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PROGRAMA ANALITICĂ (curriculumul cursului) 

 
Denumirea 

cursului Criminalistica 

Titularul cursului Codreanu Alina, lect. univ., drd. 
 

Ciclul Licenţă Codul 
cursului S.05.O.033.26 Anul III Semestrul V 

Nr. 
credite 3 Limba de 

instruire Rom., rus. Forma de evaluare finală Examen 

Ore din planul de 
învăţământ 90 Ore studiu 

individual 46 Total ore pe 
semestru 44 

 

Facultatea 
Economie 
Generală şi 

Drept 

 Forma 
de 

studii 
Numărul total de ore din planul de învăţământ 

Specialitatea 381.1 Drept 
 

ZI Total Curs 
teoretic Seminar 

Activităţi 
de 

laborator 
Proiect 

Catedra Drept public  44 30 14 - - 
 

Categoria formativă a cursului (fundamentală, generală, de specialitate, socio-
umanistică, de orientare către alt domeniu) De specialitate 

Categoria de opţionalitate a cursului (obligatorie, opţională, liberă alegere) Obligatorie 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs Nelimitat 

 

Condiţii de 
acces 

Obligatorii Însuşirea vocabularului juridic. Iniţierea în unele disciplini juridice: 
drept penal, partea generală şi specială, drept procesual penal.  

Recomandate Cunoaşterea literaturii juridice de specialitate şi a reglementărilor 
normative de profil. 

 

Fundamentare 
Disciplina „Criminalistica” analizează modul de asigurare cu probe a 
procesului penal şi în special a urmelor precum şi metodologie desfăşurării unor 
acţiuni procedurale.  

Obiectivele/ 
rezultatele 
învăţării 

Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea, formarea şi dezvoltarea 
gândirii criminalistice la studenţi; promovarea unor opinii argumentate ştiinţific 
privind descoperirea infracţiunilor; formarea deprinderii şi iscusinţei de a face o 
analiză profundă a unor întrebări-probleme privind strategia combaterii 
criminalităţii la etapa actuală, precum şi pregătire studenţilor pentru soluţionarea 
independentă, calificată şi competentă a problemelor de ordin profesional 
În rezultat studenţii vor dobândi: 

- Competenţe de cunoaştere: Să determine obiectul de studiu al 
criminalisticii; 



- Să analizeze şi să aprecieze metodele privind identificarea criminalistici, 
ridicarea urmelor, balistica judiciară. 

- Să elaboreze metode de cercetare la faţa locului. 
- Competenţe de conducere a activităţilor: Să reliefeze  problemele ce ţin 

de prevenirea  şi combaterea criminalităţii. 
- Educarea la studenţi a simţului de înverşunare şi neîmpăcare faţă de 

fenomenul criminalităţii, a fermităţii de a i se opune lui; susţinerii 
principiilor echităţii  sociale şi legalităţii. 

- Competenţe de gestionare a informaţiei: trebuie să posede cunoştinţe 
profunde în ce priveşte investigarea criminalistică, expertiza 
criminalistică, metodica cercetării la faţa locului, metodica cercetării 
criminalistice a faptelor infracţionale săvârşite. 

- Competenţe etice: utilizarea legislaţiei naţionale în aplicarea practică al 
reglementării financiare în vigoare  

- Competenţe de cercetare: să poată aprecia metodele necesare 
identificării criminalistice; trebuie să se orienteze liber în  metodele 
investigării criminalistice; să efectueze  exerciţii de recunoaştere a 
urmelor; să poată aprecia paşii unei cercetări la faţa locului. 

 
Conţinutul programei analitice  

 

Conţinutul 
cursului 

(material) 

Denumirea temei 

Numărul de ore 

Total 
Inclusiv: 

Prele-
geri 

Semi-
nare 

Modulul I. Noţiuni generale despre criminalistică 2,5 2 0,5 
Modulul II. Identificarea criminalistică 2,5 2 0,5 
Modulul III. Tehnica criminalistică. Cercetarea 
criminalistică a urmelor (Traseologia) 3 2 1 

Modulul IV. Fotografia judiciară 3 2 1 
Modulul V. Balistica judiciară 3 2 1 
Modulul VI. Cercetarea criminalistică a înscrisurilor 3 2 1 
Modulul VII. Identificarea persoanelor după 
semnalmente (Gabitologia) 3 2 1 

Modulul VIII. Tactica criminalistică. Ancheta penală 3 2 1 
Modulul IX. Cercetarea la faţa locului 3 2 1 
Modulul X. Tactica ascultării martorului 3 2 1 
Modulul XI. Tactica ascultării părţii vătămate, 
învinuitului/inculpatului 3 2 1 

Modulul XII. Prezentarea pentru recunoaştere 3 2 1 
Modulul XIII. Reconstituirea 3 2 1 
Modulul XIV. Tactica efectuării percheziţiei 3 2 1 
Modulul XV.  Metodologia criminalistică. Cercetarea 
criminalistică a faptelor cauzatoare de moarte violentă 3 2 1 

Total 44 30 14 
    

 

Bibliografia 
minimă 

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994 
2. Codul de procedură penală al RM din 14 martie 2003 
3. Talpă B., Badia A., Note de curs CRIMINALISTICA (ciclul I), Chişinău, 2013 
4. S. Doraş, Criminalistica, vol. 1, Chişinău, 1996 
5. S. Doraş, Criminalistica, vol. 2, Chişinău, 1999 
6. Stancu E., Tratat de criminalistică  ediţia a II-a revăzută, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2008 
7. D. Atasiei, Criminalistică, suport de curs, Iaşi, 2009 



8. Vaduva N., Criminalistica, Ed. Universitaria, Craiova, 2004 
9. Cârjan L., Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2005. 

Tehnologiile 
didactice 

• metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare – expunere, interpretarea 
normelor juridice, analiza practicii judiciare; 
• mijloacele didactice - note de curs ale titularului, cunoaşterea şi aplicarea 
practică a programului la calculator „MoldLex”, etc. 

Activitatea 
individuală 

a 
studentului 

Formele lucrului individual: 
 Aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe: lucrul cu actele normative, 
cărţi de referinţă; 
 Înţelegerea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin realizarea 
referatelor/comunicărilor tematice; 
 Aplicarea cunoştinţelor: rezolvarea studiilor de caz şi a practicii judiciare; 

Metode de evaluare a lucrului individual: 
 Controlul curent la fiecare seminar - formele de control: discuţie orală; 

Verificarea lucrului individual în cadrul orelor de consultaţii. 
Modalitatea 

evaluării 
finale 

Evaluarea finală (testul final) poate fi realizată oral sau în scris. 

Stabilirea 
notei finale 

(ponderea %) 

Două teste pe parcursul semestrului 15% 
15% 

Studiul individual al studentului 10% 
Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6 8. Pregătire prezentări orale 4 
2. Studiul după manual, suport de curs 6 9. Pregătire examinare finală 8 
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 10 Consultaţii 2 
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4 11 Documentare pe teren 2 

5. Activitate specificată de pregătire 
seminare / lecţii de laborator - 12 Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, etc. 4 13 Alte activităţi - 
7. Pregătire teste, lucrări de control 2 14 Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) 46 ore 
 
Data completării: 26 august 2016                     Semnătura titularului:   ___________________ 
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