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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI
Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
Stiinte juridice
Drept/Științe Administrative
Ciclul II - studii universitare de Master
Ştiinţe Penale şi Criminalistica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Metodologia expertizelor criminalistice
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
I 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare
V
2.7 Regimul disciplinei
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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
124
3.9 Total ore pe semestru
180
3. 10 Numărul de credite
6

Ob.

2
28
ore
76
15
15
10
4
4

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
Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter
cursului
interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC.
Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de
5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului 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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Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Aplicarea și transferul abilităților conceptual-tehnice și rezolvarea de probleme în domeniul de studii;
• Aplicarea și transferul abilităților de tip conceptual-tehnic și rezolvarea problemelor în contexte bine
definite – participarea în echipă la realizarea unor programe specifice domeniului expertizelor
criminalistice;
• Reflecția critică și capacitatea de evaluare a situațiilor concrete de aplicare a cunoștințelor speciale în
procesul penal;
• Demonstrarea abilităților de analiză critic-constructivă a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor și
metodelor de bază în domeniul expertizei criminalistice;
• Utilizarea cunoștințelor speciale pentru a activa în organele judiciare activitatea de combatere a
criminalității la nivel național și internațional;
• 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 expertizei
criminalistice;
• Aplicarea unor deprinderi de inovare și creație originală pentru elaborarea unor proiecte profesionale în
domeniul expertizelor criminalistice.
• Capacitate de analiză şi sinteză
• Abordare multidisciplinară a fenomenelor social politice
• 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, nevoia permanentă de perfecţionare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Familiarizarea masteranzilor cu noțiunile generale și caracteristicele
expertizelor criminalistice, cu procedura de dispunere și efectuare a
acestora, istoricul apariției expertizei criminalistice și rolul acesteia în
sistemul probator.
7.2 Obiectivele specifice
• Abilitarea cu noțiunile generale în domeniul expertizelor
criminalistice, cunoașterea aspectelor procesuale și tactice ale
expertizelor criminalistice.
• Genurile și tipurile expertizelor criminalistice.
• Utilizarea conoștințelor speciale în procesul penal.
• Analizarea și interpretarea concluziei expertului.
• Cunoaşterea temeiurilor și motivelor dispunerii expertizelor
suplimentare, repetate și în comisie.
• Însușirea regulilor de obținere a mostrelor de comparație pentru
expertizele criminalistice.
• Rolul instituțiilor de expertiză în asigurareamanagementului calității.
• Depistarea greșelilor experților și posibilitățile corectării acestora.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Expertiza judiciară : noţiuni şi caracteristici
Expertul judiciar şi activitatea de expertiză în
Republica Moldova
Pregătirea materialelor şi ordonarea expertizei
judiciare

Curs interactiv,
descoperirea dirijată

Se utilizează pentru toate
cursurile
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Efectuarea expertizei judiciare
Raportul de expertiză judiciară şi procesul-verbal
privind imposibilitatea întocmirii lui.
Metodologii de efectuare a expertizelor judiciare
criminalistice
7.Colaborarea europeană în domeniul efectuării expertizelor
criminalistice
8.2 Seminar/laborator

1 Expertiza judiciară: noţiune şi caracteristici
1. Noţiune, obiectul şi sarcinile expertizei judiciare.
2. Cunoştinţele speciale: esenţa şi formele utilizării
lor.
3. Apariţia şi dezvoltarea teoriei expertizei judiciare.
4. Metodologia expertizei judiciare.
5. Clasificarea expertizelor judiciare.
2 Expertul judiciar şi activitatea de expertiză
1. Statutul expertului judiciar
2. Legislaţia privind activitatea în domeniul expertizei
judiciare
3. Principiile de activitate în domeniul expertizelor
judiciare
4. Instituţiile de expertiză judiciară din Republica
Moldova
5. Asigurarea managementului calităţii în activitatea
de expertiză
6. Exigenţe europene în vederea standardizării
activităţii de expertiză
3 Ordonarea expertizei judiciare
1. Temeiurile dispunerii şi efectuării expertizei
judiciare
2. Stabilirea sarcinilor (formularea subiectelor)
expertizei judiciare
3. Alegerea expertului, instituţiei de expertiză judiciară
4. Pregătirea materialelor pentru expertiză
5. Prezentarea materialelor la expertiză
4 Efectuarea expertizei judiciare
1. Locul, condiţiile şi termenele efectuării expertizei
judiciare
2. Subiecţii expertizei judiciare
3. Efectuarea expertizei în instituţia de expertiză
4. Efectuarea expertizei în afara instituţiei de expertiză
5. Acţiunile premergătoare efectuării expertizei
judiciare
6. Etapele efectuării expertizei judiciare
7. Regulile de manipulare cu obiectele expertizei

