FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
1.2. Facultatea
de Drept și Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul
de Ştiinţe Juridice și Administrative
1.4. Domeniul de studii
Științe Juridice
1.5. Ciclul de studii
Licenţă
1.6. Programul de studii
Drept
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
2.2. Cod disciplină
DR IV 3
Criminalistica
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Lazăr Augustin
2.4. Titularul activităţii de seminar
Lazăr Ioan
2.5. Anul de
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei
IV 2.6.
I
E
studiu
Semestrul
evaluare
(O – obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
4
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
48
24
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi – pregătire în sesiune
3.7 Total ore studiu individual
77
3.8 Total ore din planul de învăţământ
48
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

O

2
24
ore
24
24
14
2
13

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector
5.2. de desfăşurarea a
Sală dotată cu tablă
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor
din domeniul juridic
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor
referitoare la o problemă de drept concretă
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în
disciplinei
domeniul juridic

7.2 Obiectivele specifice

Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de
logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor
specifice domeniului dreptului
Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică
juridică, în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în scris şi oral
Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor,
teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic
Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor
profesionale
Criminalistica este o disciplină didactică, menită să familiarizeze studenţii cu
problematica de bază a ştiinţelor penale, prin înţelegerea elementelor care
caracterizează criminalistica în ansamblul său şi o individualizează în raport cu
celelalte ramuri ale ştiinţelor judiciare.
Însuşirea conceptelor criminalistice cum sunt: tehnica, tactica şi metodologia
criminalistică, fotografia judiciară operativă, urmele, balistica judiciară,
înregistrarea penală, identificarea persoanelor, planificarea urmăririi penale,
procedeele de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi mijloacelor materiale
de probă, procedeele tehnice de cercetare etc. pregătesc studentul pentru
cunoaşterea şi însuşirea instituţiilor juridice penale şi procedurii penale cu un
caracter mult mai complex din cadrul altor materii de studiu.
Se urmăreşte totodată, formarea unei culturi juridice adecvate şi utilizarea
corectă, în exprimarea scrisă sau verbală a termenilor, noţiunilor şi conceptelor
cu care operează criminalistica şi ştiinţele penale în ansamblul lor.
Fixarea cunoştinţelor de criminalistică permite cursantului operarea cu
instituţiile juridice de bază ale ştiinţelor penale şi aplicarea lor la situaţii
juridice concrete .

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Tema I. Noţiuni introductive. Principiile investigaţiei criminalistice.
Mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate în investigaţiile criminalistice.
Identificarea criminalistică.
Tema II. Fotografia judiciară.
Tema III. Noţiunea şi clasificarea urmelor. Urmele formate din obiecte
ori substanţe.
Tema IV. Balistica judiciară.
Tema V. Identificarea criminalistică a actelor scrise. Înregistrarea
penală. Identificarea persoanelor după metoda portretului vorbit.
Planificarea urmăririi penale.
Tema VI. Procedee de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi
mijloacelor materiale de probă. Tactica cercetării locului faptei. Tactica
ridicării de obiecte şi înscrisuri. Tactica efectuării percheziţiei.
Tema VII. Procedee tehnice de cercetare. Tactica dispunerii constatării
tehnico-ştiinţifice. Tactica dispunerii expertizelor.
Tema VIII. Tactica dispunerii interceptărilor şi înregistrărilor audio sau
video
Tema IX. Tactica ascultării persoanelor.
Tema X. Tactica luării măsurilor preventive. Tactica luării măsurilor
asiguratorii. Tactica prezentării materialului de urmărire penală.
Tema XI. Metodologia investigării faptelor cauzatoare de moarte
violente.
Tema XII. Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul
criminalităţii organizate şi a terorismului. Metodologia investigării

