, timp de o 
săptămână, o sesiune de reexaminări în vederea promovării sau măririi 
notei. 
În perioada  13-19 februarie se va organiza o sesiune de examene  
pentru  finalizarea  studiilor.

 
Semestrul al II - lea 

Pentru anul I 
 20 februarie – 3 iunie  14 săptămâni: activitate didactică  

1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti. 
4 iunie  – 17 iunie 2 săptămâni: evaluare 
18 iunie  – 1 iulie  2 săptămâni: Practică de specialitate. 

Situaţia şcolară pentru anul universitar 2011-2012 se va încheia 
la data de 8 iulie. 

2 iulie – 1 octombrie Vacanţa de vară  
În perioada 2 – 8 iulie, fiecare facultate organizează o sesiune 
pentru reexaminări în vederea promovării sau măririi notei. 

 
Pentru anul II (an terminal) 

20 februarie – 3 iunie 14 săptămâni:  activitate didactică  
1 săptămână liberă în perioada sărbătorilor de Paşti. 

4 iunie - 17 iunie 2 săptămâni: evaluare 
18 iunie – 1 iulie 2 săptămâni: definitivarea lucrării de licenţă/disertaţie; 

Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor se vor efectua în 
ultima săptămână din acest interval. 
În această perioadă fiecare facultate poate organiza, timp de o 
săptămână, o sesiune pentru reexaminări în vederea promovării sau 
măririi notei. 

2 iulie – 8 iulie Susţinerea examenului de finalizare a studiilor 
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Media generală în sistem credite se calculează astfel: 
  

- nota x numãrul de credite = numãrul de puncte; 

- se calculează numărul total de puncte (suma punctelor tuturor disciplinelor studiate); 
- se calculează media ca fiind raportul între numărul total de puncte şi numărul total de credite pe 
semestru. 
 
Exmatricularea (Extras din Regulamentul de activitate didactică)  
intervine atunci când studentul se află în una din următoarele situaţii:  

a) studentul nu a promovat, la încheirea ultimului an de studiu, toate disciplinele obligatorii şi 
opţionale înscrise în planul de învăţământ al specializării pe care o urmează; 

b) studentul nu a achitat taxele şcolare în termenele stabilite; 
c) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă; 
d) studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului; 
e) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară.  
Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii şi se 

finalizează prin decizia Biroului Senatului. 
 

Reînmatricularea studenţilor (Extras din Regulamentul de activitate didactică)  
se face la începutul fiecărui semestru, într-o perioadă determinată, stabilită de Senatul Universităţii. 

a) un student exmatriculat care are cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi va 
fi reînmatriculat într-un an de studiu superior celui din care a fost exmatriculat. El va achita taxa anului în 
care este reînmatriculat şi taxa pentru disciplinele nepromovate anterior; 

b) un student exmatriculat care are mai mult de 5 discipline nepromovate pe întreaga perioadă de 
şcolarizare parcursă va fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care a fost exmatriculat. Studentul aflat 
în situaţia de reînmatriculare în acelaşi an de studii are obligaţia de a achita taxele pentru disciplinele la 
care se înscrie în anul respectiv. 
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VIZUALIZAREA SITUAŢIEI ŞCOLARE 
 
 

Notele pot fi  vizualizate  pe noul site http://simsweb.uaic.ro . 
Pentru a-şi crea cont, studenţii trebuie să parcurgă următoarele etape: 

1. Creare cont (Login->Creare cont nou) 
   Primul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să vă creaţi un cont. Daţi click pe “Login” în dreapta sus şi vă 
duceţi într-o altă pagină unde apăsaţi pe ”Creare cont nou”. Acest cont îl creaţi folosind numărul matricol pe 
care îl găsiţi în carnetul dv. de student, iar parola trebuie să fie  de minimum  7  caractere  din  care  cel puţin 
unul trebuie să fie caracter special gen: “,” “.” “;” etc. 
   Atenţie: adresa e-mail trebuie să fie corect scrisă şi validă. 
   Atenţie: pentru nr. matricole scurte cu mai puţin de 10 caractere gen: FD1234567 crearea contului va fi făcută 
de către d-na Ştefanache Cristina stefc@uaic.ro (veţi scrie un e-mail la această adresă) 
   Atenţie: Răspunsul la întrebarea de securitate trebuie să îl ţineţi minte în cazul în care veţi avea probleme cu 
contul dv. 
   1.1 Introducere numar matricol, parola, e-mail, întrebare de securitate etc. 
   1.2 Nume, Prenume, adresă, telefon. 
2. Activare cont (primiţi link-ul pe e-mail) 
   După ce aţi urmat pasul 1.1 şi pasul 1.2 veţi primi un e-mail unde aveţi un link de activare (confirmare a 
contului) pe care il accesaţi. 
   Atenţie: dacă aţi creat contul cu paşii 1.1, 1.2 dar nu aţi primit e-mail-ul de activare e posibil să fi scris adresa 
e-mail greşit. Vă rugăm să scrieţi un e-mail către d-na Ştefanache Cristina stefc@uaic.ro în care scrieţi datele 
dv de identificare şi solicitaţi să vi se trimită datele pe e-mail-ul corect. 
3. Cu numărul matricol şi parola vă conectaţi 
   Atenţie: dacă nu merge parola scrieţi şi în clar parola (chiar pe câmpul superior apoi stergeţi) e posibil dacă 
aveţi activată tastatura românească de exemplu, să tastaţi alte caractere decât cele dorite. 
4. Studenţi->Note,taxe->Create and connect 
   După conectare urmaţi link-urile: 
        Studenţi 
        Note, taxe   
        Create and Connect        
5. Pe fiecare an -> detalii pentru conţinut 
   După "create and connect" implicit este afisat anul I, pentru ceilalţi ani apăsaţi detalii în dreptul anului de 
studiu dorit.  
6. Dacă aţi uitat parola -> Recuperare parolă  
   Folosiţi butonul Recuperare parolă doar după 2-3 încercări de conectare şi după ce ştiţi sigur ca parola este 
scrisă corect(de exemplu la setarea tastaturii în limba română tastele pot să nu mai corespundă cu ce scrie pe 
ele) 
   Aici aveţi suplimentar intrebarea de securitate de aceea e bine să ştiţi ce aţi scris la pasul 1. 
   Atenţie: dacă aţi uitat parola dar şi întrebarea de securitate: 
     a) consultati e-mail-ul initial primit după crearea contului, aveţi şi intrebarea de securitate. 
     b) dacă aţi sters e-mail-ul iniţial vă rugăm să scrieţi un e-mail către d-na Ştefanache Cristina stefc@uaic.ro 
în care scrieţi datele dv. de identificare (contul vechi va fi şters şi puteţi să vă creaţi contul cu datele pe care le 
doriţi - date pe care ar trebui să le memoraţi să nu fie necesar să reluaţi procedura).   
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REGULAMENTUL 
STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT 

(învăţământ de zi, învăţământ cu frecvenţă redusă) 
 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
 Art. 1. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi întreaga activitate didactică se desfăşoară în baza 
prevederilor Constituţiei României, a Legii educaţiei naţionale, a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a principiilor Cartei universitare aprobate de Senat, precum şi a 
altor acte normative care vizează învăţământul superior. 
 Art. 2. Studiile universitare de masterat sunt delimitate de studiile universitare de licenţă şi studiile universitare 
de doctorat prin proceduri distincte de admitere şi absolvire.  
 Art. 3.  Programele de studii universitare de masterat reprezintă al II – lea ciclu de studii universitare şi se 
finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul naţional al calificărilor. 
 Programele de studii universitare de masterat pot fi: 

a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale; 
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică. Învăţarea 

realizată în cadrul masteratului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii 
universitare de doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi poate fi organizat în 
cadrul şcolilor doctorale; 

c) master didactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă. 
 Art. 4. Studiile universitare de masterat asigură: 

(a) aprofundarea cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat; 
(b) obţinerea de competenţe complementare în alte domenii; 
(c) dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile studiilor universitare de masterat urmate. 

 Art. 5. Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, competenţele de specialitate, 
abilităţile cognitive prevăzute de lege se stabilesc prin: 

(a) reglementări proprii fiecărui domeniu; 
(b) regulamentul de studii universitare de masterat; 
(c) programe analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ. 

Toate aceste reglementări sunt elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior care are dreptul legal de a 
organiza studii universitare de masterat şi trebuie să fie în concordanţă cu standardele elaborate în acest scop de Agenţia 
Română pentru Asigurarea Calităţii  în Învăţământul Superior (ARACIS). 

 

CAPITOLUL II: Organizarea  instituţională a studiilor universitare de masterat 
 Art. 6. Studiile universitare de masterat se pot organiza numai de către instituţiile de învăţământ superior 
acreditate, în cadrul facultăţilor sau departamentelor stabilite prin hotărâre de guvern, care oferă studii universitare 
pentru mai multe cicluri de învăţământ sau numai pentru ciclul al II - lea. 

Art. 7. Domeniile în care o instituţie de învăţământ poate organiza studii universitare de masterat sunt 
domeniile studiilor universitare de licenţă, precum şi alte domenii stabilite prin ordin al Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului  şi Sportului la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii  în Învăţământul 
Superior (ARACIS). Instituţiile de învăţământ superior pot organiza studii universitare de masterat în domenii 
interdisciplinare în condiţiile stabilite de lege. 
 Art. 8. Instituţia  de învăţământ superior care a primit dreptul de organizare a studiilor universitare de 
masterat se numeşte Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (IOSUM). 
 Art. 9. Conducerea IOSUM la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este alcătuită din rector, prorectori 
şi cancelarul universităţii.  
 Art. 10. Studiile universitare de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot fi 
realizate în cooperare prin asocierea IOSUM cu alte IOSUM din ţară sau din străinătate. Asocierea se poate 
realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  
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(a) Fiecare IOSUM  care se asociază trebuie să aibă dreptul legal de a organiza studii universitare de 
masterat; 

(b) Fiecare IOSUM care se asociază în vederea cooperării trebuie să aplice sistemul de credite 
transferabile. 

