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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode instrumentale aplicabile în cercetarea criminalistică 

2.2 Titularul activităţilor de curs doctor hab. în drept, prof. univ., Mihail GHEORGHIŢĂ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar doctor hab. în drept, prof. univ., Mihail GHEORGHIŢĂ 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 76 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  15 

Tutoriat  10 

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu individual 124 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI 

1.2 Facultatea  Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti 

1.3 Departamentul Stiinte juridice 

1.4 Domeniul de studii  Drept/Științe Administrative 

1.5 Ciclul de studii Ciclul II - studii universitare de Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Ştiinţe Penale şi Criminalistica 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  n/a 

n/a 

 

4.2 de competenţe  

n/a 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de 

lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului 

didactic. Studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul propriu 

de gandire si definire a conceptelor 
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8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Noținuni generale cu privire la metodologia cercetării în 

criminalistică 

Curs interactiv, 

descoperirea dirijată 

Se utilizează pentru toate 

cursurile 

2.Metodele criminalistice de depistare și cercetare a infracțiunilor   

6. Competenţele specifice acumulate  
C
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• Aplicarea și transferul abilităților conceptual-tehnice și rezolvarea de probleme metodelor instrumentale 

aplicate în cercetarea criminalistică; 

• Aplicarea și transferul abilităților de tip conceptual-tehnic și rezolvarea problemelor în contexte bine 

definite – participarea în echipă la realizarea  unor programe specifice cercetării criminalistice; 

• Reflecția critică și capacitatea de evaluare a situațiilor concrete sub forma judecăților de valoare; 

• Demonstrarea abilităților de analiză critic-constructivă a fenomenelor, actelor concrete, conceptelor, 

abordărilor, teoriilor, modelelor și metodelor de bază sub forma judecăților constatative ale criminalisticii; 

• Utilizarea cunoștințelor pentru a activa în organele de drept  și aplicarea practică a cunoștințelor acumulate; 

• Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare, pentru a fi în măsură să explice și să 

interpreteze procese, programe, proiecte, concepte, metode și teorii specifice domeniului criminalisticii; 

• Aplicarea unor deprinderi de inovare și creație originală pentru elaborarea proiectelor profesionale în 

domeniul cercetării criminalistice. 
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 • Capacitate de analiză şi sinteză 

• Abordare multidisciplinară a fenomenelor infracționale 

• Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de 

identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniu; 

• Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, necesitatea permanentă de 

perfecţionare etc. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Familiarizarea masteranzilor cu noțiuni generale ale metodelor 

instrumentale aplicabile în cercetarea criminalistică, istoricul apariției 

criminalisticii și acumulării cunoștințelor cu caracter criminalistic, 

cuceririle științei criminalistica.  

7.2 Obiectivele specifice  • Abilitarea cu noțiunile generale în domeniul cercetării criminalistice, 

cunoașterea aspectelor și principiilor fundamentale ale cercetării în 

domeniu; 

• Activitatea infracțională și tipurile ei, elementele componente ale 

fenomenului infracțional, infracționalitatea națională și internațională, 

cooperarea regională și internațională în vederea combaterii 

fenomenului infracțional;  

• Utilizarea conceptelor și metodelor fundamentale (general-științifice) 

din domeniul cercetării și explicarea evenimentelor infracționale sau 

proceselor criminogene; 

• Analizarea și interpretarea multi-dimensională și adecvată a proceselor 

și metodelor infracționale, aplicate la nivel internațional și regional; 

• Cunoaşterea metodelor și mijloacelor criminalistice utilizate de 

organele de drept în lupta cu criminalitatea și efectele acestora la nivel 

transfrontalier;  

• Statutul ofițerului de urmărire penală și procurorului în contextul 

relațiilor transfrontaliere cu colegii din alte state; 

• Rolul criminalisticii și expertizei judiciare în lupta cu criminalitatea; 

• Posibilitățile colaborării transfrontaliere a organelor de drept în lupta 

cu criminalitatea; 
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3.Modelele criminalistice ale mijloacelor și tehnologiilor 

ramurale (Cercetările contemporane în domeniul tehnicii 

criminalistice) 

  

4. Metode și mijloace tehnico-criminalistice utilizate în expertiza 

judiciară 

  

5. Probleme actuale ale tacticii criminalistice   

6.Modelul criminalistic al infracțiunilor ca obiect de cunoaștere 

în procesul cercetării cauzei penale 
  

7.Colaborarea europeană și proiectele europene în domeniul 

cercetării criminalistice în contextul transfrontalier 
  

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Noținuni generale cu privire la metodologia cercetării în 

criminalistică. Clasificarea metodelor de cercetare în 

criminalistică. Aplicarea metodelor fizice și chimice la depistarea 

și fixarea urmelor infracțiunii și infractorului. Utilizarea 

metodelor speciale. 

 

Analiză comparativă 

Dezbatere euristică 

Studii de caz  

Se utilizează pentru toate 

seminariile 

2.Noțiunea și clasificarea metodelor de depistare și cercetare a 

infracțiunilor. Supravegerea criminalistică. Versionarea 

criminalistică. Diagnosticarea criminalistică.Compararea 

criminalistică. Identificarea criminalistică. 