Metode de predare

Observaţii
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judiciare
5 Raportul de expertiză judiciară şi procesul-verbal
privind imposibilitatea întocmirii lui
1. Noţiunea şi structura raportului de expertiză
2. Procesul-verbal privind imposibilitatea întocmirii
raportului de expertiză
3. Aprecierea raportului de expertiză
4. Problemele ce ţin de audierea expertului
6 Expertizele judiciare criminalistice
1. Metode şi tehnici moderne de identificare
criminalistică a persoanelor.Volumul şi cerinţele
înaintate faţă de mostrele de comparaţie
2. Metodologia şi posibilităţile expertizei de stabilire a
autorului
3. Metodologia şi posibilităţile expertizei traseologice
4. Metodologia şi posibilităţile expertizei tehnicocriminalistice a documentelor
5. Metodologia şi posibilităţile expertizei balistice
6. Metodologii şi tipurile expertizei criminalistice a
materialelor şi substanţelor
7. Metodologia şi posibilităţile expertizei lacurilor şi
vopselelor
8. Metodologia şi posibilităţile expertizei fibrelor,
materialelor fibroase şi articolelor fabricate din ele
9. Metodologia şi posibilităţile expertizei substanţelor
toxice, narcoticilor
Bibliografie

I. Acte normative:
1. Legea RM nr.1086-XIV din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, cu modificările şi completările prin Legea
nr.371-XVI din 29.12.2005, întrată în vigoare de la 10.02.2006
2. Hotărîrea Guvernului RM nr.1052 din 12.09.2006 cu privire la aprobarea
Regulamentului Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul
Justiţiei
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova
4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
II. Manuale, monografii, lucrări, giduri
1. Lucian Ionescu. Expertiza criminalistică a scrisului. Iaşi, 1973
2. Ion Anghelescu. Expertiza criminalistică a vocii şi vorbirii.Bucureşti, 1978
3. Simion Doraş. Cercetarea criminalistică a documentelor. Chişinău, 1979.
4. Nicolae Văduvă. Expertizele, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale - mijloace de probă
in procesul penal. Bucureşti, 1997
5. Adrian Frătilă. Expertiza criminalistică a semnăturii. Bucureşti, 1997
6. Dragomirescu E. Expertiza medico-legală psihiatrică. Bucureşti, 1990
7. Nicolae Văduva. Expertiza judiciară. Craiova, 2001
8. Nicolae Buzatu, Gheorghe Popa. Expertizarea bancnotelor şi a altor instrumente de plată.
—
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Bucureşti, 2003
9. Adrian Frăţilă, Gheorghe Păşescu, Andree Diana Vasilescu. Expertiza criminalistică a cifrelor.
Bucureşti, 2003
10 .Ghid de expertize judiciare.Chişinău.2005
11. Шляхов А.Р. Судебная экспертизаю Москва, 1979
12. Cудебно-медицинская экспертиза: Справочник юристов. Москва, 1985
13. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. Москва, 1989
14. Oрлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценкаю Москва, 1995
15. Сахнова Т.В. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Москва, 1999
16. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений.
Москва, 2000
17. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. Москва, 2002
18. Мерецкий Н.Е., Милованова М.М., Федотов И.С. Проведение судебных экспертиз:
криминалистическое обеспечение: Учебное пособие// Под ред. А.М.Кустова. Москва, 2004
19. Аверьянова Т.В. Судебная экпретиза: Курс общей теории. Москва, 2006
20. Россинская Е.Р. Судебная экпретиза в гражданском, арбитражном, административном и
уголовном процессе. Москва, 2006
21. Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А., Дмитриев
Е.Г. Судебные экспертизы. Москва, 2006
22. Гамаюнова Ю.Г. Комплексная трасолого-волокноведческая экспертиза. Науч.-метод.
Пособие// Под науч.ред. проф. В.Ф.Орловой. Москва, 2006
23. Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза: Учебное пособие. Ростов-наДону, 2006
24. Подготовка и назначение судебных экспертиз( пособие для следователей, судей и
экспертов). Минск, 2006
25.Теория и практика судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе. Научнопрактическое пособие// Под ред. проф. Россинской Е.Р.Москва,2006
26. Георгицэ Михаил. Возможности судебных ехпертиз; криминалистическое обеспечениею
Кишинэу, 2008
27.Golubenco Gheorghe, Neicuţescu Ovidiu. Expertiza criminalistică: Realităţi şi
perspective.Bacău, 2009

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
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Gradul de înţelegere şi
însuşire a materiei – evaluare
finală sumativă
Gradul de cunoaştere a
10.5 Seminar/laborator materiei predate şi a
bibliografiei
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
90%

10.4 Curs

Data completării
.......................

Evaluare continuă, potrivit temelor de
seminar

Semnătura titularului de curs

10%

Semnătura titularului de seminar