 
CAPITOLUL III:  Organizarea activităţii didactice  
Art. 11. Studiile universitare de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pot fi organizate, în 

condiţiile legii, la următoarele forme: învăţământ de zi  şi  învăţământ  cu frecvenţă redusă.  
Art. 12. Studiile universitare de masterat au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim de 

credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120. 
Art. 13. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă  şi de masterat corespunde obţinerii a 

cel puţin 300 de credite de studiu transferabile. 
Art. 14. Durata studiilor universitare de masterat, exprimată în credite transferabile, organizate la forma de 

învăţământ cu frecvenţă redusă, este aceeaşi cu durata studiilor universitare de masterat organizate la forma de 
învăţământ de zi. 

Art. 15. Studiile universitare de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se desfăşoară în conformitate 
cu oferta educaţională, astfel: 

(a) în limba română; 
(b) într-o limbă de circulaţie internaţională. 

Art.  16.  Cadrele didactice implicate într-un program de masterat trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor, iar 
titularii de curs trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi cel puţin gradul didactic de lector (şef de lucrări). 

Art. 17.  Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară  pe baza planului de învăţământ aprobat 
de Senatul universitar şi avizat în conformitate cu prevederile legale. 
Art.  18. Planul de învăţământ cuprinde: 

(a) discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat; 
(b) modulul de pregătire complementară pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de masterat 

pe piaţa muncii. 
Art. 19. Programul de pregătire a masterandului trebuie să conţină şi o componentă de pregătire ştiinţifică sau 

de creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii. Această componentă se realizează în echipe de 
cercetare ştiinţifică sau de creaţie vocaţională din care pot  face parte, pe lângă masteranzi, şi doctoranzi, cadre 
didactice, cercetători.  

Art. 20. Programul de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională se poate desfăşura în cadrul IOSUM propriu 
sau în cadrul celorlalte IOSUM partenere în programul de masterat, în conformitate cu acordul încheiat  între acestea. 

Art. 21. Rezultatele cercetării ştiinţifice proprii pot fi valorificate de masterand prin articole publicate în reviste 
de specialitate sau în realizarea disertaţiei. 

Art. 22. Pe parcursul studiilor universitare de masterat, un masterand îşi poate schimba forma de învăţământ în 
conformitate cu regulamentul IOSUM, cu clauzele contractului de studii universitare de masterat sau cu alte 
reglementări ale ministerului sau ale universităţii. 

Art. 23. Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare sau creaţie vocaţională o 
singură dată în timpul studiilor universitare de masterat, dar nu mai târziu de începutul ultimului semestru din 
programul de studii. 

Art. 24. Schimbarea temei de cercetare sau creaţie vocaţională se aprobă, în cadrul aceluiaşi domeniu de studii 
în care a fost înmatriculat masterandul, fără modificarea duratei ciclului de studii universitare de masterat. În cazul 
programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare se face cu acordul ambelor IOSUM.  

Art. 25.  Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă se pot organiza în regim de 
finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului alocă 
anual pentru studii universitare de masterat în forma cu frecvenţă un număr de locuri finanţate de la buget. Senatul 
Universităţii repartizează fiecărei facultăţi numărul de locuri  finanţate de la buget. Fiecare program de masterat care 
funcţionează în facultate la învăţământul cu frecvenţă  va beneficia de  locuri finanţate de la buget, în conformitate cu 
hotărârile consiliului facultăţii şi avizul Senatului. 

Art. 26. Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se organizează numai în 
regim cu taxă. Numărul de locuri pentru studiile universitare de masterat în regim cu taxă şi cuantumul acesteia se 
stabilesc de către Senatul Universităţii, pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii. 

Art. 27. Planurile de învăţământ sunt identice pentru aceeaşi specializare la toate cele două forme de 
învăţământ (zi, FR) şi pot fi modificate numai începând cu anul I de studii. 
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Art. 28. Planurile de învăţământ cuprind: 
(a) discipline obligatorii; 
(b) discipline opţionale; 
(c) discipline facultative. 

Art. 29. Planificarea activităţii didactice pentru studiile universitare de masterat la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” se face de luni până duminică, între orele 8.00 şi 20.00.  

CAPITOLUL IV: Admiterea, înmatricularea, înscrierea semestrială, retragerea de la studii, 
exmatricularea, reînmatricularea, întreruperea studiilor, transferul studenţilor 
 Art. 30. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat absolvenţii 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
 Art. 31. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de învăţământ în 
care acestea se organizează, se face prin concurs organizat anual, înainte de începerea anului universitar. 

Art. 32. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat se face, în Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de Senat şi  prin hotărâre de guvern, în condiţiile 
stabilite de lege. 

Art. 33. Admiterea la studii universitare de masterat (zi, FR) se desfăşoară pe baza metodologiei 
elaborate conform legii şi aprobate de către Senatul Universităţii. 

Art. 34. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu se poate 
face, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de 
licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de 
specialitate, anunţată din timp de către fiecare facultate. 

Art. 35. Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de probe scrise 
sau/şi orale, specifice domeniului de studiu. Facultăţile vor putea condiţiona admiterea la studii universitare de 
masterat de acumularea unor credite în domeniul respectiv. Natura probelor, criteriile de departajare, calendarul 
admiterii se stabilesc de către Consiliul Facultăţii şi se aprobă de către Senatul Universităţii. În cazul studiilor 
universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să 
conţină şi verificarea competenţelor lingvistice pentru limba de studiu. 

Art. 36. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un 
nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.  

Art. 37. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi la studii universitare de masterat se face prin decizia 
Rectorului Universităţii. 

Art. 38. Un candidat poate fi înmatriculat în anul al II - lea dacă a promovat anul anterior, aplicându-se 
sistemul de credite transferabile. 

Art. 39. Un student înmatriculat la studii universitare de masterat în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este 
obligat să se  înscrie la cursuri la  începutul fiecărui semestru universitar, după un calendar stabilit de fiecare 
facultate. Cererea de înscriere, care este anexă la contractul de studii, conţine disciplinele pe care studentul le va urma 
în semestrul respectiv şi trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

(a) un student  poate fi înscris în anul al II-lea numai dacă a cumulat minimum 30 de credite din 
promovarea disciplinelor din anul I;  

(b) taxa semestrială se calculează în funcţie de numărul şi tipul disciplinelor la care studentul s-a 
înscris în semestrul curent, la care se adaugă eventualele sume aferente disciplinelor nepromovate din anul 
anterior pe care le poate urma în semestrul curent; la disciplinele fără evaluare integrală pe parcurs, se ţine cont 
de cele două examinări gratuite; 

(c) înscrierea la discipline poate fi condiţionată (prin fişa disciplinei) de promovarea unor alte 
discipline din curricula programului de masterat; 

(d) înscrierea în semestrul al doilea se face numai în acelaşi an de studiu ; 
(e) Un student care, după ultimul an de studiu, are maxim 3 restanţe  la disciplinele obligatorii şi 

opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii pe care îl urmează, trebuie să refacă, cu 
statut de cursant (nu mai poate beneficia de finanţare de la buget, cazare, reducere pe mijloacele de transport 
etc.), toate aceste discipline în regim cu taxă, în anul universitar următor. Neîndeplinirea acestei obligaţii în 
termenul stabilit constituie motiv de exmatriculare. 

Art. 40. Taxele de studiu se stabilesc de către Consiliile Facultăţilor, se aprobă de către Senat şi se achită astfel:  
(a) 50 % din taxă în primele 15 zile calendaristice ale semestrului; 
(b) 50% din taxă până cel târziu cu 10 zile calendaristice înaintea începerii sesiunii.  
Biroul Consiliului Facultăţii poate analiza situaţii deosebite şi poate decide modificarea acestor 
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termene, cu justificarea deciziei.  
Art. 41.  Retragerea de la studii universitare de masterat se face la cerere. În acest caz, taxa achitată se restituie 

astfel: 
(a) dacă cererea de retragere a fost depusă înainte de începerea semestrului,  taxa se restituie integral; 
(b) dacă cererea de retragere a fost depusă în primele 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului,  

studentului i se restituie 90% din taxă; 
(c) dacă cererea de retragere a fost depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la începerea 

semestrului, studentului i se va  reţine 50% din taxă ; 
(d) dacă cererea este depusă după  30 de zile de la începerea semestrului, taxa de şcolarizare nu se mai 

restituie. 
Studenţii de la forma de învăţământ  FR se supun, în ceea ce priveşte restituirea taxei,  prevederilor 

contractului de studii. Studenţii din sem.1, anul I, respectă prevederile Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii referitoare la restituirea taxei de şcolarizare.  

Art. 42. Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte contracte semnate între părţi la începutul anului 
universitar. 

Art. 43.  Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii: 
(a) studentul are mai mult de 3 discipline restante la încheierea ultimului an de studiu dintre 

disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii urmat;  
(b) studentul nu a achitat taxele de  şcolarizare în termenele stabilite; 
(c) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă; 
(d) studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului; 
(e) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară; 
(f) studentul s-a retras dela studii. 
Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea Consiliului Facultăţii şi se finalizează prin 

decizia Biroului Senatului. 
Art. 44. Reînmatricularea studenţilor se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru, într-o 

perioadă determinată, stabilită de Biroul Senatului Universităţii. 
Art. 45. Reînmatricularea studenţilor se realizează astfel:  
(a) un student exmatriculat poate fi înscris în anul al II-lea numai dacă a cumulat minimum 30 de 

credite din promovarea disciplinelor anului I;  
(b) la reînmatriculare, studentul va achita taxa de reînmatriculare, plus taxa de studii semestrială 

calculată conform art 39 b; 
(c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de şcolarizare se supun aceloraşi  exigenţe de la 

punctele (a) şi (b) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare; 
(d) studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate 

încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi 
înmatriculări.  
 Art. 46. Întreruperea studiilor se poate realiza la cererea motivată a studentului, până cel târziu la 
începerea sesiunii, aceasta fiind aprobată de către conducerea facultăţii pentru cel mult două semestre 
(cumulat). 