  

3.Cercetările contemporane în tehnica criminalistică: 

- homologia criminalistică; 

- bioscopia criminalistică; 

- armologia criminalistică; 

- documentologia criminalistică; 

- fonoscopia criminalistică; 

- odorologia criminalistică. 

 

  

4. Mijloace, metode și tehnologii contemporane în activitatea de 

expertiză judiciară. Formele cunoștințelor speciale utilizate în 

procesul penal, civil și contravențional. Instituțiile de expertiză 

judiciară din RM. Mijloacele,â și metodele utilizate la efectuarea 

expertizelor. 

  

5. Metode tactico-criminalistice de efectuare a unor acțiuni de 

urmărire penală.Metode și tehnologii noi de cercetare la fața 

locului. Metode și tehnologii contemporane de audiere a 

martorilor. Metode și tehnologii de prezentare spre recunoaștere 

  

6. Noțiunea și structura modelului criminalistic al infracțiunilor 

de un anumit gen, categorie. Elementele componente ale 

modelului criminalistic. Corelarea modelului criminalistic al 

infracțiunilor cu modelul penal al acestora. Rolul modelului 

criminalistic în cercetarea infracțiunilor. 

  

7. Colaborarea europeană și proiectele europene în domeniul 

criminalisticii în contextul transfrontalier 
  

Bibliografie 

1.  M.Gheorghiţă, Criminalistica. Partea I, Introducere în Criminalistică, Chişinău, 1995. 

  2. M.Gheorghiţă, Tezele generale ale tacticii criminalistice, Chişinău, 2004, 

  3. M. Gheorghiţă, Tactica cercetării la faţa locului, Chişinău, 2004, 

  4. M.Gheorghiţă, Tactica reţinerii bănuitului, învinuitului, Chişinău, 2004 

   5. M.Gheorghiță. Tratat de metodică criminalistică. Chișinău, 2015 

  6. A.Ciopraga, Evaluarea probei testimoniale în procesul penal, Iaşi, 1979 

  7. Lucian Ionescu, D.Sandu.Identificarea criminalistică, Bucureşti,1990 

  8. D.Sandu, Falsul în acte, Bucureşti, 1994. 

  9. E. Stancu, Tratat de Criminalistică, Bucureşti, 2007. 

  10. C.Dumitrescu, E. Gacea, Elemente de antropologie judiciară, Bucureşti, 1993. 

  11. Colectiv de autori, Tratat practic de criminalistică, vol.I, Bucureşti, 1976. 

  12. Colectiv de autori, Tratat de metodică criminalistică. Craiova, 1994. 
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  13.  Gh. Golubenco, Urmele infracţiunii, Chişinău, 1999. 

 14.  Gh.Golubenco. Criminalistică:obiect, sistem, istorie. Chişinău, 2008 

15. Gh. Păsescu, I. Constantin, Secretele amprentelor papilare, Bucureşti, 1996. 

16.  I. Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1994. 

17. I. Mircea, Valoarea criminalistică a unor urme de la locul faptei, Arad, 1996  

18. S. Doraş. Criminalistica, Chişinău, 2011. 

19. V.Măcelaru, Balistica judiciară, Bucureşti, 1972. 

20. А.В.Дулов, П.Нeстeренко, Тактика следственных действий, Mинск, 1973. 

21. А.Н.Васильев, Л.М.Корнеева, Тактика допроса, М., 1970. 

22.. А.Н.Васильев, Н.П.Яблоков, Предмет, система и теоретические основы криминалистики, 

M., 1994. 

23. А.Р. Ратинов, Ю.П.Адамов, Лжесвидетельство, М., 1976. 

24. Б.И. Шевченко, Теоретические основы трасеологической идентификации в 

криминалистике, М, 1975. 

25. В.И. Уваров, Проверка показаний на месте, М., 1981. 

26. Г. Г. Грановский, Основы трасеологии, М, 1974. 

27. Г.Доспулов, Ш.Мажитов, Психология показаний свидетелей и потерпевших, Аlma-Аtа, 

1975. 

28. Н.Н.Гапанович, Опознание в судопроизводстве, Minsk, 1975. 

29. Е.Н.Центров, Криминалистическое учение о потерпевшем, М.1988. 

30. И.Ф.Крылов, Криминалистическое учение о следах, Leningrad, 1976. 

31. Р.C. Белкин, Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике, М., 1964. 

32. С.Г. Дораш, Криминалистическое исследование документов, Chişinău, 1979. 

33. Н.И. Порубов, Научные основы допроса на предварительном следствии, Mинск, 1978 

34. В.А. Образцовю Криминалистика. Курс лекций.Изд.дом КАМЕРОН. Москва, 2006 

35. М.В.Савельева, А.Б. Смушкин. Следственные действия, Москва, 2013. 

36. Криминалистика: учебник для студентов вузов/ под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. 

Москва, 2013 

37. Colectiv de autori: Криминалистика: учебник для бакалавров, Москва, 2014 

38. А.А. Топорков. Криминалистика/Учебник Москва,2013 

 

 

 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

Gradul de înţelegere şi 

însuşire a materiei – evaluare 

finală sumativă 

Examen scris 90% 

10.5 Seminar/laborator 

Gradul de cunoaştere a 

materiei predate şi a 

bibliografiei 

Evaluare continuă, potrivit temelor de 

seminar 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

....................... 

  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformei administraţiei publice, potrivit cerinţelor şi standardelor Uniunii 

Europene 


