
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Drept 
1.3 Departamentul DreptPublic 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Doctorat 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Doctorat 

2. Date despre disciplină 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învățământ 56 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat: nu e cazul  
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 378 
3.8 Total ore pe semestru 56 
3.9 Numărul de credite 15 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Nu sunt 
4.2 de competenţe Nu sunt  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Aprofundarea înţelegerii sistemului Criminalisticii. Dezvoltarea unor concepte şi 
cunoştinţe adecvate în cadrul teoriei identificării criminalistice. Buna înţelegere a 
fundamentelor Criminalisticii moderne, corelate cu tendinţele actuale ale domeniului. 
Asigurarea însuşirii corecte şi aprofundate a noţiunilor şi metodologiilor în investigarea 
faptelor penale.   

2.1 Denumirea disciplinei Metodologia expertizelor criminalistice 

2.2 Titularul activităților de curs Sorin Octavian ALAMOREANU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Sorin Octavian ALAMOREANU 
2.4 Anul de studiu doc 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu sunt 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Nu sunt 
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 Capacitatea de face legătura cu materii și instituții deja cunoscute, prin care se asigură o 

integrarea a tehnicilor, metodelor şi tacticii criminalistice în sistemul dreptului . Asigurarea 
unei înțelegeri mai bune a diferitelor domenii de dezvoltare a Criminalisticii în ansamblu 
ştiinţelor cu caracter judiciar. Cunoaşterea tendinţelor relevante din practica UE și 
internațională cu privirea la asigurarea unor standarde unitare de valorizare a rezultatelor 
investigării criminalistice. 

7. Obiectivele disciplinei  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Criminalistica modernă- relaţia cu alte ştiinţe Prezentare orală - 
2. Sistemul criminalisticii- tehnica, tactica 
,metodologia 

 
 

3. Identificarea Criminalistica    
4. Bazele identificării şi aplicaţii ale acestora.    
5. Categorii de urme în Criminalisitica modernă   
6. Sisteme juricie şi concepţii asupra validităţii 
probelor 

 
 

7. Standarde de calitate aplicate în UE si alte state.   
8. Legătura Criminalisticii cu Psihologia- Metode de 
Profiling 

 
 

9.   Expertizele Criminalistice – sistemul Român   
10. Expertizele Criminalistice – sistemele altor state   
11. Grafologia şi Grafoscopia- teorii şi şcoli    
12. Grafologia şi Grafoscopia- aplicaţii în sisteme 
judiciare 

 
 

13. Investigarea criminalistică- probe, mijloace şi 
procedee de probă, tehnici probante,  

 
 

14. Investigarea criminalistică- relaţia teza probatorie- 
ansamblu probat. 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
Se detaliază tematica cursului Metode de predare: se 

îmbină chestiunile teoretice 
cu cele practice (spețe) 

- 

   

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Înfățișarea sistemului complex al garantării creditului privat prin 
mijloace și tehnici exclusive de drept civil. Departajarea garanțiilor 
propriu-zise, de privilegii și de alte mecanisme prin care se conservă 
gajul general al debitorului. Drept comparat privind garanțiile (directe 
și indirecte), ca temei pentru o privire critică de lege lata. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 

Analiza integrată a sistemului de combatere a fraudei, de protecție a 
chirografarilor, dar fără recurs la garanții reale sau alipiri de active 
aparținând terților în beneficiul creditorului. 



 

Bibliografie orientativă 

Alămoreanu Sorin- Introducere în studiul criminalisticii- Note de curs -  Editura RISOPRINT, 2017; 

Alămoreanu Sorin-Problematica expertizelor criminalistice, Editura Hamangiu 2013, 160 pagini 

Alămoreanu Sorin, Adrian Frăţilă, Comentarii metodologice la expertiza criminalistică a semnăturilor 
Ed. Alma Mater Cluj, 2012.  226 pagini 

Alămoreanu Sorin, Neculai S. Zamfirescu, Introducere in interpretarea fenomenologică a urmelor, Ed. 
Alma Mater, 2003, 172 pagini  

Alămoreanu Sorin, Clasic şi modern în examinarea documentelor suspecte, Ed. Alma Mater, 2003. 190 
pagini  

Augustin Lazăr, Alămoreanu Sorin-Expertiza Criminalistică a documentelor–Aspecte tactice şi 

tehnice, Curs pentru studii master, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2008. 234 pagini 

Ionescu Lucian, Sandu Dumitru-Identificarea Criminalistică, Editura CH BECK  2011; 208 pagini. 
Mircea Ion- Criminalistica ,Ed. V.  Editura: Lumina Lex 2010,  340 pagini  

Stancu Emilian, Tratat de criminalistica. Editia a VI-a, revăzută, Editura Universul Juridic, 2015, 848 
Pagini.  

James H. Stuart , Nordby J. John- Forensic Science. An introduction to Scientific and Investigative 

techniques 3rd Edition, CRC Press 2009, 757 pagini. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoașterea sistemului internațional de valori juridice 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Însușire cunoștințe Prezență activă 10% 
   

10.5 Seminar/laborator Creativitate Lucrare scrisă  90% 
   

10.6 Standard minim de performanță: o lucrare de final, care să fie publicabilă (20 p.) 
 
Data completării    

15.09.2018     

Semnătura titularului de curs … ……… 

 