Art. 47. Întreruperea studiilor presupune asumarea de către student a tuturor consecinţelor care rezultă 
din aplicarea regulamentelor universitare privind statutul de student bugetat sau cu taxă. 

Art. 48. Studenţii care au întrerupt studiile universitare de masterat au obligaţia, la reluarea acestora, să 
îndeplinească cerinţele rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ. Termenul de îndeplinire a acestor 
cerinţe este de cel mult 3 semestre de la expirarea întreruperii  (dacă programul de masterat mai este în 
desfăşurare), aplicându-se exigenţele Sistemului European de Credite Transferabile. 

Art. 49. Transferul studenţilor la studii universitare de masterat se poate efectua între diferitele forme 
de învăţământ ale aceluiaşi program de masterat (zi, FR) şi între  programele de masterat identice  din instituţii 
diferite.  

Art. 50. Toate activităţile de ordin tehnic şi administrativ privind admiterea, înmatricularea, 
exmatricularea şi întreruperea studiilor, aprobate de conducerea facultăţii sau a universităţii, se desfăşoară la 
nivelul secretariatului facultăţii, care poartă întreaga răspundere pentru promptitudinea, corectitudinea înscrierii 
datelor şi informarea studenţilor privind situaţia lor şcolară. 
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Art. 51. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, orice absolvent cu diplomă de licenţă, neînmatriculat 
ca masterand,  poate urma, în regim cu taxă, un curs, obţinând un certificat prin îndeplinirea obligaţiilor 
didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma în acest regim  mai mult de 50% din 
cursurile unui program de master. Cererea pentru acumularea de credite în acest regim trebuie depusă  la 
începutul fiecărui semestru universitar la secretariatele facultăţilor. 

Studenţii masteranzi înmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pot urma, în regim cu taxă,  
discipline de la alte specializări/programe de studii decât programul la care sunt înmatriculaţi. Disciplinele 
promovate se vor regăsi în suplimentul la diplomă ca discipline facultative. 

CAPITOLUL V: Înmatricularea studenţilor veniţi prin acorduri internaţionale 
Art. 52. Studenţii veniţi prin programul LLP Erasmus sau  în baza altor acorduri de colaborare cu 

universităţi din străinătate se înmatriculează temporar pe perioada în care desfăşoară activitatea didactică, pe 
baza  contractului de studiu semnat între părţi. 

Art. 53. Biroul Programe Comunitare (BPC) trimite Biroului Senat lista studenţilor propuşi de 
universităţile partenere. Pe baza aprobării de către Biroul Senat, lista devine decizie de înmatriculare şi se 
trimite la facultăţi. Cazurile de respingere se comunică de către BPC  universităţilor partenere. 

 Art. 54. Includerea în lista trimisă Biroului Senat este condiţionată de existenţa la dosarul fiecărui 
student a următoarelor acte: Learning Agreement (semnat de coordonatorii ECTS), Student Application Form, 
certificatul din partea universităţii de origine care atestă calitatea studentului de beneficiar al mobilităţii LLP 
Erasmus.  

   Art. 55. Fiecare facultate solicită studenţilor înmatriculaţi temporar: 
(a) copie după paşaport; 
(b) două fotografii tip buletin; 
(c) copie după Learning Agreement (semnată de coordonatorii ECTS de la ambele universităţi); 
(d) foaia matricolă actualizată. 

Aceste acte sunt păstrate la facultate în dosarul personal al studentului. În cazul neprezentării foii  matricole 
până la sfârşitul mobilităţii, studentul LLP Erasmus îşi pierde toate drepturile rezultate din statutul  de student 
al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi şi despăgubeşte instituţia de cheltuielile angajate anterior pentru 
calitatea nevalidată. 

 Art. 56. Studenţii înmatriculaţi temporar sunt înscrişi în registrul de înmatriculări temporare al 
facultăţii (după un formular aprobat de Biroul Senatului).  

Art. 57. Facultatea eliberează studenţilor înmatriculaţi temporar  carnete de student, legitimaţii de 
transport şi carnete CFR, conform legii. 

Art. 58. Studenţii LLP Erasmus sunt înmatriculaţi temporar numai la facultatea la care au venit în baza 
acordului instituţional LLP Erasmus sau a altor acorduri la care Universitatea este parte. 

CAPITOLUL VI: Evaluarea studenţilor, promovarea examenelor şi a anilor de studiu 
Art. 59. Fiecare disciplină didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unui program de studii universitare de 

masterat se încheie cu o evaluare finală.  
Art. 60. Evaluarea finală a studenţilor la fiecare activitate didactică se realizează: 
a. la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ al programului de studii masterale pe care 

studentul îl urmează; 
b. la disciplinele opţionale şi facultative cuprinse în planurile de învăţământ ale programelor de studiu, 

discipline pentru care studentul şi-a exprimat opţiunea în scris; 
Art. 61. Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, disciplinele prealabile, acoperirea 

creditelor, bibliografia necesară etc. sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în colectivele sau 
departamentele de specialitate şi aduse  la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului în care se studiază 
disciplina. Ele se păstrează pe întreaga durată a semestrului. 

Art. 62. Fiecare cadru didactic este obligat ca în fişa disciplinei (programa analitică) să treacă explicit  
modalităţile în care evaluarea se va realiza, exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească studenţii pentru a se 
putea prezenta la activitatea de evaluare. Fişa disciplinei trebuie adusă la cunoştinţa studentului la începutul 
semestrului în care se studiază disciplina. Conducerile facultăţilor au obligaţia de a depune fişele disciplinelor 
la Departamentul Programe Didactice al Rectoratului la începutul fiecărui semestru universitar. 

Art. 63. Evaluarea se susţine în faţa unei comisii formate din cadrul didactic care a predat disciplina 
respectivă şi cadrul didactic care a condus seminariile (lucrările practice) sau, în cazuri speciale, un alt cadru 
didactic desemnat de şeful de departament. 
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Art. 64. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota 
minimă de promovare fiind 5. În urma examinării unei serii de studenţi, notele celor promovaţi vor reflecta o 
distribuţie asemănătoare clopotului lui Gauss. Referinţa (fără rigiditate în privinţa procentajelor) este sistemul de 
notare ECTS, cu 5 note de promovare (A - E), în care nota maximă A se acordă primilor 10 % dintre promovaţi, 
nota B -  următorilor 25 %, nota C - următorilor 30 %, nota D - următorilor 25 %, nota E - ultimilor 10 %.  

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se recomandă ca notele să fie redistribuite pe calificative 
astfel:  A = 9, 10 ; B = 8 ; C = 7 ; D = 6 ; E = 5 

Cataloagele cu note sunt semnate de către titularii disciplinelor. La disciplinele facultative, trecerea 
notelor în catalog se face în funcţie de opţiunea studenţilor. Rezultatele la aceste discipline nu se iau în 
considerare la calculul mediei anuale. Cataloagele se depun la secretariatul facultăţii  cel mai târziu în ziua 
următoare terminării evaluării finale. În cazul probelor scrise, depunerea cataloagelor se face nu mai târziu de 
trei zile de la data susţinerii evaluării finale. 

Art. 65. Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi, de posibilitatea de 
a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale. Evaluările finale se concretizează în două situaţii: 

a) media evaluărilor pe parcursul unui semestru; 
b) nota obţinută în sesiunea de evaluare/reevaluare. 
Art. 66.  Studentul care nu a promovat disciplina în urma celor două evaluări finale gratuite poate 

susţine, în baza unei cereri scrise, reevaluarea cu taxă. Reevaluarea se poate face numai în sesiunile speciale 
aprobate prin structura anului universitar, cu refacerea activităţii didactice: laboratoare, activităţi de practică etc. 
(dacă este cazul). Taxa reevaluării la o disciplină se stabileşte astfel: taxa pe semestru /numărul de discipline pe 
semestru.  

Art. 67. Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de o singură mărire de notă; aceasta 
se va susţine numai în semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea 
notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota 
este mai mare decât cea anterioară şi  se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reevaluarea 
pentru mărirea notei este gratuită. 

Art. 68. Dacă studentul consideră că a fost apreciat incorect, el poate adresa o cerere decanului 
facultăţii, prin care să solicite recorectarea lucrării de către o nouă comisie. Decanul facultăţii poate aproba o 
astfel de cerere, comisia nou constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. La probele orale nu 
se admit contestaţii. 

Art. 69. Studentul care a luat minimum nota 5 (cinci) sau calificativul „admis” la o disciplină cuprinsă 
în planul de învăţământ a acumulat, în mod necesar, şi creditele alocate disciplinei respective. Punctele 
obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. 
Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate.  

Art. 70. Un an de studiu este considerat promovat dacă studentul a obţinut cel puţin nota 5  la toate 
disciplinele obligatorii sau opţionale la care s-a înscris şi a acumulat numărul de credite prevăzute în planul de 
învăţământ.  

Art. 71. Numărul de credite pe un semestru la studii universitare de masterat la Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” este de 30. O disciplină din planurile de învăţământ ale studiilor universitare de masterat 
poate să aibă cel puţin 6 credite şi nu mai mult de 10 credite. Rezultă de aici că numărul maxim de discipline al 
unui program semestrial de masterat este de 5, iar numărul minim de 3. Pregătirea  şi susţinerea disertaţiei este 
creditată separat cu un număr de 5 credite, în afara celor 30 de credite alocate ultimului semestru. 