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Observaţii

infracţiunilor din mediul afacerilor.
Tema XIII. Particularităţi metodologice ale investigării infracţiunilor de Prelegere, discuţii
spălare a banilor.
Tema XIV. Metodologia investigării infracţiunilor contra Prelegere, discuţii
patrimoniuluicultural naţional.
8.2 Bibliografie
Alămoreanu, S., Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2003;
Basarab, M., Criminalistica, Cluj, 1969;
Ciopraga, A., Criminalistica, Tratat de tactică, Ed. Gama, Iaşi, 1996;
Ionescu, L., Sandu, D., Identificarea criminalistică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990;
Lazăr, Aug., Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Editura Lumnia Lex, 2004;
Lazăr, Aug., Condruz A., Corpus Juris Patrimonii, Editura Lumnia Lex, 2006;
Lombrosso, C., Omul delincvent, Editura Măiastra, Bucureşti, 1992;
Mateuţ, Gh., Procedura penală, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti ,1997;
Medeanu, T. C., Crima şi criminalul, Editura Lumina Lex, Bucureşti , 1999;
Mircea, I., Criminalisticaâ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
Mircea, I., Valoarea criminalistică a unor urme de la locul faptei, Ed. Vasile Goldiş, Arad, 1996;
Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., Psihologie judiciară, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1992;
Mocuţa, Gh., Criminalitatea organizată şi spălarea banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureşti, 2004;
Stancu, Em., Tratat de criminalistică, Ed. a III-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
Seminar
Tema I. Noţiuni introductive. Principiile investigaţiei criminalistice. Exerciţii, probleme
Mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate în investigaţiile criminalistice.
Identificarea criminalistică.
Tema II. Fotografia judiciară.
Exerciţii, probleme
Tema III. Noţiunea şi clasificarea urmelor. Urmele formate din obiecte Exerciţii, probleme
ori substanţe.
Tema IV. Balistica judiciară.
Exerciţii, probleme
Tema V. Identificarea criminalistică a actelor scrise. Înregistrarea Exerciţii, probleme
penală. Identificarea persoanelor după metoda portretului vorbit.
Planificarea urmăririi penale.
Tema VI. Procedee de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi Exerciţii, probleme
mijloacelor materiale de probă. Tactica cercetării locului faptei. Tactica
ridicării de obiecte şi înscrisuri. Tactica efectuării percheziţiei.
Tema VII. Procedee tehnice de cercetare. Tactica dispunerii constatării Exerciţii, probleme
tehnico-ştiinţifice. Tactica dispunerii expertizelor.
Tema VIII. Tactica dispunerii interceptărilor şi înregistrărilor audio sau Exerciţii, probleme
video
Tema IX. Tactica ascultării persoanelor.
Exerciţii, probleme
Tema X. Tactica luării măsurilor preventive. Tactica luării măsurilor Exerciţii, probleme
asiguratorii. Tactica prezentării materialului de urmărire penală.
Tema XI. Metodologia investigării faptelor cauzatoare de moarte Exerciţii, probleme
violente.
Tema XII. Metodologia investigării infracţiunilor din domeniul Exerciţii, probleme
criminalităţii organizate şi a terorismului. Metodologia investigării
infracţiunilor din mediul afacerilor.
Tema XIII. Particularităţi metodologice ale investigării infracţiunilor de Exerciţii, probleme
spălare a banilor.
Tema XIV. Metodologia investigării infracţiunilor contra Exerciţii, probleme
patrimoniuluicultural naţional.
8.2 Bibliografie
Alămoreanu, S., Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2003;

Basarab, M., Criminalistica, Cluj, 1969;
Ciopraga, A., Criminalistica, Tratat de tactică, Ed. Gama, Iaşi, 1996;
Ionescu, L., Sandu, D., Identificarea criminalistică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990;
Lazăr, Aug., Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Editura Lumnia Lex, 2004;
Lazăr, Aug., Condruz A., Corpus Juris Patrimonii, Editura Lumnia Lex, 2006;
Lombrosso, C., Omul delincvent, Editura Măiastra, Bucureşti, 1992;
Mateuţ, Gh., Procedura penală, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti ,1997;
Medeanu, T. C., Crima şi criminalul, Editura Lumina Lex, Bucureşti , 1999;
Mircea, I., Criminalisticaâ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
Mircea, I., Valoarea criminalistică a unor urme de la locul faptei, Ed. Vasile Goldiş, Arad, 1996;
Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., Psihologie judiciară, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1992;
Mocuţa, Gh., Criminalitatea organizată şi spălarea banilor, Editura Noul Orfeu, Bucureşti, 2004;
Stancu, Em., Tratat de criminalistică, Ed. a III-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu.
Din comisie fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
60%
20%
20%

Evaluare finală
Examen scris
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
Test de evaluare
- Activitate la seminar
10.6 Standard minim de performanţă:
Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale într-un proiect profesional
10.4 Curs

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.......................... .

……………..………………

………………………………….

Data avizării în catedră
……………………….

Semnătura director de departament
.…………………………………...

