
FISA DISCIPLINEI 
 

Anul universitar  2017 - 2018 

Denumirea disciplinei  
CRIMINALISTICA 

Codul 
disciplinei 

D.D.4.7.5 

Anul de studiu IV Semestrul* VII Tipul de evaluare finală (E/ V / C ) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 48 Total ore studiu individual 42 Total ore pe semestru 90 

Titularul disciplinei Conf. univ.dr. Petruţ Ciobanu 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PENAL 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 48 24 24 0 0 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

Drept  penal 

Drept procesual penal 

 

 

Recomandate 

 

CRIMINOLOGIE 

Medicina legala 

 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 4  9. Pregatire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

5  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 3  13. Alte activităţi …  

7. Pregatire lucrări de control   14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 42 

 



 
 
 
 

 

Competenţe generale      

  

 

1. Competenţe instrumentale 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de organizare  şi planificare 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Cunoştinţe de bază necesare unei profesii 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

 Capacitatea de a soluţiona probleme 

 Capacitatea de a lua decizii 

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent,   logic şi retoric 

 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 
 

 

2. Competenţe interpersonale 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Capacitatea de a lucra în echipă 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale 
 

 

3. Competenţe sistemice 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

 Abilităţi de cercetare 

 Capacitatea de a învăţa 

 Capacitatea de  adaptare la noi situaţii 

 Creativitate 

 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 

 Capacitatea de a interpreta legile 

 Abilitatea de a lucra independent 

 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 

 Preocuparea pentru obţinerea calităţii 

 Voinţa de a reuşi 
  

 

 

 

Competenţe specifice 

Disciplinei 

 

 
1. Cunoaştere şi înţelegere 

 înţelegerea corectă a sensului unor noţiuni precum: tehica, tactica si metodologie 
 înţelegerea caracterului complex al anchetei penale 
 înţelegerea corectă a componentelor si etapelor investigatiei criminalistice 
 
 
2. Explicare şi interpretare 

 explicarea regulilor tactice de ancheta 
 explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infractional 
 explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii comtemporane 
 
3. Instrumental – aplicative 

 analiza  critică a diverselor modalitati de investigare penala 
 interpretarea corectă a modalitatilor tehnico-stiintifice de efectuare a urmaririi penale( de 



 

 

 

 

Tabla de materii 
 

 

PARTEA I 
 

TEHNICA  CRIMINALISTICA 
 
Cap. I – Principiile si metodologia investigatiilor criminalistice 
 
S1.  Principiile investigatiilor si identificarii criminalistice 
S2. Obiectul si principiile identificarii criminalistice 
S3  Metodologia identificarii criminalistice 
 
Cap II– Tehnici moderne de laborator destinate investigatiilor criminalistice 
 
S1. Mijloace tehnico-stiintifice folosite in cercetarea la fata locului 
S2. Laboratoarele criminalistice ;principalele tehnici si metode de investigare 
 
Cap III– Fotografia judiciara 
S1. Fotografia judiciara operativa 
S2. Fotografia judiciara de examinare 
 
 
Cap IV –Metode moderne de identificare traseologica a persoanelor  
 
S1. Identificarea dactiloscopica ;tehnici de cercetare a urmelor papilare 
S2. Cercetarea criminalistica a urmelor de picioare 
S3. Cercetarea urmelor de dinti si de buze si ale altor parti ale corpului uman 
 
Cap V – Tipologia investigarii principalelor urme biologice de natura umana 
 
S1. Cercetarea urmelor de sange, saliva si sperma 
S2. Elemente de investigare si identificare biocriminalistica pe baza profilului A.D.N. 
S3.  Cercetarea firului de par uman 
 
Cap VI – Tehnici de identificare a persoanelor dupa semnalmente exterioare, 
dupa voce si prin alte elemente criminalistice 
 
S1. Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare 
S2. Identificarea persoanelor dupa voce si vorbire 
S3. Metode biometrice de identificare 
 