Art. 72.  La începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de 
la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student 
înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.  

Art. 73. Studenţii LLP Erasmus, precum  şi cei veniţi prin alte acorduri internaţionale  sunt evaluaţi  în 
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi studenţi ai Universităţii. Rezultatele examenelor sunt trecute în cataloage speciale 
pentru fiecare disciplină în parte (formular aprobat), cataloage care se păstrează la dosarul personal al 
studentului.  

Art. 74. Pe baza cataloagelor menţionate la articolul precedent, facultatea trimite o adresă la Rectorat 
(Biroul Programe Comunitare), semnată de secretarul şef şi de decan în care se specifică: 
(a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examenele; 
(b) notele obţinute în urma evaluării; 
(c) notele  ECTS; 
(d) numărul de credite alocat disciplinelor în planul de învăţământ (model aprobat). 
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Art. 75. Studenţii LLP Erasmus, ca şi beneficiarii altor acorduri internaţionale, care vin la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza"  au obligaţia de a depune  la secretariatul fiecărei facultăţi unde sunt înmatriculaţi 
temporar o cerere  pentru acumulare de credite, cu menţionarea denumirii disciplinelor pe care le vor urma, 
cerere care trebuie aprobată de către decan. 

Art. 76. La facultăţile unde aceşti studenţi nu sunt înmatriculaţi, dar susţin examene, rezultatele fiecărui 
examen sunt trecute de către cadrul didactic în cataloage speciale pentru fiecare disciplină în parte (formular 
aprobat). Facultăţile la care aceşti studenţi nu sunt înmatriculaţi, dar susţin examene, trimit o adresă la Rectorat, 
semnată de secretarul - şef şi de decan, în care se specifică: 
(a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examene; 
(b) notele obţinute în urma evaluării; 
(c) notele ECTS; 
(d) numărul de credite alocat disciplinelor respective în planul de învăţământ (model aprobat). 

CAPITOLUL VII: Finalizarea studiilor 
Art. 77. Studiile universitare de masterat se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii. Tema pentru 

lucrarea de disertaţie se alege la sfârşitul anului I de studii. 
Art. 78. Tema se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul. Ea este funcţie 

de: 
(a) programul de pregătire universitară de masterat; 
(b) domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie; 
(c) programele şi politica instituţională a universităţii. 
Tema disertaţiei se aprobă de către conducerea facultăţii. 
 Art. 79. Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului respectiv de 
studii universitare de masterat. 
 Art. 80. Disertaţia trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: 
(a) să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate; 
(b) să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei; 
(c) să propună modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. 

     Art. 81. Procesul de elaborare şi susţinere a disertaţiei se organizează de fiecare facultate  conform 
structurii anului universitar aprobat de  către Senatul Universităţii.  
 Art. 82. Comisia de disertaţie la nivelul Universităţii este aprobată de către Senat. Ea are ca preşedinte 
un reprezentant al conducerii universităţii, desemnat şi aprobat de Senatul Universitar. Comisiile de disertaţie la 
nivelul fiecărei facultăţi sunt propuse de Consiliul Facultăţii şi aprobate de Senatul Universităţii. 

Art. 83. Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se fac, de obicei, în limba în care s-a organizat masteratul. 
Ele se pot face şi într-o limbă de circulaţie internaţională, conform aprobării consiliului facultăţii. În acest caz, 
lucrarea va fi însoţită şi de un rezumat redactat în limba română. 

Art. 84. În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în asociere cu alte 
universităţi din ţară sau străinătate, disertaţia se depune la universitatea care a făcut înmatricularea iniţială a 
masterandului, împreună cu un referat favorabil al universităţii coorganizatoare a programului de studii.  

      Art. 85. Conducerile facultăţilor vor asigura accesul la disertaţiile susţinute public prin consultarea 
acestora în bibliotecile proprii  sau prin intermediul schimburilor interuniversitare. 

Art. 86. Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa unei comisii de disertaţie, în limba română sau 
într-o limbă de circulaţie internaţională (dacă lucrarea a fost redactată în limba respectivă). Prezentarea 
disertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile masterandului la realizarea ei şi elementele de originalitate în 
dezvoltarea temei. 

Art. 87. Rezultatul evaluării disertaţiei se exprimă în note de la 1 la 10 ca medie aritmetică a notelor 
acordate de fiecare membru al comisiei. Promovarea disertaţiei se face de către masteranzii care au obţinut cel 
puţin media 6.  

Art. 88. În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune, după ce a 
operat modificările recomandate de comisie. Dacă nici la această prezentare nu obţine media de promovare, el 
va primi un certificat de absolvire a studiilor universitare de masterat şi foaia matricolă. 

Art. 89. Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de 
masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de studii universitare 
de masterat însoţită de suplimentul la diplomă întocmit conform reglementărilor în vigoare. 

CAPITOLUL VII:  Drepturile masterandului 
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Art. 90. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de 
masterat poate urma, o singură dată, un singur program de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat.  

Art. 91. Persoana care a fost admisă la studii universitare de masterat are calitatea de student şi poartă 
denumirea generică de masterand pe toată durata ciclului al II-lea de studii universitare. 

Art. 92. Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, având calitatea de student, beneficiază 
de burse şi drepturi sociale în condiţiile legii. 
 Art. 93. Bursa de masterat se acordă semestrial, într-un cuantum stabilit conform criteriilor stipulate în 
Regulamentul de burse, pe baza veniturilor provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, 
donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.    

CAPITOLUL IX:  Dispoziţii finale şi tranzitorii 
Art. 94. Dispoziţiile prezentului regulament privind studiile universitare de masterat la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se aplică, începând cu anul universitar 2011-2012, tuturor anilor de studii şi vor 
fi completate cu reglementările ulterioare ale ministerului, precum şi cu hotărârile ce vor fi aprobate de Senatul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Art. 95. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
din data de 28.07.2011. 

 
RECTOR, 

 
Prof. dr. Vasile IŞAN 
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PROGRAME  ANALITICE 

 
SEMESTRUL I 

Denumirea 
 disciplinei 

Procedee tactice folosite în investigaţiile penale. Evoluţii 

 
Semestrul  I Numărul de credite 8 

         
 
 

Categoria formativă a disciplinei DS 
Categoria de opţionalitate a disciplinei DI 

 
Discipline anterioare Obligatorii - Procedee tactice de desfăşurare a activităţilor de 

tactică criminalistică. Evoluţii  
- Investigarea criminalistică a infracţiunilor din 
domeniul afacerilor 

Recomandate - Incidenţa normelor procesual penale asupra 
investigaţiei penale 
- Asigurarea măsurilor de securitate a activităţilor 
de anchetă 

   
  

 
 

Obiective 
 

- Dezvoltarea cunoştinţelor masteranzilor în domeniul tacticii 
criminalistice; 

- Dezvoltarea aptitudinilor necesare folosirii cunoştinţelor în plan 
profesional în domeniul specific disciplinei; 

-  Actualizarea cunoştinţelor cu aspecte relevante din practica 
judiciară şi modul de abordare actuală a fenomenului studiat.  

 
Conţinut (descriptori) 

Nr.crt. DENUMIRE TEMĂ Total Curs Sem. L.P. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Cadrul tactic al organizării anchetei penale 

1.1. Importanţa dezvoltării domeniului  
1.2. Planul de anchetă 
1.3. Versiunile – elaborarea şi verificare  

6 4  2 

2. Cercetarea la faţa locului – evoluţii în 
investigarea scenei infracţiunii 
2.1. Importanţa dezvoltării domeniului 
2.2. Dezvoltări în domeniul regulilor tactice 
incidente în domeniu 
2.3. Evoluţii în pregătirea cercetării la faţa 
locului 
2.4. Desfăşurarea cercetării la faţa locului 
2.5. Evoluţii în fixarea rezultatelor cercetării la 
faţa locului 

6 4  2 

3. Interpretarea rezultatelor cercetării la faţa 
locului 
3.1. Unde a fost desfăşurată activitatea ilicită 
3.2. Când a fost desfăşurată activitatea ilicită 
3.3 Cum a fost desfăşurată activitatea ilicită 
3.4. Cine a fost implicat în desfăşurarea 

6 4  2 

Numărul orelor pe sapmanana 
Total Curs Sem. L.P. Aplic.
 70 2 - 3 - 

Facultatea Drept 
Domeniul  Ştiinţe juridice 
Specializarea  
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activităţii ilicite 
3.5. De ce/cum  a fost posibilă desfăşurarea 
activităţii ilicite 

4. Particularităţi ale efectuării cercetării la 
faţa locului în cadrul investigării unor 
categorii de activităţi ilicite 
4.1. Particularităţile cercetării la faţa locului în 
cadrul investigării omorului 
4.2. Particularităţile efectuării cercetării la faţa 
locului în cadrul investigării violurilor 
4.3. Particularităţi ale cercetării la faţa locului 
în cadrul investigării furturilor şi tâlhăriilor 
4.4. Particularităţi ale cercetării la faţa locului 
în cadrul investigării uciderii şi vătămării 
corporale din culpă – consecinţă a accidentelor 
de circulaţie  
4.5. Particularităţi ale cercetării la faţa locului 
în cadrul investigării activităţilor ilicite ce au ca 
obiect regimul armelor şi muniţiilor 
4.6. Particularităţi ale cercetării la faţa locului 
în cadrul investigării activităţilor ilicite specifice 
traficului de droguri  
4.7. Particularităţi ale cercetării la faţa locului 
în cadrul investigării activităţilor ilicite din 
domeniul vamal 
4.8. Particularităţi ale cercetării la faţa locului 
în cadrul investigării accidentelor sau 
catastrofelor de cale ferată. 

