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Seminar organizatoric: prezentarea 
obiectivelor disciplinei, a competențelor 
vizate, distribuirea temelor de casă 
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.  
Aplicații practice privind cercetarea la fața 
locului prin efectuarea locului faptei și 
cercetarea propriu-zisă respectând regulile 
tactice. Analizarea unor  planșe foto cu 
practică judiciară. 

14.10.2017 
(4 ore) 

        

Aplicații practice privind cercetarea la fața 
locului cu ajutorul trusei de cercetare la 
fața locului atât în spațiu închis, cât și în 
spațiu deschis.  
Aplicații practice privind efectuarea 
constatărilor tehnico-ştiinţifice, medico-
legale şi a expertizelor judiciare 

15.10.2017 
(4 ore) 

3 

Aplicații practice privind efectuării 
percheziţiei şi a ridicării de obiecte şi 
înscrisuri 
Aplicații practice privind efectuarea 
ascultării suspectului sau inculpatului, a 
părţii vătămate, părţii civile şi părţii 
responsabile civilmente, precum și 
ascultării martorilor. 

22.10.2017 
(4 ore)       22.10.20

17 Evaluare temă de casă 



     
 
 
  
 
 E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs 
 
                                      Titular disciplina, Asistent, 

Lect. univ. dr.  Gabriela Zoană                    Lect. univ. dr.  Gabriela Zoană     
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Aplicații practice privind efectuarea 
prezentării pentru recunoaștere 
Aplicații practice privind efectuarea 
confruntării 

2.12.2017 
(4 ore) 
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- Evaluare temă de casă 
 

Aplicații practice privind efectuării 
reconstituirii 
Aplicații practice privind investigarea 
principalelor urme biologice de natură 
umană 

3.12.2017 
(4 ore) 

3.12.201
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- Evaluare scrisă  
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Aplicații practice privind identificarea 
persoanelor după urmele lăsate de corpul 
uman 
Aplicații practice privind elemente de 
balistică judiciară și urmele lăsate de 
armele de foc 

10.12.2017 
(4 ore) 
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Evaluare periodică 
Verificare teme casă 
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