Cap VII – Elementele de balistica judiciara 
 
S1. Notiuni generale privind armele de foc si cercetarea urmelor acestora 
S2. Expertiza balistica criminalistica a armelor de foc si a urmelor acestora 
 
Cap VIII – Cercetarea criminalistica a falsului in inscrisuri, a scrisului de mana si 
a altor categorii de falsuri 
 
S1.Notiuni generale privind cercetarea criminalistica a inscrisurilor sau documentelor 
S2. Elemente de grafoscopie judiciara 
S3. Cercetarea criminalistica a falsului material in inscrisuri 
S4. Cercetarea textelor dactilografiate si a altor categorii de falsuri 
 

exemplu statisticile criminale) 
 evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a diferitelor fapte penale 
 
4. Atitudinale 
 

 înţelegerea  locului şi rolului Criminalisticii in prevenirea si combaterea fenomenului infractional 
 promovarea  unei atitudini creative în vederea optimizării practicii antiinfractionale 
 cultivarea şi promovarea valorilor ştiinţifice care trebuie să se afle la baza unei politici 
preventiv-represive inteligente 

 



 
 
 
 
 
 
 
PARTEA  a II-a 
 
ELEMENTE  DE  TACTICA  CRIMINALISTICA APLICATE IN ACTIVITATILE DE 
URMARIRE PENALA 
 
Cap I – Cercetarea la fata locului : reguli tactice criminalistice de investigare a 
scenei infractiunii 
S1. Notiunea si importanta cercetarii la fata locului 
S2. Reguli tactice ale cercetarii la fata locului 
 
Cap II – Elemente de tactica criminalistica privind procedura de efectuare a 
constatarii si a expertizei criminalistice 
 
 
Cap III – Tactica ascultarii martorilor 
S1. Aspecte introductive 
S2. Procesul psihologic de formare a declaratiilor martorilor 
S3. Reguli tactice aplicate in ascultarea martorilor 
S4. Particularitatile tactice aplicate in ascultarea martorilor minori si a altor categorii de 
martori 
S5. Consemnarea declaratiilor martorilor, alte metode tehnice de fixare 
 
Cap IV – Particularitati tactice ale audierii persoanei vatamate 
S1. Aspecte introductive 
S2. Consideratii privind psihologia persoanei vatamate 
S3. tactica audierii propriu-zise a persoanei vatamate 
 
Cap V – Tactica ascultarii suspectului sau a inculpatului 
S1. Privire asupra semnificatiei audierii in procesul penal. 
S2. Reguli si procedee tactice aplicate in ascultarea  suspectului sau a inculpatului 
S3. Modalitati tehnico-tactice de depistare a comportamentului simulat 
 
Cap VI – Tactica efectuarii perchezitiei : ridicarea de obiecte si inscrisuri 
S1. Importanta, reglementarea procesual penala si pregatirea perchezitiei 
S2. Reguli tactice de efectuare a perchezitiei 
S3. Particularitati privind efectuarea unor categorii de perchezitii domiciliare si a 
perchezitiei corporale 
S4. Ridicarea de obiecte si de inscrisuri 
 
Cap VII – Reguli si procedee tactice aplicate in efectuarea unor acte de urmarire 
penala 
S1. Tactica efectuarii confruntarii 
S2. Tactica efectuarii prezentarii pentru recunoastere 
S3. Tactica efectuarii reconstituirii 
 
Parte a III-a 
 
METODOLOGIA  INVESTIGARII UNOR FAPTE PENALE 
 
Cap I – Metodologia investigarii infractiunilor de omucidere 
S1. Cadrul metodologic general al investigatiilor si problemele obiect al probatiunii 
S2. Cercetarea la fata locului in cazul mortii violente 
S3. Particularitati ale cercetarii scenei infractiunii in functie de modul de suprimare a 
vietii victimei. 
S4. Principalele acte de urmarire penala efectuate in investigarea mortii violente 
 
Cap II – Elemente metodologice privind investigarea criminalistica a 
infractiunilor din domeniul afacerilor 
 
S1. Modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul afacerilor 



S2. Cadrul metodologic general al investigatiilor in domeniul afacerilor 
S3. Particularitati privind investigarea unor infractiuni din domeniul financiar-bancar 
 
 
 
 
Cap III – Particularitati metodologice privind investigarea criminalistica a 
infractiunilor din domeniul traficului de stupefiante 
 
S1. Reglementari juridice, criterii de clasificare a substantelor stupefiante 
S2. Moduri de operare folosite de traficantii de droguri 
S3. Metodologia investigarii traficului de stupefiante. 
 