6 4  2 

5. Dispunerea şi valorificarea rezultatelor 
constatărilor tehnico-ştiinţifice şi 
expertizelor judiciare 
5.1. Pregătirea în vederea dispunerii 
constatărilor tehnico-ştiinţifice sau a 
expertizelor judiciare 
5.2. Desfăşurarea constatărilor tehnico-
ştiinţifice şi expertizelor judiciare 
5.3. Materializarea, verificarea şi folosirea 
concluziilor experţilor 

6 4  2 

6. Evoluţii în tactica efectuării percheziţiei 
6.1. Pregătirea percheziţiei 
6.2. psihologia percheziţiei 
6.3. Dezvoltarea unor reguli tactice de efectuare 
a percheziţiei – deplasarea, blocarea şi intrarea 
în locul unde se va desfăşura percheziţia; 
primele măsuri la locul percheziţiei; căutarea de 
obiecte valori sau înscrisuri 
6.4. Particularităţi ale percheziţiei încăperilor 
sau locurilor închise; ale locurilor deschise; 
percheziţia corporală, alte categorii de 
percheziţii 

6 4  2 

7. Reguli şi procedee tactice aplicate în 
desfăşurarea altor activităţi de anchetă 
7.1. Confruntarea 
7.2. Prezentarea pentru recunoaştere a 
persoanelor şi obiectelor 
7.3. Reconstituirea 
 

6 4  2 
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Forma de evaluare: E – examen; C – colocviu/test final; V - verificare E

 
Stabilirea notei finale (procentaj) 

- răspunsuri la forma de evaluare 20 % 
- activităţi aplicative, referate etc. 60 % 
- teste de pe parcursul semestrului 20 % 

  
- Bibliografie selectivă:  
- C. Pletea – Criminalistica, elemente de anchetă penală, Edit. Little Star, Bucureşti, 2003. 
- Colectiv – Metode şi Tehnici de Identificare Criminalistică – lucrare editată sub egida 

Asociaţiei Criminaliştilor din România, Bucureşti, 2006; 
- Colecţia Revistei de Criminalistică, publicaţie editată de Asociaţia Criminaliştilor din 

România; 
- Emilian Stancu – Tratat de criminalistică, Ediţia a treia; Edit. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2004; 
- G.I. Olteanu – Cercetarea contrabandei şi a altor infracţiuni ce implică trecerea frontierei 

de stat – 410 pagini – Editura A.I.T. Laboratories, 2004; 
- G.I. Olteanu – Consideraţii cu privire la tactica efectuării cercetării la faţa locului – 206 

pagini –  Editura A.I.T Laboratories, 2004; 
- G.I. Olteanu – Metodologia cercetării unor infracţiuni ce presupun traficul de bunuri şi 

persoane – 318 pagini – Editura A.I.T. Laboratories, 2005; 
- G.I. Olteanu, A. Iacob – Îndrumar terminologic pentru funcţionarii serviciilor de poliţie 

europene – 82 pagini – Editura A.I.T. Laboratories, 2005; 
- S. Alămoreanu – Elemente de criminalistică, Ed,. Alma Mater, Cluj Napoca, 2000 
- V. Bercheşan, C. Pletea – Drogurile şi traficanţii de droguri, Edit. “Paralela 45”, Piteşti, 

1998. 
- V. Bercheşan – Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor – vol. I-II Edit. 

“Paralela 45”, Piteşti, 1998 – 2000.  
 
Lista materialelor necesare: 
- cursuri, laptop, videoproiector 
 
 

Titularul disciplinei 
  
Grad didactic, titlul ştiinţific, 
prenume, nume 
 

 
Semnătura 

Prof. univ. dr. Stancu Emilian  
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STUDII DE 
MASTER CRIMINALISTICĂ 

DENUMIREA 
DISCIPLINEI ELEMENTE DE STRUCTURĂ A MATERIEI 

NUMĂRUL 
ORELOR  PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

TOTAL  
ORE 

SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ** 

NUMĂR  
DE 

CREDITE* 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-

colocviu, E-examen, 
M-mixt) 

LIMBA DE 
PREDARE 

C S/Lab      
2 3 70 80 7 M RO 

TITULARUL  
DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE 

Lect.univ.dr. Viorel ANITA 

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE - 

OBIECTIVE 

Formarea capacităţii de a înţelege şi aplica cunoştinţele fundamentale pentru 
alegerea metodelor ştiinţifice utilizate în criminalistică; Capacitatea de a genera idei 
noi privind protocoalele experimentale de investigaţie; Abilitatea de a lucra în echipă 
pentru a rezolva problemele particulare asociate fiecărei investigaţii; Formarea 
capacităţii de a căuta, prelucra şi analiza informaţii din diverse surse bibliografice şi 
întocmirea rapoartelor de cercetare; Capacitatea de a îmbunătăţi tehnicile actuale de 
investigaţie şi de a deschide direcţii noi în domeniu; Formarea perseverenţei în 
realizarea sarcinilor primite şi a responsabilităţilor asumate; Formarea capacităţii de a 
iniţia şi administra cu succes proiecte personale şi de grup. 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

Materie,  substanţă şi câmp (atomi, molecule, ioni, particule elementare, câmp). 
Stările de agregare ale substanţei (starea solidă, starea lichidă, starea gazoasă şi 
starea de plasmă). Optică: Proprietăţile fizice ale luminii; Elemente de optică 
geometrică şi fotometrie; Formarea de imagini prin lentile. Instrumente optice utilizate 
în criminalistică (aparate fotografice, microscoape optice, etc.). Mecanica şi elemente 
de balistică (Statica şi dinamica punctului material, Balistică). Noţiuni fundamentale 
de termodinamică (Sistem termodinamic, Parametri termodinamici de stare, Procese 
termodinamice), Principiile termodinamicii (Primul şi al doile principiu al 
termodinamicii). Noţiuni de fizică atomică si nucleară: Structura atomului 
(modelul E. Rutherford, modelul N. Bohr), Emisia spontană şi emisia stimulată a 
radiaţiei, Spectre atomice şi moleculare (Analiza spectrală, Spectre de emisie şi de 
absorbţie, Aparate spectrale folosite în criminalistică: spectrofotometre, etc.).  
Proprietăţile fasciculului laser şi aplicaţii. Radiaţia Roengen (Obţinerea şi proprietăţile 
radiaţiilor Roengen; Aplicaţii ale radiaţiilor Roengen), Structura nucleului atomic 
(nucleul şi proprietăţile radiaţiilor nucleare, dezintegrarea radioactivă, timp de 
injumătăţire, reacţii nucleare, fisiunea şi fuziunea nucleară, utilizarea izotopilor 
radioactivi). Elemente de chimie (Elemente chimice şi compuşi chimici. Legătura 
chimică. Legile fundamentale ale reacţiilor chimice). Elemente de biologie 
(Elementele constitutive ale materiei vii. Microelemente, macroelemente şi importanţa 
lor pentru materia vie). 

TEMATICA  
SEMINARIILOR  

   Optica (formarea imaginilor prin lentile, instrumente optice: microscopul optic, 
aparatul de fotografiat, binoclul şi luneta, sistemele optice ale aparatelor fotografice şi 
ale camerelor video digitale); Mecanica (mişcarea corpurilor în câmp gravitaţional, 
mişcarea corpurilor cu masă variabilă şi experimente de balistică); Termodinamica 
(studiul experimental al legilor gazelor: transformările izotermă, izobară, izocoră şi 
adiabatică); Fizică atomică şi nucleară (emisia şi analiza radiaţiei, radiaţia laser şi 
analiza spectrală, analiza probelor prin metodele XPS si Auger) 
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METODE  DE 
PREDARE 

 Prelegerea; Dezbaterea; Problematizarea; Experimentul frontal 
 

BIBLIOGRAFIE  
OBLIGATORIE  
(SELECTIV) 

1. Fizica, F.W.Sears, M.W.Zemanschi, H.D.Young, Editura didactică şi pedagogică, 
Bucureşti, 1983. 

2. Fizica, E.Luca şi al., Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1976. 
3. Aparate optice, E.I. Toader, Editura ştiinţifică, 1995. 
4. Cursul de fizică Berkeley, vol. I – IV, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 

1983. 
5. Compendiu de chimie, K. Sommer, K.H. Wunnsch, M. Zetter, Ed. All educational, 

Bucureşti, 2000. 
6. Benga, G., Biologie celulară şi moleculară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985. 

STABILIREA  
NOTEI  FINALE 
(PROCENTAJE) 

- Răspunsurile la examen 50  
- Activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc. 40 
- Teste pe parcursul semestrului 5 
- Teme de control 5 

* Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul de muncă al studentului, necesar pentru a asimila cunoştinţele necesare în vederea 
promovării unei discipline şi a fost apreciat ca fiind egal cu 30 h de activitate.  
** Numărul de ore pentru activităţile individuale rezultă prin scăderea din 150 h/semestru (numărul de ore echivalente pentru 5 credite) a numărului total 
de ore pe semestru alocat disciplinei (vezi rubrica anterioară). 
 

