
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept si Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  Departamentul de Stiinte Sociale 

1.4. Domeniul de studii Drept 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Științe penale și criminalistică 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Expertiza criminalistică a falsurilor 2.2. Cod disciplină SPC I 10.1 

2.3. Titularul activităţii de curs Lazăr Augustin  

2.4. Titularul activităţii de seminar Lazăr Augustin 

2.5. Anul de studiu I 2.6. 

Semestrul 

II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 

F – facultativă)   

Op 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

48 din care: 3.5. curs 24 

 

3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat - 

Examinări 5 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 48 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale a. Competențe exprimate în cunoștințe 

- Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor 

specifice științelor penale și criminalisticii; 

- Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea 

problemelor specifice științelor penale și criminalisticii. 

b. Competențe exprimate în abilități 

- Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, 

metodologiilor și procedurilor specifice activității științelor penale și 

criminalisticii 

- Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și 

determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor 

și proiectelor în domeniul științelor penale și criminalisticii 

- Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, 



programelor și proiectelor la nivelul științelor penale și criminalisticii 

- Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării 

activității aferente științelor penale și criminalisticii. 

c. Competențe atitudinale 

- Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat 

- Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării 

activităților specifice științelor penale și criminalisticii 

- Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în 

activitatea specifică științelor penale și criminalisticii. 

Competenţe transversale CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 

specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

interpersonală 

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi 

modalităţilor de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei 

şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

Competențe specifice - Să cunoască cerinţele  științifice și procesuale cât şi structura sistemului 

expertizelor criminalistice din România  

- Să cunoască sistemul expertizelor criminalistice în alte state (SUA, Franța, Italia, 

Germania,Polonia) 

- Să cunoască cerinţele, metodologia de lucru şi structura expertizelor 

criminalistice 

- Să dețină cunoștințe despre modul de formare și despre activitatea experților în 

România și alte state 

- Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptului şi metodelor ce pot fi 

utilizate în expertiza criminalistică;  

- Cunoaşterea şi înţelegerea evoluţiilor în domeniul criminalisticii; 

- Abordarea realistă a unor situaţii complexe cu scopul de a le rezolva eficient, cu 

respectarea eticii şi deontologiei profesionale. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Disciplina privește metodologia pregătirii, dispunerii, realizării și valorificării 

expertizelor criminalistice a documentelor, bazele identificării persoanei după 

scris și identificarea falsurilor în acte.  

Cursul prezintă sistemul și procedeele de realizare a expertizelor 

criminalistice, rolul și locul experților în sistemul de probe juridice. Se 

examinează legislația în vigoare și cea străină.  

Sunt prezentate metdele și instrumentarul de lucru, precum și etapele 

expertizelor criminalistice, sistemul concluziilor și alternativele acestora.  

În cadrul seminariilor se vor realiza aplicații practice cu raportare la metode de 

lucru de laborator și cazuri tip școală.  
 

7.2 Obiectivele specifice -Cunoașterea modalității de întocmire a unui raport de expertiză  

criminalistică. 

-Familiarizarea cursanților cu structura sistemului de examinare criminalistică 

din România.  

-Însușirea de cunoștințe legate de activitatea și răspunderea inerentă  

experților criminaliști. 

-Cunoştinţe despre identificarea criminalistică, metodele şi felurile identificării 

criminalistice 

-Modul de organizare, drepturile și răspunderea  experților criminaliști în 

România 

-Cunoştinţe despre mecanismele scrierii, metodele şi caracteristicile de 

identificare grafică 



7. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Tema I. Obiectivele expertizei documentelor – formularea lor, probleme,  

conținut, exprimare. Standardele de calitate și aplicarea lor în laboratoare. 

Tema II. Materialele expuse examinării – litigiu, comparație, etc.. Tipuri de 

 examinări. Sisteme de protecție împotriva falsificărilor. 

Tema III. Falsul și contrafacerea bancnotelor, a altor documente.  

Identificarea după scris. Mecanismele scrierii. 

Tema IV. Caracteristicile generale. Detalii literale. Semnăturile. 

Tema V. Imitarea, falsificarea semnăturilor. Activitatea expertului. 

Tema VI. Structura și conținutul raportului de expertiză. Alte tipuri de 

 raport de expertiză (IT, POL GERM, etc.), fotografia de laborator, 

 ilustrarea raportului. 

Tema VII. Participarea experților privați. Concluziile raportului de expertiză, alte sisteme de 

concluzii (Bayes).  
 

