
FIŞA DISCIPLINEI 
 

CRIMINALISTICĂ, anul universitar 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Pitești 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Criminalistică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Maria Gabriela Zoană 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect.univ.dr. Maria Gabriela Zoană 
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 48 3.2 din care S.I. 24 3.3 SF/ST / L / P 24 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 2 
Examinări 6 
Alte activităţi ..... 1 
3.7 Total ore studiu individual 101 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinelor Drept Procesual Penal,  Drept Penal și Criminologie 

4.2 De competenţe Capacitate de sinteză și analiză, interpretarea normelor procedural penale, 
de tactică, tehnică și metodologie criminalistică și gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 

Sala de laborator dotată cu videoproiector și truse specifice 
laboratorului mobil criminalistic destinate spre uzul și practica 
studenților 
Participarea studenţilor la laboratoare 
Pregătirea materialelor didactice specifice: trusele criminalistice mobile, 
mulaje, anumite substanțe care nu se încadrează în substanțe chimice 
sau periculoase, microscopul, mănuși de unică folosință, planșe foto, 
filme didactice, practică judiciară relevantă 
Rezolvarea testelor grilă  
Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C2: Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic 
C2.1. Definirea si clasificarea teoriilor, paradigmelor si principiilor utilizate în studiul dreptului 
C2.2. Utilizarea conceptelor ¿i teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea si interpretarea textelor 
de lege (normelor juridice) naționale, europene si internaționale 
C2.3. Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat 
C2.4. Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificari si a unor delimitari 
conceptuale 
C2.5. Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor si metodelor specifice 
dreptului 
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C2: Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei constă în înțelegerea și asimilarea de către 
studenţi a normelor de tactică, tehnică și metodologie criminalistică, precum și 
legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale în domeniul criminalisticii 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea reglementărilor procedural penale și de tactică criminalistică  
Înţelegerea raportului dintre dreptul intern în materie, dreptul european și 
internațional 
Dobândirea abilității de a identifica și utiliza trusele laboratorului criminalistic mobil 
 
B. Obiective procedurale 
Aplicarea cunoştinţelor teoretice în situații practice create de cercetarea la fața 
locului 
Deprinderea studenţilor în interpretarea şi aplicarea principiilor criminalisticii și 
normelor de tactică criminalistică 
Dobândirea capacității studenților de identifica și cerceta locul faptei  
 
C. Obiective atitudinale 
Formarea conştiinţei juridice în scopul apărării și ocrotirii valorilor sociale 
fundamentale ale societății 
Luarea măsurilor premergătoare (de conservare si anunțarea organelor de poliție) 
la fața locului în cazul în care se află din întâmplare la locul faptei  
Delimitarea faptelor antisociale ce reprezintă infracțiuni de restul comportamentelor 
antisociale 
Înţelegerea rolului criminalisticii în cadrul sistemului de drept şi în viaţa socială 
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor 
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 

Noţiuni introductive. Obiectul criminalisticii. Caracterele 
criminalisticii. Corelaţia criminalisticii cu alte ramuri de 
drept şi ştiinţe. Principiile criminalisticii. Metode de 
investigare criminalistică. Metodologia identificării 
criminalistic. Tehnici de laborator destinate investigaţiilor 
criminalistice. 

2 

Prelegere  
   Dezbatere 

Trusele laboratorului 
criminalistic mobil  

Suport documentar 
Practică judiciară 

Legislație europeană 
 

U2 Tactica efectuării cercetării la faţa locului. Măsuri 
premergătoare cercetării propriu-zise la faţa locului.  

2 

U3 

Efectuarea cercetării la faţa locului: Faza statică a 
cercetării la faţa locului și faza dinamică a cercetării la 
faţa locului. Întreruperea cercetării la faţa locului. 
Repetarea cercetării la faţa locului. Rezultatele cercetării 
la faţa locului: 
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului 
- Fotografii, înregistrări audio şi video 
- Schiţa locului faptei, schiţa traseului parcurs de câinele 
de urmă sau alte desene 

2 

U4 Tactica efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice, medico-
legale şi a expertizelor judiciare 

2 

U5 Tactica efectuării percheziţiei şi a ridicării de obiecte şi 
înscrisuri 

2 

U6 Tactica ascultării suspectului sau inculpatului.  
Tactica ascultării părţii vătămate, părţii civile şi părţii 

2 



responsabile civilmente. 
Tactica ascultării martorilor.  

U7 Tactica efectuării prezentării pentru recunoaştere 2 
U8 Tactica efectuării confruntării 2 

U9 Tactica efectuării reconstituirii 
2 

U10 Tipologia investigării principalelor urme biologice de 
natură umană 

2 

U11 Identificarea persoanelor după urmele lăsate de 
corpul uman 

2 
  

U12 Elemente de balistică judiciară 
2   

Bibliografie 
1.Zoană Gabriela, Criminalistică. Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, format 
electronic 
1. Emilian STANCU, Tratat de Criminalistică, ediția a VI a, Editura Universul Juridic 2015 
2. Grigore Nicolae LABO, Cercetarea criminalistică, Ediția a III a, Editura ProUniversitaria 2016 
3. Silviu CIOCOIU, Vasile DRĂGHICI, Investigarea criminalistică a accidentelor de navigație, Editura Universul 
Juridic 2012 
4. Lucian IONESCU, Dumitru SANDU, Identificarea criminalistică, Ediția a II a, Editura CH Beck 2011 
5. Lucian IONESCU, Expertiza criminalistică a scrisului, Editura CH Beck 2010 
6. Marin RUIU, Georgică PANFIL, Tehnică criminalistică, Editura EstFalia 2007 
7. Maria Gabriela ZOANĂ, Marian Cicerone GAVRILESCU, Criminalistică, Editura Universității din Pitești 2006  
8. George PĂȘESCU, Ion CONSTANTIN, Secretele amprentelor papilare, Editura Național 1996 
10. Revista Criminalistică, Asociația Criminaliștilor din România  
 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Prezentarea laboratorului de criminalistică,  a truselor mobile 
cu care este dotat laboratorului și  a aparaturii specifice. 
Luarea la cunoștință despre măsurile de protecție ce sunt 
obligatorii în laborator și modalitatea de utilizare a truselor.  
Vizionarea unui film didactic privind tehnicile și tacticile 
criminalistice.  