 
STUDII DE 
MASTER CRIMINALISTICĂ 

DENUMIREA 
DISCIPLINEI TEHNICI DE MICROSCOPIE UTILIZATE ÎN CRIMINALISTICĂ 

NUMĂRUL 
ORELOR  PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

TOTAL  ORE 
SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ** 

NUMĂR  DE 
CREDITE* 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-

colocviu, E-examen, M-
mixt) 

LIMBA DE 
PREDARE 

C S      
2 3 90 120 7 M RO 

TITULARUL  
DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE 

Profesor universitar dr. Viorel MELNIG  

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Elemente de Structură a Materiei 

OBIECTIVE 

Capacitatea de a înţelege şi aplica cunoştinţele privind conceptele de analiză prin 
metodele oferite de tehnicile de microscopie optică, electronică, precum şi alte tehnici 
noi de analiză microscopică a suprafeţelor. 
Capacitatea de a însuşi şi aplica cunoştinţele privind modul de pregatire a probelor 
conform protocoalelor standard de analiză în criminalistică, prin metodele oferite de 
tehnicile de microscopie.  
Capacitatea de a aplica cunoştinţele privind analiza comparativă şi analiza mezofazică a 
unor eşantioane, simulatoare de caz, în special prin tehnicile de microscopie optică şi 
electronică. 
Capacitatea de a căuta, prelucra şi analiza informaţii dintr-o varietate de surse 
bibliografice şi întocmirea unui raport de cercetare (constatare). 
Capacitatea de a genera idei noi privind protocoalele experimentale de analiză. 
Abilitatea de a lucra în echipă pentru a rezolva probleme experimentale şi tehnologice. 
Capacitatea de a formula critici cu privire la stadiul actual din domeniu şi de a 
întrevedea direcţii noi în domeniu. 
Capacitatea de a iniţia şi administra cu succes proiecte personale şi de grup. 
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Determinare si perseverenţă în realizarea sarcinilor primite si a responsabilităţilor 
asumate. 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

Principii fundamentale în Optică: Proprietăţile fizice ale luminii; Elemente de optica 
geometrică; Formarea de imagini prin lentile. Bazele Microscopiei Optice: 
Componentele principale ale unui microscop optic; Obiective; Caracteristici (notaţii); 
Clasificare. Principiul de funcţionare al unui microscop compus:  Iluminare 
Koehler; Teoria lui Abbe de formare a imaginii; Rezolutie - criteriul Rayleigh; Drum 
optic; Dinamica formări imaginii. Microscopie în lumină albă (câmp luminos): 
Microscopul de comparaţie; Microscopul stereoscopic. Microscopie în câmp 
întunecat. Microscopie în lumină polarizată: Proprietăţile luminii polarizate;  
Microscopie în contrast de fază; Microscopie în contrast diferenţial de interferenţă.  
Microscopie de fluorescenţă integrală. Microscopie confocală. Microscopie 
Instrumentală: Microspectrometrie în infraroşu cu transformată Fourier; 
Microspectrometrie Raman; Microspectrometrie UV-Vis-NIR ; Microspectrometrie de 
fluorescenţă prin reflexie totală; Microscopie termica; Microscopie electronică de 
reflexie; Microscopie electronică de transmisie; Alte tehnici microscopice utilizate în 
criminalistică. 

TEMATICA  
LUCRARI DE 
LABORATOR 

Examinare preliminară prin Stereomicroscopie. Pregătirea de bază a probelor 
specimen: părul uman, părul de animale, fibre naturale şi fibre sintetice, particule, sticla 
şi vopsele. Stabilirea protocolului optim de examinare pentru punerea în evidenţă a 
dovezilor. Examinarea filamentului unui bec cu incandescenţă. Examinarea armelor de 
foc. Examinarea unor probe de provenienţă Botanică. Examinarea unor probe de păr şi 
compararea acestora. Evaluarea probelor de păr uman pentru prelevarea ADN-ului. 
Examinarea probelor de sticlă. Examinarea fibrelor textile. Examene de sol şi de 
identificare a mineralelor din probele de sol. Examinarea probelor de praf. Analiza 
microscopică a substanţelor “controlate”. Examinarea probelor de dimensiuni 
nanometrice. Examinarea prin microscopie electronică de reflexie. Examinarea prin 
microscopie electronică de transmisie. 

METODE  DE 
PREDARE 

 Prelegerea magistrală, Dezbaterea, Problematizarea, Experimentul frontal, 
Descoperirea dirijată 

BIBLIOGRAFIE  
OBLIGATORIE  
(SELECTIV) 

1. Abramowitz, M., Vol.1, Melville, NY, Olympus America, 1988.  
2. Bloss, F.D., Microscope Basics and Beyond, Monograph Series 5, Washington, D.C., 

Mineralogical Society of America, 1999. 
3. Delly, J.G., Optical Crystallography, 8th ed., New York, Eastman Kodak Co., 1980, 

p. 24. 
4. Wagner, A.F., Photography through the Microscope, New York, John Wiley & Sons, 

1929. 
5. Zieler, H.W., Experimental Optics The Optical Performance of the Light Microscope, 

Part 1, Chicago, Microscope Publications, 1972. 
6. Zieler, H.W., The Optical Performance of the Light Microscope, Part 2, Chicago, 

Microscope Publications, 1972. 
7. Aschoff, W.W., Kobilinsky, L., Loveland, R.P., McCrone, W.C., and Rochow, T.G., 

Glossary of Microscopical Terms and Definitions, Chicago, McCrone Research 
Institute, 1989. 

STABILIREA  
NOTEI  FINALE 
(PROCENTAJE) 

- Răspunsurile la examen 45% 

- Activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect 
etc. 

Rapoarte de 
lucru 20%/ 
Raport de 
cercetare 35% 

- Teste pe parcursul semestrului  
- Teme de control  
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SEMESTRUL II 

STUDII DE 
MASTER CRIMINALISTICĂ 

DENUMIREA 
DISCIPLINEI DREPT PENAL EUROPEAN 

NUMĂRUL 
ORELOR  PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

TOTAL  ORE 
SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ** 

NUMĂR  DE 
CREDITE* 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-

colocviu, E-examen, M-
mixt) 

LIMBA DE 
PREDARE 

C S      

2 2 56 94 8 M RO 

TITULARUL  
DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE 

 

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE - 

OBIECTIVE 

Însuşirea cunoştinţelor de bază privind Dreptul penal european. Dobândirea noţiunilor 
de bază referitoare la izvoarele Dreptului penal European, raporturile acestuia cu 
Dreptul penal naţional, principalele domenii de realizare, precum şi perspectivele unui 
Cod penal European. 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

Autonomia Dreptului penal european. 
Izvoarele Dreptului penal european. 
Izvoarele superioare ale dreptului penal în spaţiul european. 
Legea – izvor de drept penal; problematica interpretării legii penale. 
Izvoarele secundare ale dreptului penal. 
Dreptul penal european în raport cu Dreptul penal naţional. 
Dreptul penal european în raport cu Dreptul penal internaţional. 
Dreptul penal european în raport cu Dreptul penal naţional. 
Dreptul penal european şi drepturile omului. 
Persoana fizică – subiect activ al infracţiunii în legislaţia europeană. 
Persoana juridică – subiect activ al infracţiunii în legislaţia europeană. 
Sancţiunile în dreptul penal european. 
Asistenţa judiciară în materie penală în cadrul Uniunii Europene. 
Convenţiile existente în spaţiul european referitoare la anumite infracţiuni. 
Convenţiile existente în spaţiul european privind anumite persoane. 
Tendinţele realizării unui Cod penal unic european. 

BIBLIOGRAFIE  
OBLIGATORIE  
(SELECTIV) 

1. J. Pradel, G. Corstens, G. Vermeulen, Droit penal européen, Dalloz, 2009;  
2. N. Diaconu, Dreptul Uniunii Europene. Partea specială-Politicile cominitare, 

Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007; 
3. G. Paraschiv, Drept penal al Uniuii Europene, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 

STABILIREA  
NOTEI  FINALE 
(PROCENTAJE) 

- Răspunsurile la examen  

- Activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.  
- Teste pe parcursul semestrului  
- Teme de control  
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STUDII DE 
MASTER CRIMINALISTICĂ 

DENUMIREA 
DISCIPLINEI 

METODOLOGIA CERCETĂRII CRIMINALISTICE A ACTIVITĂŢILOR 
ILICITE SPECIFICE CRIMEI ORGANIZATE 

NUMĂRUL 
ORELOR  PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

TOTAL  ORE 
SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ**

NUMĂR  
DE 

CREDITE*

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-

colocviu, E-examen, 
M-mixt) 

LIMBA DE 
PREDARE 

C L      
2 3 28 (C) + 42 (S) 80 8 M RO 

TITULARUL  
DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE 
Conf. univ. dr. GABRIEL OLTEANU 

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE - 

OBIECTIVE 

Obiectivele disciplinei (Obiectivele trebuie formulate în termeni de competenţe 
profesionale - cunoştinţe, abilităţi şi atitudini - valori). 
- Dezvoltarea cunoştinţelor masteranzilor în domeniul metodologiei criminalistice; 
- Dezvoltarea aptitudinilor necesare folosirii cunoştinţelor în plan profesional în 
domeniul specific disciplinei; 
 Actualizarea cunoştinţelor cu aspecte relevante din practica judiciară şi modul de 
abordare actuală a fenomenului studiat. 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

Cercetarea criminalistică a terorismului 
1.1. Consideraţii cu privire la concept şi stadiul actual al cercetării 
1.2. Particularităţile pregătirii, desfăşurării şi exploatării rezultatelor unui 
atentat terorist 
1.3. Particularităţi ale cercetării criminalistice 
Particularităţi investigării criminalistice a structurilor ce pregătesc, 
desfăşoară şi exploatează rezultatele activităţilor ilicite organizate 
2.1. Elemente caracteristice structurilor infracţionale 
2.2. Principalele direcţii pe care trebuie să se dezvolte ancheta 
2.3. Particularităţile principalelor activităţi ce se desfăşoară în cadrul 
investigării criminalistice a structurilor şi a activităţilor ilicite 
Tematica lucrării practice: „Identificarea şi cercetarea unei structuri 
infracţionale” 
Probleme de învăţat: Pe baza unor speţe, studenţii vor fi solicitaţi să-şi 
asume roluri şi să procedeze la: 

- Identificarea elementelor specifice înfiinţării şi dezvoltării unei 
structuri infracţionale; 

- Pregătirea şi ascultarea unor persoane ce şi-au asumat roluri 
diverse în activitatea unei structuri infracţionale; 

- Evaluarea rezultatelor obţinute prin ascultarea persoanelor şi 
construirea de apărarări procesuale. 

