RAPORT  de  AUTOEVALUARE   perioada  2010 – 2015  -  Actualizat 2017
1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare
1.1.
Denumirea: SC Dr. Zamf Expert Consult SRL - Centrul de Cercetări în Etica Juridică
Aplicată, Centrul de Cercetări în Investigații Criminale Aplicate și Centrul de studii în Domeniul
Științelor Criminale și Probei Favorabile
1.2.
Statutul juridic: SOCIETATE COMERCIALĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
1.3.
Actul de înființare: Certificat de înregistrare  seria B nr. 0640183 /16.05.2005
Oficiul Registrului Comerțului  Buzău - cod unic 14403348/24.01.2002
1.5.
Numărul de înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori: J10/37/2002
1.6.
Director general - Conf. univ. dr. NECULAI ZAMFIRESCU
1.7.
Adresa: Rm.Sărat str. Toamnei Dig Bloc 21 B Județul Buzău
1.8.
Web: www.psihocriminalistica.ro; e-mail: zamfirescu_49@yahoo.com; tel: 0723435605
2. Domeniul de specialitate
2.1. Conform clasificării UNESCO:
56  ȘTIINȚE JURIDICE
5602 Teorie şi metode generale
5602.06 Legislație
5604 Organizarea juridică
5604.01 Proceduri juridice
5604.02 Magistratură
5604.99 Poliție
5605 Dreptul și legislația națională
5605.07 Dreptul public
5605.08 Dreptul privat
5699  Psihocriminalistică, Cercetare aplicativă – proba favorabilă și  investigații criminale
2.2. Conform clasificării CAEN: - 7320 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
3. Starea unității de cercetare
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII - Comisia nr.11 – pentru „evaluarea, atestarea și
acreditarea instituțiilor și unităților de cercetare dezvoltare” Anexa nr.13 la ordinul Ministrului Educației,
Cercetării și Tineretului Nr. 965 din 4.05.2007 - Anexa 2/16.07.2009 - Organism de evaluare: Colegiul
Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare și Inovare
Nr.

Denumire

4

Decizia 9757 / 2009
S.C. Dr. Zanf. Expert Consult SRL

Standard
performanță de
atestare

Adresa web
de localizare a raportului de
autoevaluare

35,0

www.psihocriminalistica.ro/ra
port/
Președinte Comisia nr. 11 / Prof. dr. Horia Ene

3.1.  Misiunea unității de cercetare
Activități specifice cercetării aplicative independente, vizând dosarele mesei de lucru, în vederea verificării și
valorificării mijloacelor de probă și dovezilor; prin metode semantice și psihanalitice, grafoscopice și
grefologice, logice
Învățământ nonformal și informal în vederea specializării și perfecționării pe grupe de învățământ și cursuri
individuale pt. aspiranți în cercetare aplicativa independenta – avocați, jurnaliști de investigații, procurori
criminaliști și ofițeri de investigații criminale,
Documentare și consultanță pentru elaborarea referatelor și lucrării de doctorat în domeniul procedurii
investigației criminale. Organizarea de conferințe și seminarii pe teme privind cercetarea aplicativă

independentă în domeniul strategiilor științelor descoperirii (la sediul centrului sau locații propuse de grupuri
interesate);
Direcții de cercetare
● Strategia probei favorabile - verificarea și valorificarea mijloacelor de probă și dovezilor
● Auditul revizuirii - înlesnirea descoperirii și adunării unui material probator, cu totul inedit sau cel puțin
necunoscut instanței, care să permită constatarea erorii judiciare și înlăturarea ei.
● Procedura investigației criminale - interpretarea urmelor, reconstrucția scenei crime și profilul
criminalului, consiliere în organizarea și derularea investigațiilor criminale
● Baze de date modus operandii - modus operandii mijloc de probă
● Auditul siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite.
3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare și gradul de recunoaștere a
acestora:
Cercetare fundamentală: articole publicate în reviste științifice cărți și capitole din cărți (12 ) și comunicări la
conferințe. ( 9 )
Cercetarea aplicativă: Contracte de cercetare încheiate cu persoane fizice sau juridice pentru: consultanță
științifică ; rapoarte de cercetare științifică (101); îndrumare practică universitară (352)
3.3. Situația financiară: datorii la bugetul de stat: NU
Investiții - 2010 – 2015   spații  învățământ/cercetare, dotări  - în derulare
DENUMIREA BUNURILOR
INVENTARIATE
Cladire ( laborator ) str. Victoriei
Cladire invatamant – str. N.Balcescu
Sistem camere supravegere
Teren
TOTAL