Conversația 

euristică, 

demonstrația, 

explicația, 

expunerea 

prelegerea 

 

8.2 Bibliografie 

1. Aug. Lazăr, S. Alămoreanu – Expertiza Criminalistică a Documentelor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2008;  

2. E. Stancu, P. Ciobanu – Criminalistica. Metodologia Criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 

3. E. Stancu – Tratat de criminalistică, ediţia a 6-a revăzută, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

4. M. Udroiu - Drept penal, partea specială, noul Cod penal ediția a II-a, Ed. C.H.Beck, București, 2015;  

5. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori) - „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I – III (2015), vol. IV (2016),”, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti;  

6. G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile - Codul penal. 

Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 

7. N.A. Privantu – Falsuri în înscrisuri, Ed. C.H. Beck 2014, Bucureşti, 2013; 

8. Aug. Lazăr - Criminalistica, Cluj, 2007. 

9. S. Alămoreanu - Examinarea criminalistică a documentelor suspecte, Ed. Alma mater, Cluj-Napoca, 2003. 

10. Constantin I.R.s.a. - Expertizele criminalistice, Ed. Tehnică, București, 2000. 

11. Hecker M.R. - Traktat uber den Wissenschaftlisshkeitanspruch der Forensichen Schriftvergleichung, Ed. 

Kolonia Ltd.2000. 

Seminar 

Tema I. Obiectivele expertizei documentelor – formularea lor, probleme, 

conținut, exprimare. Standardele de calitate și aplicarea lor în laboratoare. 

Tema II. Materialele expuse examinării – litigiu, comparație, etc.. Tipuri 

de examinări. Sisteme de protecție împotriva falsificărilor. 

Tema III. Falsul și contrafacerea bancnotelor, a altor documente. 

Identificarea după scris. Mecanismele scrierii. 

Tema IV. Caracteristicile generale. Detalii literale. Semnăturile. 

Tema V. Imitarea, falsificarea semnăturilor. Activitatea expertului. 

Tema VI. Structura și conținutul raportului de expertiză. Alte tipuri de 

raport de expertiză (IT, POL GERM, etc.), fotografia de laborator, 

ilustrarea raportului. 

Tema VII. Participarea experților privați. Concluziile raportului de 

expertiză, alte sisteme de concluzii (Bayes). 

Studiul de caz, 

rezolvarea de spețe, 

exercițiul, lectura, 

explicația, 

conversația 

 



Bibliografie 

1. Aug. Lazăr, S. Alămoreanu – Expertiza Criminalistică a Documentelor, 

Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2008;  

2. E. Stancu, P. Ciobanu – Criminalistica. Metodologia Criminalistică, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 

3. E. Stancu – Tratat de criminalistică, ediţia a 6-a revăzută, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2015; 

4. M. Udroiu - Drept penal, partea specială, noul Cod penal ediția a II-a, 

Ed. C.H.Beck, București, 2015;  

5. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori) - „Explicaţiile noului Cod penal. 

Vol. I – III (2015), vol. IV (2016),”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti;  

6. G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. 

Nedelcu, F. Vasile - Codul penal. Comentariu pe articole. Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2014; 

7. N.A. Privantu – Falsuri în înscrisuri, Ed. C.H. Beck 2014, Bucureşti, 

2013; 

8. Aug. Lazăr - Criminalistica, Cluj, 2007. 

9. S. Alămoreanu - Examinarea criminalistică a documentelor suspecte, 

Ed. Alma mater, Cluj-Napoca, 2003. 

10. Constantin I.R.s.a. - Expertizele criminalistice, Ed. Tehnică, București, 

2000. 

11. Hecker M.R. - Traktat uber den Wissenschaftlisshkeitanspruch der 

Forensichen Schriftvergleichung, Ed. Kolonia Ltd.2000. 

  

8. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Acest curs va asigura pregătirea teoretică şi metodologică în domeniul expertizei criminalistice, la  

standardele agreate de asociaţiile profesionale internaţionale din domeniu. 

9. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 60% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - Referat cu speță 

practică 

20% 

- Activitate la seminar -Dezbatere teme 20% 

10.6 Standard minim de performanţă: minim nota 5 

-Capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la activităţile, fenomenele și 

procesele specifice domeniului juridic 

-Capacitatea de explicare şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi stărilor specific domeniului juridic 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

.......................... .  ……………..………………       …………………………………. 

 

Data avizării în departament           Semnătura director de departament 

……………………….           .…………………………………... 

 