Investigarea criminalistică a activităţilor ilicite a căror desfăşurare 
presupune traficul de bunuri peste frontieră 
3.1. Direcţii metodologice de urmărit în cercetarea activităţilor ilicite ce au 
ca scop trecerea peste frontieră de bunuri comune 
3.2. Direcţii metodologice de urmărit în cercetarea activităţilor ilicite ce au 
ca scop trecerea peste frontieră de bunuri speciale 
3.3. Particularităţi ale desfăşurării principalelor activităţi de anchetă care 
se desfăşoară în cadrul investigării traficului ilicit de bunuri peste 
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frontieră 
Investigarea criminalistică a traficului de persoane şi a trecerii ilicite 
a frontierei de stat de către persoane 
4.1. Situaţia premisă 
4.2. Principalele probleme pe care trebuie să le soluţioneze cercetarea 
4.3. Particularităţile principalelor activităţi care se desfăşoară pentru 
administrarea probatoriului 
Investigarea criminalistică a activităţilor ilicite ce se săvârşesc în 
legătură cu drogurile şi precursorii acestora  
5.1. Situaţia premisă 
5.2. Direcţii metodologice ce trebuie urmărite în cadrul cercetării 
criminalistice a activităţilor ilicite care se desfăşoară în vederea traficării 
şi consumului ilicit de droguri 
5.3. Particularităţile desfăşurării principalelor activităţi ce se desfăşoară 
pentru administrarea probatoriului în cadrul investigării conduitelor 
ilicite efectuate în legătură cu drogurile sau/şi precursorii acestora 
Investigarea criminalistică a activităţile ilicite desfăşurate cu arme 
şi muniţii 
6.1. Situaţia premisă 
6.2. Particularităţile cercetării nerespectării regimului armelor şi 
muniţiilor 
6.3. Particularităţile cercetării uzului de armă letală, fără drept  
6.4. Particularităţile cercetării ştergerii sau modificării, fără drept, an 
marcajelor de pe armele letale 
Investigarea criminalistică a activităţilor ilicite cu materiale 
nucleare, materii radioactive şi materiile explozive 
7.1. Situaţia premisă 
7.2. Principalele direcţii pe care trebuie să se dezvolte ancheta 
7.3. Aspecte specifice ale activităţilor ce se pot desfăşura pentru 
administrarea probelor 

METODE  DE 
PREDARE 

Curs - prelegerea, problematizarea, dialogul cu studenţii 
Laborator - lucrări practice, problematizarea 
Lista materialelor necesare: 
- cursuri, note de curs, laptop, videoproiector 

BIBLIOGRAFIE  
OBLIGATORIE  
(SELECTIV) 

Bibliografie:  
- C. Pletea – Criminalistica, elemente de anchetă penală, Edit. 

Little Star, Bucureşti, 2003. 
- Colectiv – Metode şi Tehnici de Identificare Criminalistică – 

lucrare editată sub egida Asociaţiei Criminaliştilor din 
România, Bucureşti, 2006. 

- Colecţia Revistei de Criminalistică, publicaţie editată de 
Asociaţia Criminaliştilor din România. 

- Emilian Stancu – Tratat de criminalistică, Ediţia a treia; Edit. 
Universul Juridic, Bucureşti, 2004. 

- G.I. Olteanu – Cercetarea contrabandei şi a altor infracţiuni ce 
implică trecerea frontierei de stat – 410 pagini – Editura A.I.T. 
Laboratories, 2004. 

- G.I. Olteanu – Consideraţii cu privire la tactica efectuării 
cercetării la faţa locului – 206 pagini – Editura A.I.T 
Laboratories, 2004. 

- G.I. Olteanu – Metodologia cercetării unor infracţiuni ce 



25 
 

presupun traficul de bunuri şi persoane – 318 pagini – Editura 
A.I.T. Laboratories, 2005. 

- G.I. Olteanu, A. Iacob – Îndrumar terminologic pentru 
funcţionarii serviciilor de poliţie europene – 82 pagini – Editura 
A.I.T. Laboratories, 2005. 

- G.I. Olteanu – Metodologie criminalistică – Structurile 
infracţionale şi activităţile ilicite desfăşurate de către acestea, 
Editura A.I.T. Laboratories, 2008. 

- S. Alămoreanu – Elemente de criminalistică, Ed., Alma Mater, 
Cluj Napoca, 2000. 

- V. Bercheşan, C. Pletea – Drogurile şi traficanţii de droguri, 
Edit. “Paralela 45”, Piteşti, 1998. 

- V. Bercheşan – Metodologia investigării criminalistice a 
infracţiunilor – vol. I-II Edit. “Paralela 45”, Piteşti, 1998 – 
2000. 

STABILIREA  
NOTEI  FINALE 
(PROCENTAJE) 

- răspunsuri la forma de evaluare 20 %

- activităţi aplicative, referate etc. 60 %
- teste de pe parcursul semestrului 20 %

 
 

STUDII DE 
MASTER CRIMINALISTICĂ 

DENUMIREA 
DISCIPLINEI 

ELEMENTE DE SPECTROSCOPIE CU APLICAŢII ÎN 
CRIMINALISTICĂ 

NUMĂRUL 
ORELOR  PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

TOTAL  ORE 
SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ** 

NUMĂR  DE 
CREDITE* 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-

colocviu, E-examen, M-
mixt) 

LIMBA DE 
PREDARE 

C S      

2 3 90 120 7 M RO 

TITULARUL  
DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE 

Profesor universitar dr. Viorel MELNIG 

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Elemente de Structură a Materiei;  
Tehnici de microscopie utilizate în criminalistică 

OBIECTIVE 

Capacitatea de a înţelege şi aplica cunoştinţele privind conceptele de analiză oferite de 
metodele spectrofotometrice. 
Capacitatea de a însuşi şi aplica cunoştinţele privind modul de pregatire a probelor, pentru 
analiza prin metode spectrofotometrice, conform protocoalelor standard de analiză în 
criminalistică.  
Capacitatea de a aplica cunoştinţele privind analiza comparativă şi analiza structurală a 
unor eşantioane, simulatoare de caz. 
Capacitatea de a căuta, prelucra şi analiza informaţii dintr-o varietate de surse 
bibliografice şi întocmirea unui raport de cercetare (constatare). 
Capacitatea de a genera idei noi privind protocoalele experimentale de analiză. 
Abilitatea de a lucra în echipă pentru a rezolva probleme experimentale şi tehnologice. 
Capacitatea de a formula critici cu privire la stadiul actual din domeniu şi de a întrevedea 
direcţii noi de în domeniu. 
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Capacitatea de a iniţia şi administra cu succes proiecte personale şi de grup. 
Determinare si perseverenţă în realizarea sarcinilor primite si a responsabilităţilor 
asumate. 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

Caracteristicile Spectrului Electromagnetic: Noţiunea de spectru; Domenii spectrale; 
Unităţi de măsură caracteristice; Interacţia undelor electromagnetice cu moleculele: 
Momente de dipol; Perturbarea gradelor de libertate a moleculelor la interacţia cu undele 
electromagnetice; Diagarame energetice. Evenimente posibile ce pot aparea la trecerea 
radiaţiei printr-o probă: Alterarea direcţiei de propagare (reflexie, refracţie, 
împrăştiere); Absorbţia de către moleculele de interes – Legea Lambert Beer. Noţiuni de 
Spectrometrie. Importanţa determinărilor cantitative în analizele criminalistice. 
Tipuri de Spectrofotometre. Principii constructive. Spectroscopie de vibraţie. 
Importanţa determinarilor complementare IR şi Raman în analizele criminalistice. 
Spectroscopie UV-Vis aplicată în criminalistică. Elemente de Spectroscopie de 
Fluorescenţă. Analiza urmelor (cantităţi foarte mici) prin tehnici de fluorescenţă. 
Luminometrie. Microspectrometrie Instrumentală - aspecte spectroscopice: 
Microspectrometrie în infraroşu cu transformată Fourier; Microspectrometrie Raman; 
Microspectrometrie UV-Vis-NIR ; Microspectrometrie de fluorescenţă prin reflexie totală; 
Microscopie termica; Microscopie electronică de reflexie; Microscopie electronică de 
transmisie. 

TEMATICA  
LUCRARI DE 
LABORATOR 

Aplicaţii ale spectroscopiei vibraţionale în analiza medico-legală penală: analiză de 
polimeri, fibre, droguri, explozivi. Analiza tonerelor/cernelurilor prin spectroscopie 
IR/Raman. Aplicaţii ale spectrometriei în  analiza cernelurilor. Identificarea vopselelor de 
maşini prin spectroscopie Raman. Diagnosticari prin spectroscopie Raman pentru 
detectarea medico-legală a biomaterialelor şi conservarea patrimoniului cultural.  
Utilizarea spectroscopiei Raman pentru identificarea în scopuri judiciare a fluidelor 
biologice. Analize medico-legale prin spectroscopie UV-Vis. Tehnici de 
spectroscopie/spectrometrie de Fluorescenţă utilizate în analiza medico-legală. 
Marcare/identificare prin  cod de bare cu nanoparticule utilizând spectroscopia de 
Fluorescenţă. Utilizarea tehnicilor de difractie cu radiaţie X în domeniul investigaţiilor 
criminalistice. 

