
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program: 
 
1.1 InstituŃia de învăŃământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii ŞtiinŃe politice 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managementul securităŃii în societatea contemporană 

 
2. Date despre disciplină: 
 

2.1. Denumirea disciplinei 
Tehnici speciale de investigare a criminalităŃii 
organizate 

2.2. Titularul activităŃilor de curs 
Lect. univ. (cadru didactic asociat) Dr. Toma 
Rus 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  1 2.5. Semestrul  2 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul  

disciplinei 

 

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

 

3.1. Nr. de ore pe săptămână 4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 

laborator 

1 

3.4. Total ore din planul de învăŃământ  42 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. seminar/ 

laborator 

14 

DistribuŃia fondului de timp                       9 ore convenŃionale    Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   25 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  15 

Tutoriat  6 

Examinări  7 

Alte activităŃi:   

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 

  



3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenŃe • Nu este cazul 

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului • Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a • Nu este cazul 
 
6. CompetenŃele specifice acumulate 
 

Com
peten

Ńe 
profe
sional

e 

•  

Com
peten
Ńe 
trans
versal
e 

•   

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• formarea priceperilor şi abilităŃilor necesare, argumentarea şi proiectarea unor 

soluŃii legale pentru identificarea modului de operare a gruparilor de criminalitate 

organizata in vederea documentarii tuturor activitatilor infractionale, stabilirea 
membrilor gruparii,  si destucturararii acestora . 

7.2 Obiectivele specifice 
 

 
 
 

 
 

• aprofundarea cunostintelor de specialitate acumulate la nivelul licenta studii de 

securitate; 

• intelegerea modului de actiune si operare a gruparilor de criminalitate organizata,  

cunoasterea si intelegerea modului de actiune al organelor de aplicare a legii; 

1. formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile faŃă de pregătirea 
continuă, cunoaşterea şi identificarea noilor tehnici de aplicare a legii;  

 
8. ConŃinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 

1. Investigatia Prelegerea, explicarea  

2. Perchezitia Prelegerea, explicarea  

3. Supravegherea informativa ( Filajul) Prelegerea, explicarea  



4. Investigatorul sub acoperire Prelegerea, explicarea  

5. Ridicarea conspirata  de documente si inscrisuri Prelegerea, explicarea  

6. Livrarea supravegheata Prelegerea, explicarea  

7. Cumpararea autorizata de droguri Prelegerea, explicarea  

8. Supravegherea conturilor bancare Prelegerea, explicarea  

9. Accesul autorizat in sistemul informatic Prelegerea, explicarea  

10. Prinderea in flagrant Prelegerea, explicarea  

11. Cooperarea intre serviciile de politie Prelegerea, explicarea  

12. Supravegherea transfrontaliera Prelegerea, explicarea  

13. Urmarirea transfrontaliera Prelegerea, explicarea  

14. Protectia martorilor Prelegerea, explicarea  

 
Bibliografie:  

 

8.2 Seminar / laborator 

 

Metode de predare 

 

ObservaŃii 

1. Investigatia Prelegerea, explicarea, 

studiu de caz 

 

2. Perchezitia Explicarea, studiu de 

caz 

 

3. Supravegherea informativa ( Filajul) 
 

Explicarea, studiu de 

caz  

 

4. Investigatorul sub acoperire Explicarea, studiu de 

caz 

 

5. Ridicarea conspirata  de documente si inscrisuri Explicarea, studiu de 

caz 

 
 

6. Livrarea supravegheata Explicarea, studiu de 

caz 

 

7. Cumpararea autorizata de droguri Explicarea, studiu de 

caz 

 

8. Supravegherea conturilor bancare Explicarea, studiu de 

caz 

 

9. Accesul autorizat in sistemul informatic Explicarea, studiu de 

caz 

 

10. Prinderea in flagrant Explicarea, studiu de 

caz 

 

11. Cooperarea intre serviciile de politie Explicarea, studiu de 

caz 

 

12. Supravegherea transfrontaliera Explicarea, studiu de 

caz 

 

13. Urmarirea transfrontaliera Explicarea, studiu de 

caz 

 

14. Protectia martorilor Explicarea, studiu de 

caz 

 

 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 



2. Disciplina a fost elaborată în concordanŃă cu lucrările din domeniu, publicate în Ńară şi străinatate; 

3. Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituŃiilor de 

 
10. Evaluare 
 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs examen   Lucrare scrisă descriptivă 50 % 

10.5 Seminar/laborator Redactarea unui referat 

/eseu/proiect                       

implicarea în discuŃii 

Prezentarea în cadrul 

grupei 

50% 

10.6 Standard minim de 

performanŃă 

 CerinŃe minime pentru 

nota 5 (sau cum se acordă 

nota 5)  
 

 
 