2 

Dialogul 
Dezbatere 
Lucru în 
echipa 
Conversaţia 
euristică 

 

Trusele laboratorului 
criminalistic mobil  

Suport documentar 
Practică judiciară 

Rezolvare teste grilă 
Prezentare  temă de 

casă 
Test de verificare 

2 

Aplicații practice privind cercetarea la fața locului prin 
efectuarea locului faptei și cercetarea propriu-zisă respectând 
regulile tactice. Analizarea unor  planșe foto cu practică judic 
iară. 

2 

3 
Aplicații practice privind cercetarea la fața locului cu ajutorul 
trusei de cercetare la fața locului atât în spațiu închis, cât și în 
spațiu deschis.  

2 

4 Aplicații practice privind efectuarea constatărilor tehnico-
ştiinţifice, medico-legale şi a expertizelor judiciare 

2 

5 Aplicații practice privind efectuării percheziţiei şi a 
ridicării de obiecte şi înscrisuri 

2 

6 
Aplicații practice privind efectuarea ascultării suspectului 
sau inculpatului, a părţii vătămate, părţii civile şi părţii 
responsabile civilmente, precum și ascultării martorilor. 

2 

7 Aplicații practice privind efectuării prezentării pentru 
recunoaştere 

2 

8 Aplicații practice privind efectuării confruntării 2 
9 Aplicații practice privind efectuării reconstituirii 2 

10 Aplicații practice privind investigarea principalelor 
urme biologice de natură umană 

2 

11 Aplicații practice privind identificarea persoanelor după 
urmele lăsate de corpul uman 

2 

12 Aplicații practice privind elemente de balistică judiciară 
și urmele lăsate de armele de foc 

2 

Bibliografie 
1.Zoană Gabriela, Criminalistică. Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, format 
electronic 
9. Emilian STANCU, Tratat de Criminalistică, ediția a VI a, Editura Universul Juridic 2015 



10. Grigore Nicolae LABO, Cercetarea criminalistică, Ediția a III a, Editura ProUniversitaria 2016 
11. Silviu CIOCOIU, Vasile DRĂGHICI, Investigarea criminalistică a accidentelor de navigație, Editura Universul 
Juridic 2012 
12. Lucian IONESCU, Dumitru SANDU, Identificarea criminalistică, Ediția a II a, Editura CH Beck 2011 
13. Lucian IONESCU, Expertiza criminalistică a scrisului, Editura CH Beck 2010 
14. Marin RUIU, Georgică PANFIL, Tehnică criminalistică, Editura EstFalia 2007 
15. Maria Gabriela ZOANĂ, Marian Cicerone GAVRILESCU, Criminalistică, Editura Universității din Pitești 2006  
16. George PĂȘESCU, Ion CONSTANTIN, Secretele amprentelor papilare, Editura Național 1996 
10. Revista Criminalistică, Asociația Criminaliștilor din România  

 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Însușirea corectă a problematicii criminalisticii.  
Cunoștințele dobândite la această disciplină vor ajuta studenţii să aibă o privire de ansamblu a activității 
desfășurate de criminaliști atât pe teren, cât și în laborator, ajutați de organele de cercetare penală.  
În acest mod, studenții se pot pregăti pentru a îmbrățișa cu succes meseria de polițist, procuror, judecător, 
avocat și altele conexe, iar cunoștințele dobândite vor contribui la clarificarea și fixarea materiilor de natură 
penală studiate în facultate, servindu-le la pregătirea în vederea promovării examenele admitere în 
profesie: INM și INPPA și alte specialități juridice. 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

Explicarea coerentă a noțiunilor 
teoretice dobândite 
Verificarea gradului de înțelegere și 
asimilare a cunoştinţelor 
Însuşirea corectă tacticilor  
criminalistice și tehnicilor de 
laborator  
 

Evaluarea finală – probă scrisă 

 
50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Participarea activă la seminar/laborator 
Argumentarea în dialog a cazurilor 
analizate 
Rezolvarea testelor grilă 
Implicarea în dezbateri și în 
interpretarea normelor 
Rezultatele la testele de evaluare 
Prezentarea temei de casă 

Activitate seminar/laborator  – 
dezbaterea cazurilor practice 
analizate, implicarea în 
efectuarea cercetării la fața 
locului, rezolvarea testelor 
grilă, susținerea  liberă a temei 
de casă 
Test de verificare: grilă sau/și 
spețe 

25% 
 
 
 
 

25% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază specifice criminalisticii 
2. Implicarea la dezbaterile privind cazurile prezentate și la cercetarea la fața locului 
3. Prezentarea temei de casă 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
19 septembrie 2017 Lect. univ. dr. Maria Gabriela Zoană  Lect. univ. dr. Maria Gabriela Zoană 
  
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de 
departament, 
29 septembrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 
     Lect. univ. dr. Daniela Iancu Lect. univ. dr. Daniela Iancu 

 
Director Centrul IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
 