Cap IV – Elemente metodologice privind investigarea criminalistica a 
infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate 
S1. Structuri si modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul criminalitatii 
organizate 
S2. Cadrul metodologic al investigatiei infractiunilor din domeniul criminalitatii 
organizate 
 
Cap V – Elemente metodologice de investigare a infractiunilor de coruptie 
S1. Cadrul general al reglementarilor penale, europene si nationale 
S2. Cadrul general al investigatiilor 
S3. Constatarea infractiunilor flagrante 
S4. Efectuarea principalelor acte de urmarire penala 
 
 
Cap VI – Elemente metodologice de investigare a infractiunilor din domeniul 
criminalitatii  informatice 
 

S1. Modalitati de savarsire a infractiunilor cibernetice 
S2. Investigarea propriu-zisa a infractiunilor informatice 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Material  tehnic, specific laboratorului de criminalistica 
 
 

 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
 Examen oral: 3 subiecte: 1 din tehnica criminalistica, 1 din tactica criminalistica si 1 din metodologie  
criminalistica. 
 Fiecare subiect coect este notat cu note de la 10 la 1. 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
 

 însuşirea noţiunilor de bază ale disciplinei 
 răspunsul corect notat cu nota 5 la fiecare dintre 
subiectele de examen 

 
 
 
 

 
 

 răspuns corect şi complet la subiectele de examen 
 participare activă la curs si  seminar . 

 

 
 
     Data  completării :  02. 10.  2017           

 
                                                               Semnătura  titularului:  
 

 
 

                                                                           Conf. univ. dr. Petruţ Ciobanu 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

FISA DISCIPLINEI 
 

Anul universitar  2017 - 2018 

Denumirea disciplinei  
CRIMINALISTICA 

Codul 
disciplinei 

D.D.4.7.5 

Anul de studiu IV Semestrul* VII Tipul de evaluare finală (E/ V / C ) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 48 Total ore studiu individual 42 Total ore pe semestru 90 

Titular disciplină (seriile 
I și II) 

Prof. univ. dr. Emilian STANCU 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PENAL 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 48 24 24 0 0 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

Drept  penal 

Drept procesual penal 

 

 

Recomandate 

 

CRIMINOLOGIE 

Medicina legala 

 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 4  9. Pregatire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

5  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 3  13. Alte activităţi …  



7. Pregatire lucrări de control   14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 42 

 
 
 
 
 

 

Competenţe generale      

  

 

5. Competenţe instrumentale 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de organizare  şi planificare 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Cunoştinţe de bază necesare unei profesii 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

 Capacitatea de a soluţiona probleme 

 Capacitatea de a lua decizii 

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent,   logic şi retoric 

 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 
 

 

6. Competenţe interpersonale 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Capacitatea de a lucra în echipă 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale 
 

 

4. Competenţe sistemice 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

 Abilităţi de cercetare 

 Capacitatea de a învăţa 

 Capacitatea de  adaptare la noi situaţii 

 Creativitate 

 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 

 Capacitatea de a interpreta legile 

 Abilitatea de a lucra independent 

 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 

 Preocuparea pentru obţinerea calităţii 

 Voinţa de a reuşi 
  

 

 

 

Competenţe specifice 

Disciplinei 

 

 
1. Cunoaştere şi înţelegere 

 înţelegerea corectă a sensului unor noţiuni precum: tehica, tactica si metodologie 
 înţelegerea caracterului complex al anchetei penale 
 înţelegerea corectă a componentelor si etapelor investigatiei criminalistice 
 
