
 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „DANUBIUS”din Galaţi 

1.2 Facultatea  De Drept 

1.3 Departamentul De Drept Public şi Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

1.7 Durata studiilor 4 ani (8 semestre)  

1.8 Forma de învăţământ Invatamant la distanta ID 

1.9 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CRIMINALISTICĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Tache Bocaniala 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Tache Bocaniala 
2.4 Anul de  

studiu 

IV 2.5 Semestrul VIII 2.6 Tipul de 

evaluare 

E8 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DO 2.8. Categoria 

disciplinei 3 

DS 2.9. Codul 

disciplinei 

DD4203 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Total ore din planul de 

învățământ 

56 din care: 3.2 S.I.4 28 3.3 AT5 8 3.4 TC6 20 3.5  AA7 - 

3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar ore 

Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 
Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri 10 
Examinări 2 

Alte activități 2 

3.7 Total ore de studiu individual suplimentar 44  

3.8 Total ore pe semestru 100  

3.9 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate 

anterior.) 

4.1 de curriculum Drept penal general I, Drept penal general II, Drept procesual penal I, Drept procesual penal  II 

4.2 de competenţe Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a SI • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AT • Sală  dotată cu videoproiector și acces la Internet şi 

echipament de predare multimedia 

5.3 de desfășurare a TC • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AA • Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet 

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu 

din care face parte disciplina.) 

 
1 licenţă, masterat, doctorat 
2 Obligatorie, opțională, facultativă 
3 Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC) 
4 Studiu individual 
5 Activități tutoriale 
6 Teme de control 
7 Activități aplicative asistate 
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C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state 

 

CUNOȘTINȚE 

• Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în 

interpretarea şi compararea instituţiilor specifice criminalisticii; 

• Interpretarea raportului dintre instituţiile criminalisticii si cele ale altor discipline prin utilizarea 

metodelor comparative şi interpretative. 

 

ABILITĂȚI 

• Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului 

dintre instituţiile criminalisticii si cele ale altor discipline; 

• Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi 

cele ale altor state într-un context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice; 

• Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea  metodelor de comparare a legislaţiei naţionale, 

europene şi a legislaţiei altor state 

C.5 Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concreta.  

CUNOȘTINȚE  

-Identificarea surselor de informare în domeniul criminalisticii (legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei), 

aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice ; 

-Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul criminalisticii (legislaţia, doctrina şi 

practica), referitoare la o problemă de drept concretă . 

ABILITĂȚI  

-Selectarea informaţiilor privind tehnica, tactica si metodica necesare pentru rezolvarea unei probleme 

concrete; 

-Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o problemă de drept 

concretă; 

-Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa. 

. 
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CT 1  Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deonotologice specifice domeniului dreptului penal – partea specială; 

CT 2  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice.  

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul acestei discipline este: a) de a forma la studenţi deprinderile 

minime în căutarea, descoperirea, relevarea şi ridicarea urmelor 

infracţiunilor la cercetarea locului faptei, precum şi modul de 

exploatare a diferitelor genuri de urme în vederea identificării 

delicvenţilor şi dovedirea vinovăţiei acestora; b) iniţierea în metodica 

cercetării infracţiunilor care lezează viaţa, integritatea şi proprietatea 

persoanei şi a celor economico-financiare.  

 

7.2 Obiectivele specifice - înţelegerea corectă a sensului unor noţiuni precum: tehnica, tactica si 

metodologie  

- înţelegerea caracterului complex al anchetei penale   

- înţelegerea corectă a componentelor si etapelor investigației 

criminalistice 

- explicarea regulilor tactice de anchetă  

- explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului 

infractional explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii 

comtemporane 

- analiza critică a diverselor modalităţi de investigare penala   



- interpretarea corectă a modalităților tehnico-științifice de efectuare a 

urmaririi penale( de exemplu statisticile criminale) 

- înţelegerea locului şi rolului Criminalisticii in prevenirea si 

combaterea fenomenului infracțional  

- promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării practicii 

antiinfracționale   

- cultivarea şi promovarea valorilor ştiinţifice care trebuie să se afle la 

baza unei politici preventiv - represive inteligente 

 

8. Conţinuturi 

8.1 SI (Studiu individual) Metode şi procedee didactice Observaţii 

Partea I – Criminalistica şi identificarea 

criminalistică 

I. Definiţia Criminalisticii şi obiectul de studiu 

II. Identificarea criminalistică 

 2 ore 

Partea II – Tehnica criminalistică 

I. Fotografia judiciară 

 

 2 ore 

II. Trusele criminalistice: tehnici şi aparate folosite 

 

 

 2 ore 

III. Cercetarea criminalistică a urmelor 

 
 2 ore 

IV. Balistica judiciară  2 ore 

V. Cercetarea criminalistică a documentelor 

 
 2 ore 

VI. Identificarea persoanelor după semnalmente 

           (portretul vorbit) 