METODE  DE 
PREDARE 

 Prelegerea magistrală, Dezbaterea, Problematizarea, Experimentul frontal, 
Descoperirea dirijată 

BIBLIOGRAFIE  
OBLIGATORIE  
(SELECTIV) 

1. Painter, P.C., Coleman, M.M. and Koenig, I.L. (1982) The Theory of Vibrational 
Spectroscopy and Its application to Polymeric Materials, Wiley, New York. 

2. Haslam, J.,Willis, H.A. and Squirrel, D.C.M. (1980) Identification and Analysis of 
Plastics, Heyden, London. 

3. H.W. Siesler (1988) Rheo-optical FTIR spectroscopy of macromolecules in Advances in 
Applied Fourier Transform Spectroscopy (ed. M.W. Mackenzie), Wiley, Chichester. 

4. R. Rogers. 1995. "A review of environmental applications of bioluminescence 
measurements." Chemosphere 30:2155-2197. 

5. Gardiner, D.J. (1989). Practical Raman spectroscopy. Springer-Verlag. ISBN 978-
0387502540.   

6. Sharma, A. and Schulman, S. G. (1999). Introduction to Fluorescence Spectroscopy. 
Wiley interscience.  

7. Gauglitz, G. and Vo-Dinh, T. (2003). Handbook of Spectroscopy. Wiley-VCH.  
8. Lakowicz, J. R. (1999). Principles of Fluorescence Spectroscopy. Kluwer Academic / 

Plenum Publishers 
STABILIREA  
NOTEI  FINALE 
(PROCENTAJE) 

- Răspunsurile la examen 45% 

- Activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc. 
Rapoarte de lucru 
20%/ Raport de 
cercetare 35% 

- Teste pe parcursul semestrului  
- Teme de control  
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STUDII DE 
MASTER CRIMINALISTICĂ 

DENUMIREA 
DISCIPLINEI 

METODE DE CHIMIE ANALITICA APLICATE IN CERCETAREA 
CRIMINALISTICA 

NUMĂRUL 
ORELOR  PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

TOTAL  ORE 
SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ**

NUMĂR  
DE 

CREDITE*

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-

colocviu, E-examen, 
M-mixt) 

LIMBA DE 
PREDARE 

C L      
2 3 28 (C) + 42 (S) 80 7 M RO 

TITULARUL  
DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE 
Conf. dr. Romeo-Iulian OLARIU / Lect dr. Cecila ARSENE 

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE - 

OBIECTIVE 

Dezvoltarea cunoştinţelor masteranzilor în domeniul metodelor de chimie analitică cu 
aplicaţii în cercetarea criminalistică; 
Dezvoltarea aptitudinilor necesare folosirii cunoştinţelor teoretice şi practice în plan 
profesional în domeniul specific disciplinei; 
Actualizarea cunoştinţelor cu aspecte relevante din practica judiciară şi modul de abordare 
actuală a fenomenului studiat. 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

Introducere în  chimia judiciară. Prezentarea domeniului. Domenii de concentraţii în 
analiza de urme. Principii generale ale analizei de urme. Tipuri de materiale analizate. 
Prevenirea contaminării în analiza de urme. Reactivi şi standarde utilizate în analiza 
chimică. Truse criminalistice 
Tehnici şi strategii de sampling a probelor judiciare. Stocarea/conservarea probelor pentru 
analiza fizico-chimică. 
Pregătirea probei judiciare  pentru analiza fizico-chimică. Pregătirea probei pentru analiză. 
Extracţia şi preconcentrarea analiţilor în urme 
Metode de analiză spectrală. Spectrometrie de absorbţie moleculară în UV-VIS (spectre 
electronice). Aspecte teoretice. Aparatură şi aplicaţii.  Spectrometrie de absorbţie atomică. 
Bazele teoretice ale metodei, aparatură, aplicaţii. 
Metode de analiză cromatografică. Bazele teoretice ale cromatografiei (dinamica separării, 
eluţie cromatografică, izoterme de distribuţie, mărimi de retenţie, eficienţă si selectivitate, 
rezoluţie şi optimizare, etc.) Cromatografia în strat subţire.  Cromatografia de lichide de 
înaltă performanţă. Cromatografia de gaze.  Aplicaţii 
Asigurarea calităţii şi controlul de calitate în analizele chimice. Evaluarea datelor 
analitice. Surse de eroare. Estimarea erorilor în analizele chimice. Incertitudini aferente 
măsurătorilor analitice Caracterizarea măsurătorilor şi a rezultatelor. 

TEMATICA 
LUCRĂRILOR DE 
LABORATOR 

Reacţii chimice de identificare aplicate în chimia judiciară. 
Utilizarea microextracţiei în fază solidă la analiza unor compuşi toxici. 
Analiza unui amestec de stupefiante prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. 
Analiza calitativă şi cantitativă prin cromatografie de lichide (amestec alcaloizi:cafeină, 
codeină, efedrină; amestec vitamine: A, D3, E) 
Analiza urmelor de metale grele dintr-o probă prin spectrometrie de absorbţie atomică 
Analiza pigmenţilor din compoziţia vopselei prin spectrometrie UV-vis. 

METODE  DE 
PREDARE 

Curs - prelegerea, problematizarea, dialogul cu studenţii 
Laborator - lucrări practice, problematizarea 
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BIBLIOGRAFIE  
OBLIGATORIE  
(SELECTIV) 

Suzanne Bell, Forensic chemistry, Pearson Education, Inc. New Jersey USA, 2006 
R. P. W. Scott, Tandem techniques, in John Wiley & Sons Separation Science Series, 
series ed. R. P. W. Scott, C. Simpson and E. D. Katz, London UK, 1997. 
R. Cornelis, J. Caruso, H. Crews and K. Heumann (Eds.), Handbook of Elemental 
Speciation II. Species in the Environment, Food, Medicine and Occupational Health, John 
Wiley & Sons, UK, 2005. 
D. Harvey, Modern analytical chemistry, Mac Graw Hill, 2000. 
EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying uncertainty in analytical measurements, 
Ellison, S.L.R., Rosslein, M., and Williams, A., eds., 2000. 

STABILIREA  
NOTEI  FINALE 
(PROCENTAJE) 

- Răspunsurile la examen 50% 
- Activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect 

etc. 
50% 

- Teste pe parcursul semestrului - 
- Teme de control - 

 
 
 

STUDII DE 
MASTER CRIMINALISTICĂ 

DENUMIREA 
DISCIPLINEI 

EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ A SCRISULUI ŞI A 
DOCUMENTELOR

NUMĂRUL 
ORELOR  PE 

SĂPTĂMÂNĂ 

TOTAL  ORE 
SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALĂ** 

NUMĂR  DE 
CREDITE* 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-

colocviu, E-examen, M-
mixt) 

LIMBA DE 
PREDARE 

C S      
2 3 28 (C) + 42 (S) 80 8 M RO 

TITULARUL  
DISCIPLINEI 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE 

Prof. univ. dr. Lucian IONESCU 

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE - 

OBIECTIVE 
Aprofundarea metodologiei prin mijloace ştiinţifice proprii examinării scrisului de mână şi a 
documentelor sub aspect  tehnic. 

CONTINUT  
(DESCRIPTORI) 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de constatare a caracteristicilor generale şi 
speciale ale grafismelor (text şi/sau semnătură). 

Determinarea autenticităţii sau falsificării unui document – modificat sau contrafăcut 
– prin analiza instrumentală a elementelor din care este confecţionat. 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

1. Scrisul ca subiect de examinare criminalistică 
2. Bazele ştiinţifice ale identificării persoanei după scris 
3. Caracteristicile generale ale scrisului 
4. Caracteristicile speciale ale scrisului 
5. Metode de cercetare comparativă 
6. Formularea concluziilor în expertiza grafică 
7. Deghizarea scrisului 
8. Sisteme de investigare a scrisului 
9. Expertiza semnăturilor 
10. Autentic-fals în operele de artă sub aspect grafic 
11. Elemente de grafologie ştiinţifică  
12. Modificarea tehnică a înscrisurilor originale 
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13. Contrafacerea documentelor 
pertiza bancnotelor 

TEMATICA  
SEMINARIILOR  

 

METODE  DE 
PREDARE 

  
 

BIBLIOGRAFIE  
OBLIGATORIE  
(SELECTIV) 

1. Ionescu, Lucian - Expertiza criminalistică a scrisului, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2010. 

2. Ionescu, Lucian; Dumitru, Sandu - Identificarea criminalistică, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti, 2011. 

3. Dumitru, Sandu – Falsul în acte. Descoperire şi combatere prin mijloace 
criminalistice, LuminaLex, Bucureşti, 1994. 

4. Boia, Aurel – Introducere în grafologie şi expertiza grafică, Bucureşti, 1944. 
5. Frăţilă, Adrian; Păşescu, Gheorghe – Expertiza criminalistică a scrisului şi 

semnăturii de cuantum redus, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2008. 
6. Frăţilă, Adrian; Constantin, Radu – Expertiza grafică şi raţionamentul prin 

analigie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000. 
7. Constantin, Radu – Grafologie, Editura ASAB, Bucureşti, 2006. 
8. Lazăr, Augustin; Alămoreanu, Sorin – Expertiza criminalistica a documentelor – 

aspecte tactice şi tehnice, Editura Lumina Lex, Bucureşti.  
9. Frăţilă, Adrian; Păşescu, Gheorghe; Vasilescu, Andreea Diana – Expertiza 

criminalistică a cifrelor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003. 
10. Stancu, Emilian – Tratat de Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2008. 
11. Buzatu, Nicoleta-Elena; Ionescu, Lucian – Experimente şi simulări în laboratorul 

de criminalistică, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010. 
STABILIREA  
NOTEI  FINALE 
(PROCENTAJE) 

- Răspunsurile la examen 70% 
- Activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc. 10% 
- Teste pe parcursul semestrului 10% 
- Teme de control 10% 

 