 
2. Explicare şi interpretare 

 explicarea regulilor tactice de ancheta 
 explicarea mecanismelor psihologice ale comportamentului infractional 



 

 

 

 

Tabla de materii 
 

 

PARTEA I 
 

TEHNICA  CRIMINALISTICA 
 
Cap. I – Principiile si metodologia investigatiilor criminalistice 
 
S1.  Principiile investigatiilor si identificarii criminalistice 
S2. Obiectul si principiile identificarii criminalistice 
S3  Metodologia identificarii criminalistice 
 
Cap II– Tehnici moderne de laborator destinate investigatiilor criminalistice 
 
S1. Mijloace tehnico-stiintifice folosite in cercetarea la fata locului 
S2. Laboratoarele criminalistice ;principalele tehnici si metode de investigare 
 
Cap III– Fotografia judiciara 
S1. Fotografia judiciara operativa 
S2. Fotografia judiciara de examinare 
 
 
Cap IV –Metode moderne de identificare traseologica a persoanelor  
 
S1. Identificarea dactiloscopica ;tehnici de cercetare a urmelor papilare 
S2. Cercetarea criminalistica a urmelor de picioare 
S3. Cercetarea urmelor de dinti si de buze si ale altor parti ale corpului uman 
 
Cap V – Tipologia investigarii principalelor urme biologice de natura umana 
 
S1. Cercetarea urmelor de sange, saliva si sperma 
S2. Elemente de investigare si identificare biocriminalistica pe baza profilului A.D.N. 
S3.  Cercetarea firului de par uman 
 
Cap VI – Tehnici de identificare a persoanelor dupa semnalmente exterioare, 
dupa voce si prin alte elemente criminalistice 
 
S1. Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare 
S2. Identificarea persoanelor dupa voce si vorbire 
S3. Metode biometrice de identificare 
 
Cap VII – Elementele de balistica judiciara 
 
S1. Notiuni generale privind armele de foc si cercetarea urmelor acestora 
S2. Expertiza balistica criminalistica a armelor de foc si a urmelor acestora 
 
Cap VIII – Cercetarea criminalistica a falsului in inscrisuri, a scrisului de mana si 
a altor categorii de falsuri 
 
S1.Notiuni generale privind cercetarea criminalistica a inscrisurilor sau documentelor 

 explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii comtemporane 
 
7. Instrumental – aplicative 

 analiza  critică a diverselor modalitati de investigare penala 
 interpretarea corectă a modalitatilor tehnico-stiintifice de efectuare a urmaririi penale( de 
exemplu statisticile criminale) 
 evaluarea critică a elementelor metodologice de investigare a diferitelor fapte penale 
 
8. Atitudinale 
 

 înţelegerea  locului şi rolului Criminalisticii in prevenirea si combaterea fenomenului infractional 
 promovarea  unei atitudini creative în vederea optimizării practicii antiinfractionale 
 cultivarea şi promovarea valorilor ştiinţifice care trebuie să se afle la baza unei politici 
preventiv-represive inteligente 

 



S2. Elemente de grafoscopie judiciara 
S3. Cercetarea criminalistica a falsului material in inscrisuri 
S4. Cercetarea textelor dactilografiate si a altor categorii de falsuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTEA  a II-a 
 
ELEMENTE  DE  TACTICA  CRIMINALISTICA APLICATE IN ACTIVITATILE DE 
URMARIRE PENALA 
 
Cap I – Cercetarea la fata locului : reguli tactice criminalistice de investigare a 
scenei infractiunii 
S1. Notiunea si importanta cercetarii la fata locului 
S2. Reguli tactice ale cercetarii la fata locului 
 
Cap II – Elemente de tactica criminalistica privind procedura de efectuare a 
constatarii si a expertizei criminalistice 
 
