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Conţinutul cursului:

Criminalistica ca domeniu de cunoaştere în sistemul ştiinţelor. Activitatea infracţională şi
activitatea de investigare a acesteia ca obiecte de studiu ale ştiinţei criminalistice. Scurt istoric
privind apariţia şi dezvoltarea ştiinţei criminalistica. Identificarea şi diagnostica criminalistică.
Aspecte conceptuale privind tehnica criminalistică. Expertiza criminalistică. Fotografia şi
videoînregistrarea. Traseologia criminalistică. Armologia judiciară. Documentologia
criminalsitică. Gabitoscopia criminalistică. Înregistrarea criminalistică. Aspecte conceptuale
privind tactica criminalistică. Tactica cercetării la faţa locului. Examinarea corporală. Tactica
audierii persoanelor în procesul penal. Tactica percheziţiei şi ridicării de obiecte. Tactica
prezentării spre recunoaştere. Formele şi tactica utilizării cunoştinţelor de specialitate în
activitatea de investigare a infracţiunilor. Aspecte conceptuale privind metodica criminalistică.
Cercetarea faptelor cauzatoare de moarte violentă. Metodica cercetării violului. Metodica
cercetării sustragerilor de bunuri din avutul proprietarului săvârşite prin furt, jaf şi tâlhărie.
Metodica cercetării infracţiunilor de corupere. Metodica cercetării accidentelor rutiere.
Particularităţile cercetării infracţiunilor comise de grupuri infractorice organizate.
Finalităţi de studiu:

Cursul urmărește, în prim plan, a dezvolta studenţilor o gândire criminalistică combinativă,
precum și de a altoi preferinţă viitrilor jurişti faţă de metodele, procedeele şi mijloacele tehnicoştiinţifice în munca profesională de combatere a criminalităţii, dar şi în activitatea de probare a
oricăror fapte cu relevanţă juridică. O altă finalitate este de a forma deprinderi profesionale de
analiză critică a practicii criminalistice de urmărire penală şi de expertiză judiciară, precum şi
capacităţi de aplicare a experienţei criminalistice pozitive a organelor de drept în lupta cu
criminalitatea, de realizare în practică a actualelor posibilităţi ale ştiinţei criminalistica în opera
de înfăptuire a Jusţiei.
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