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FIŞA DISCIPLINEI 

Investigarea infracţiunilor de corupţie, criminalitate organizată şi terorism. 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul Drept public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Ştiinţe penale 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Investigarea infracţiunilor de corupţie, criminalitate 

organizată şi terorism. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Medeanu Tiberiu Constantin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Medeanu Tiberiu Constantin 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei O 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  10 

Examinări  10 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 110 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  -  Absolvent cu studii de licenţă. 

4.2 de competenţe  - Existenţa unui bagaj de cunoştinţe necesar pentru abordarea unor teme de 

studiu şi cercetare ştiinţifică în domeniu. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - Aplicarea cunoştinţelor teoretice în domeniul 

metodelor experimentale, sintetizarea unor informaţii 

şi interpretarea rezultatelor. 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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 p
ro

fe
si

o
n
al

e 1. Cunoaşterea dinamicii fenomenelor de corupţie, crimă organizata şi terorism, precum şi a metodelor 
specifice de investigare a acestor fenomene. 

2. Delimitarea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice coruptiei, crimei organizate şi a tehnicilor 
moderne de cercetare, cu  dotările actuale.  

3. Prezentarea fenomenelor specifice coruptiei, crimei organizate, a organismelor interne si internationale 
cu atribuţii de prevenire si cercetare, precum si aspectele legislative, pentru asigurarea cadrului legal in 
activităţile de investigare si cercetare. 

4. Utilizarea materialelor documentare, axate pe proiectarea unor imagini pe suport dvd, care conţin 
aspecte referitoare la cunoaşterea si cercetarea infracţiunilor din acest domeniu.  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 1. Se urmăreşte obţinerea unei atitudini pozitive si a unei eficiente maxime in cercetarea fenomenelor de 
această natură; 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Transmiterea către masteranzi și însușirea de către aceștia a prevederilor legale 

specifice şi a metodelor de cercetare proprii infracţiunilor din acest domeniu. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Cunoaşterea modalităţilor în care se manifestă infracţiunile din acest domeniu; 

2. Însușirea și utilizarea adecvată de către masteranzi a metodelor specifice de 

investigare a acestor infracţiuni. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Obser 

vaţii 

1. Consecinţele  pe care le produc actele de corupţie, terorismul şi 
crima organizată pe plan internaţional şi în  România.  

Expunere, demonstrație 

cu prezentări Power point 

şi şi secvenţe din filme 

documentare 

2 ore 

2. Cadrul organizatoric şi cadrul legislativ privind prevenirea şi 

combaterea corupţiei, terorismului şi criminalităţii 

organizate. 

idem 2 ore 

3. Măsuri adoptate pe plan internaţional şi pe plan intern cu 
privire la combaterea terorismului şi a criminalităţii organizate. 

 

idem 2 ore 

4. Particularităţile investigării faptelor de corupţie. Idem  2 ore 

5. Particularităţile investigării faptelor de terorism. 

 

idem 2  ore 

6. Traficul de droguri şi metodele specifice de investigare.  

 

idem 2 ore 

7. Traficul de fiinţe umane şi metodele specifice de investigare. 

 

idem 2 ore 

8. Traficul dearme si de organe şi metodele specifice de 
investigare. 

 

idem 2 ore 
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9. Traficarea unor bunuri de patrimoniu şi metodele specifice de 
investigare. 

idem 2ore 

10. Criminalitatea informatică şi metodele specifice de 
investigare 

idem 2 ore 

11. Investigatorii sub acoperire si realizarea flagrantului. idem 2 ore 

12. Identificarea genetică în infracţiuni de crimă organizată. idem 2 ore 

13. Tactica ascultării unor categorii de participanţi la aceste infractiuni. idem 2 ore 

14. Inregistrarea convorbirilor telefonice şi interceptarea 

corespondenţei. 

idem 2 ore 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Practica judiciară şi cazuistică referitoare la coruptie .  

 

 2. Practica judiciară şi cazuistică referitoare la traficul de droguri 
 

3. Practica judiciară referitoare la traficul de fiinţe umane 

Studii de caz, acte de 

urmărire penală; 

sentinţe şi decizii; filme 

documentarea; 

activitate pe grupe. 