 
Cap III – Tactica ascultarii martorilor 
S1. Aspecte introductive 
S2. Procesul psihologic de formare a declaratiilor martorilor 
S3. Reguli tactice aplicate in ascultarea martorilor 
S4. Particularitatile tactice aplicate in ascultarea martorilor minori si a altor categorii de 
martori 
S5. Consemnarea declaratiilor martorilor, alte metode tehnice de fixare 
 
Cap IV – Particularitati tactice ale audierii persoanei vatamate 
S1. Aspecte introductive 
S2. Consideratii privind psihologia persoanei vatamate 
S3. tactica audierii propriu-zise a persoanei vatamate 
 
Cap V – Tactica ascultarii suspectului sau a inculpatului 
S1. Privire asupra semnificatiei audierii in procesul penal. 
S2. Reguli si procedee tactice aplicate in ascultarea  suspectului sau a inculpatului 
S3. Modalitati tehnico-tactice de depistare a comportamentului simulat 
 
Cap VI – Tactica efectuarii perchezitiei : ridicarea de obiecte si inscrisuri 
S1. Importanta, reglementarea procesual penala si pregatirea perchezitiei 
S2. Reguli tactice de efectuare a perchezitiei 
S3. Particularitati privind efectuarea unor categorii de perchezitii domiciliare si a 
perchezitiei corporale 
S4. Ridicarea de obiecte si de inscrisuri 
 
Cap VII – Reguli si procedee tactice aplicate in efectuarea unor acte de urmarire 
penala 
S1. Tactica efectuarii confruntarii 
S2. Tactica efectuarii prezentarii pentru recunoastere 
S3. Tactica efectuarii reconstituirii 
 
Parte a III-a 
 
METODOLOGIA  INVESTIGARII UNOR FAPTE PENALE 
 
Cap I – Metodologia investigarii infractiunilor de omucidere 
S1. Cadrul metodologic general al investigatiilor si problemele obiect al probatiunii 
S2. Cercetarea la fata locului in cazul mortii violente 
S3. Particularitati ale cercetarii scenei infractiunii in functie de modul de suprimare a 
vietii victimei. 
S4. Principalele acte de urmarire penala efectuate in investigarea mortii violente 
 



Cap II – Elemente metodologice privind investigarea criminalistica a 
infractiunilor din domeniul afacerilor 
 
S1. Modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul afacerilor 
S2. Cadrul metodologic general al investigatiilor in domeniul afacerilor 
S3. Particularitati privind investigarea unor infractiuni din domeniul financiar-bancar 
 
 
 
 
Cap III – Particularitati metodologice privind investigarea criminalistica a 
infractiunilor din domeniul traficului de stupefiante 
 
S1. Reglementari juridice, criterii de clasificare a substantelor stupefiante 
S2. Moduri de operare folosite de traficantii de droguri 
S3. Metodologia investigarii traficului de stupefiante. 
 
Cap IV – Elemente metodologice privind investigarea criminalistica a 
infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate 
S1. Structuri si modalitati de savarsire a infractiunilor in domeniul criminalitatii 
organizate 
S2. Cadrul metodologic al investigatiei infractiunilor din domeniul criminalitatii 
organizate 
 
Cap V – Elemente metodologice de investigare a infractiunilor de coruptie 
S1. Cadrul general al reglementarilor penale, europene si nationale 
S2. Cadrul general al investigatiilor 
S3. Constatarea infractiunilor flagrante 
S4. Efectuarea principalelor acte de urmarire penala 
 
 
Cap VI – Elemente metodologice de investigare a infractiunilor din domeniul 
criminalitatii  informatice 
 

S1. Modalitati de savarsire a infractiunilor cibernetice 
S2. Investigarea propriu-zisa a infractiunilor informatice 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Material  tehnic, specific laboratorului de criminalistica 
 
 

 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
 

 Examen scris (seriile I și II): 3 subiecte 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
 

 însuşirea noţiunilor de bază ale disciplinei 
 răspunsul corect notat cu nota 5 la fiecare dintre 
subiectele de examen 

 
 
 
 

 
 

 răspuns corect şi complet la subiectele de examen 
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