 

 2 ore 

VII. Înregistrarea penală. Cartoteci şi colecţii 

criminalistice 

 

 2 ore 

VIII. Capcanele criminalistice  2 ore 

Partea III – Tactica şi metodica criminalistică 

I. Tactica cercetării la faţa locului 

 

 

 4 ore 

II. Tactica audierii persoanelor  2 ore 

III. Metodica cercetării infracţiunilor comise cu 

violenţă 

 

  2 ore 

IV. Metodica cercetării infracţiuni de furt 

 

 2 ore 

 

 

8.2 AT (Activitati tutoriale) Nr.ore  

AT1 Introducere în criminalistică. Elemente de criminalistică tehnico-

ştiinţifică 

4 ore explicaţia, conversaţia 

euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul 

de caz, analiza, sinteza, 

prezentări video, sistem 

e-learning 

AT2: Criminalistică tactică. Elemente de criminalistică metodologică 4 ore explicaţia, conversaţia 



euristică, dezbaterea, 

brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul 

de caz, analiza, sinteza, 

prezentări video, sistem 

e-learning 

8.3 TC (Teme de control) Nr.ore  

TC1 : Realizati un eseu de maximum 3 pagini in care sa prezentati care 

sunt metodele investigarii criminalistice 

10  

TC2: Realizati un eseu de maximum 3 pagini in care sa surprindeti care 

sunt particulartăţile investigării infracţiunii de omor 

10  

BIBLIOGRAFIE 

• Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

 

Nelu Nita, Eugen Goldan – Elemente de tehnică criminalistică,  Editura Tehnopress, 2015 

Emilian Stancu – Tratat de Criminalistică, ediția a VI-a  Ed. Universul Juridic, 2015 

Lazăr Cârjan, Mihai Chiper – Criminalistică. Tradiţie şi modernism, Ed. Curtea Veche, 2009; 

Nelu Viorel Cătuna – Criminalistică, Ed. C.H.Beck, 2008; 

Colectiv – Tratat practic de criminalistică, IGP, vol.I-IV 

 

• Bibliografie complementara 

 

       Nelu Nita, Eugen Goldan – Elemente de tehnică criminalistică,  Editura Tehnopress, 2015 

       Emilian Stancu – Tratat de Criminalistică, ediția a VI-a  Ed. Universul Juridic, 2015 

Lazăr Cîrjan – Criminalistica – Tratat, Ed. Pinguin Book, 2005 

Camil Suciu – Criminalistica, Bucureşti, 1972 

Ion Mircea – Criminalistica, Ed. Lumina Lex, 1998 

Vasile Macelaru – Balistica judiciară, Bucureşti, 1972 

Dumitru Sandu – Falsul în acte, Cluj, 1977 

Lucian Ionescu – Expertiza criminalistică a scrisului, Iaşi, 1973 

Emilian Stancu – Criminalistica, vol.I, II, Bucureşti, 1995 

Colectiv – Tratat practic de criminalistică, IGP, vol.I-IV 

Colectiv – Tratat de tactica criminalistică, Craiova, 1992 

Colectiv – Tratat de metodica criminalistică, Craiova, 1994 

Dumitru Culcea – Criminalistica (note de curs), Ed. Naţional, Bucureşti, 1998 

Gh. Pasescu, I.R. Constantin – “Secretul amprentelor papilare” – Ed. Naţional, Bucureşti, 1996 

Gh. Pasescu – Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei, Ed. Naţional, Bucureşti, 2000 

N.Zamfirescu – Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori necunoscuţi, Ed. 

Naţional, Bucureşti, 2000 

Colecţia revistei “Criminalistica” Ed. 2000-2006 

       Lazăr Cârjan, Mihai Chiper – Criminalistică. Tradiție și modernism, Ed. Curtea Veche, 2009; 

       Nelu Viorel Cătuna – Criminalistică, Ed. C.H.Beck, 2008; 

      Emilian Stancu - Tratat de Criminalistică, Ed. Universul Juridic, 2007. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre 

universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul criminalisticii şi 

valorifică practica judiciară recentă ce interesează instituţii aparţinând criminalisticii.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Evaluare finală Se evaluează răspunsurile Examen scris 70 

10.5 Teme de control  Se evaluează răspunsurile Evaluare continua/Teme de 

control 

30 



10.6 AA Se evaluaează conţinutul 

proiectului şi răspunsurile la 

întrebări 

Susținere proiect/lucrări 

practice 

 

10.7 Standard minim de performanță 

• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise. 

 

 
 

Data completării 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

1.09.2019 

 

Lect. univ. dr. Tache Bocaniala 

 

_________________________ 

 

Lect. univ. dr. Tache Bocaniala 

 

 

________________ 
 

 

Data avizării în departament 

 

Semnătura Directorului de departament 

 

24.09.2019 

Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO 

 

 