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

4. Practica judiciară şi cazuistică referitoare la traficul cu arme idem 2 ore 

5. Practica judiciară şi cazuistică privind terorismul idem 2 ore 

6. Practica judiciară referitoare la traficul cu bunuri de 

patrimoniu 

idem 2 ore 

7. Investigatorii sub acoperire şi livrarea supravegeată idem 2 0re 

 

Bibliografie:  
- Obligatorie:  

1. Medeanu, Tiberiu Constantin,  Crima organizată şi metode de cercetare, Editura Infomin Deva, Ediţia 2007 

2. Cârjan, Lazăr,  Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2005. 

3. Stancu, Emilian,  Tratat de criminalistică – Ed. a III-a, rev. şi adăugată,  Edit. Universul Juridic, 2004. 

4. Stănoiu, Rodica ş.a., Marea criminalitate in contextual globalizării, Edit. Universul Juridic, 2012. 

5. Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave, Ed. 

Asociaţia criminaliştilor din România, ed.2007, 

6. Danilet, Cristi, Coruptia si anticoruptia in sistemul juridic, Ed. C.H.Beck, 2012. 

      7. Medeanu, Tiberiu Constantin,  Criminalistica în acţiune, vol II, Omorul, terorismul şi crima organizată, Ed. 

Lumina Lex,  editia 2006. 

 

- Facultativă 

1. Medeanu, Tiberiu Constantin, Luarea de mită. Studiu criminologic pe anii 1993-2001,   

                  Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie, nr.2/2002, pg.57-76.  

2. Medeanu, Tiberiu Constantin, Reglementări privind prevenirea corupţiei, în legislaţia Uniunii Europene. 

                   Dimensiuni ale culturii şi practicii juridice, Ed. Dacia, Cluj, 2003, pg.113 

3. Medeanu, Tiberiu Constantin,  Erori în tranzacţiile cu titluri de valoare şi deficienţe în cercetarea  

   infracţiunilor de această natură. 

                  Revista de drept comercial, nr.9/2004, pg.126    

4. Medeanu, Tiberiu Constantin, Ineficienţa recuperării prejudiciilor în fraude cu cecuri comise de persoane 

care s-au asociat.    

                  Revista de drept comercial, nr.7-8/2005, pg.96 

5. Medeanu, Tiberiu Constantin, Fraude cu cecuri, comise de persoane care au  acţionat la comandă. 

                    Revista de drept comercial nr. 5/2006, pg. 139 
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6. Medeanu, Tiberiu Constantin, Flagrantul în cazul infracţiunilor cu stupefiante.   

                         Criminalistica, nr. 5/2006. 

7. Medeanu, Tiberiu Constantin, Traficul de femei prin prisma cazuisticii din judeţul Hunedoara  

                         Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie, nr.4/2006, pg.60 

8. Medeanu, Tiberiu Constantin, Terorismul autohton, de la ameninţări cu bombă la instalaţia explosivă cu  

butelii 

                       - Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie, nr. 4/2006, pg. 141 

        9. Medeanu, Tiberiu Constantin, Traficul cu obiecte de patrimoniu, în viziune criminologică şi criminalistică 
                     Studii juridice, nr. 1/2007, pg. 100. 

10. Medeanu, Tiberiu Constantin,  Crima şi criminalul, Ed. Lumina Lex, editia 2005. 

11. Medeanu Tiberiu Constantin, Criminalistica în acţiune, vol I, , Ed. Lumina Lex,  2006 

12. Sabau, Georgeta, Traficul si consumul ilicit de droguri si precursori, Ed. Universul Juridic, ed. 2010. 

13. Buzatu, Nicoleta Elena, Traficul si consumul ilicit de droguri, Ed. Universul Juridic, ed.2012. 

14. Casuneanu, Florin Daniel, Criminalitatea organizata in legislativile penale europene, Ed. Universul 

Juridic, ed. 2013. 

15. Perspective multidisciplinare asupra prevenirii  si combaterii traficului de persoane, Ed. Cordial Lex 

Cluj, ed. 2012. 

16. Pasca, Viorel,s.a., Criminalitatea economica in contextul crizei, Ed. Universul Juridic, ed. 2013. 

 

 

17. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Activitate aferentă acestei discipline este axată înspre cunoaşterea celor mai periculoase activităţi 

infracţionale şi dobândirea de către masteranzi a unor competențe profesionale și transversale care să le 

asigure integrarea în societate şi pe piața muncii. 

18.  Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

masterand a standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea cu notă, obținută 

prin verificarea orala On 

Line.  

100% 

   

10.5 Seminar 

/ laborator 

Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

masterand a standardelor minime de 

performanță 

Testarea pe parcursul 

semestrului si 

referat cu tema prestabilita 

 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. Folosirea adecvată a limbajului juridic specific; 

2. Elaborarea unui referat sau studiu profesional incluzând cazuistică din domeniul studiat.  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 

seminar 

21 IX 2021  

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului 

departamentului 

 
 