CANTITĂȚI
1
1
2
1

VALOARE CONTABILA
40.033
67.690
10.000
69.280
187.003 RON

4. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANȚĂ
4.1. Lucrări științifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate cotate ISI .
4.1.1. Număr de lucrări științifice                                                                       2 x 30
4.1.2. Punctaj cumulat ISI                                                                                     x  5
4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI                              10  x  5
( lista lucrărilor și citărilor, grupate pe ani,  se atașează ca Anexa 4.1.)
                                                                                                   Total  punctaj  cap. 4.1: 110
4.2. Drepturi de autor protejate
         4.2.1. Număr                                                                                              8 x  30
4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI                                              21   x  5
         Total  punctaj  cap. 4.2: 345
4.3. Concepte, metode și tehnici noi de investigare rezultate din activități de cercetare, se indică contractul
și firma care utilizează produsul, serviciul, tehnologia).
Rezultatul cercetărilor fundamentale sunt utilizate de cadrele didactice, masteranzii și studenții
următoarelor instituții de învățământ superior: Facultatea de drept a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;
Facultatea de drept a Universității Ecologice din București; Academia de Poliție „Al.I.Cuza” București;
Universitatea Română de Științe și Arte București; Faculty of Law, University of Wroclaw, Poland; Faculty of
Law, University of Pecs, Hungary; Faculty of Law, Silezia University, Katowice, Poland; Universitatea
Liberă Internațională din Republica Moldova
Rezultatele cercetărilor aplicative Avocați, ofițeri de investigații criminale, procurori criminaliști,

4.3.1. Număr de concepte, metode si tehnici noi de investigare
               9 x 15
 ( lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca Anexa 4.3.)
         Total  punctaj  cap. 4.3: 135
Total  punctaj  cap. 4:  590
5. CRITERII  SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ
1

5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în alte reviste  de specialitate, fără cotaţie ISI
5.1.1. Număr de lucrări                                                                                               23  x 5
 ( lista lucrărilor grupate pe ani, se ataşează ca Anexa 5.1.)
                                       Total  punctaj  cap. 5.1: 115
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program
5.2.1. Număr comunicări prezentate                                                                               10 x 5
 (lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca Anexa  5.2.)
                                        Total  punctaj  cap. 5.2:  50
5.3. Număr de produse soft protejate ORDA.                                                                   x 2
(lista produselor soft  protejate ORDA se ataşează ca Anexa 5.3.)
Total  punctaj  cap. 5.2:
5.4.  Studii prospective, proceduri, metodologii noi sau perfectionate, utilizate de beneficiari
            5.4.1. Număr de studii , etc                                                                              11 x 5
(lista studiilor, procedurilor, etc., grupate pe ani, va fi ataşată ca Anexa 5.4)
                                         Total  punctaj  cap. 5.4: 55
                                                                                                                                  Total punctaj  cap. 5 : 220
6. PRESTIGIUL PROFESIONAL
6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse
în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute:
Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea                                         1  x 20
Nr.crt. 1      Nume  Conf.univ.dr. Neculai Zamfirescu Titlul revistei  Revista Romana de Criminalistica
Nr.crt. 2      Numele Titlul revistei/editurii
6.2. Membri in colectivele de redacţie ale  revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea
CNCSIS)                                                                                                                                1 x 10
Nr.crt. 1      Nume Conf.univ.dr. Neculai Zamfirescu Titlul revistei  „ Revista Română de Psihocriminalistică „
6.3.  Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie:
Număr de premii:
Nr.crt. Nume     Premiul      Anul
6.4. Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS,  altele ):
                                                                                                                       Număr de premii: 35 x 10
2010 - 2017
Dipoloma de Excelenta
* Asociartia Criminalistilor din Romania

1

Dipolome de Onoare

* Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
* Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică
* Universitratea Babesi Bolyai Cluj Napoca

Diplome de participare

* Academia Română - Institutul de Crcetari Juridice
* Academia de Poliţie Bucureşti
Total punctaj  cap. 6 : 380

in  cazul revistelor româneşti sunt luate in considerare  cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro)

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada
pentru care se face evaluarea) :
2
7.1  Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaționale finanțate din fonduri publice   NU
7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:   NU
7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţională finanţate din  fonduri publice:        NU
7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:
Parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii Ecologice Bucuresti – anii universitari 2010 - 2017;
având ca obiect organizarea şi derularea activităților de cercetare științifică în cadrul grupelor studențești şi
masterat. (reciprocitate)
7.5. Alte surse: 105 (o suta cinci) Contracte de cercetare vizând promovarea probei favorabile, derulate cu
societăți, case și cabinete de avocatură și justițiabili   -  Venituri  =  525.000 RON
7 bis. Venituri realizate din activități economice (servicii, microproducție) : NU
8. Resursa umană de cercetare.
(situația va fi prezentata pe ani) constanta  2010  -  2017
8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare dezvoltare / din
care doctori :
8.1.1. Cercetători științifici gradul 1 (Profesori)
8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2  Conf.univ.dr. Neculai  Zamfirescu
8.1.3. Cercetători științifici gradul 3 (Lectori)  C.S. III Oana Maria Zamfirescu
8.1.4. Cercetători ştiinţifici   / din care doctori:
8.1.5. Asistenţi de cercetare  - Zamfirescu Andreea, Constantinescu Ionut
8.1.2. Total personal auxiliar de cercetare angajat
8.2. Date privind perfecționarea resursei umane.
8.2.1. Număr de doctoranzi (1), masteranzi (21) care desfășoară practica universitară în unitatea de
cercetare la data completării formularului.
8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare în perioada pentru care se face evaluarea.
9. Infrastructura de cercetare – dezvoltare
9.1.  Laboratoare de cercetare/dezvoltare:
Nr.crt.  1   Denumirea laboratorului   - laborator de psihocriminalistică
Copiator Minolta
Imprimantă HP
Laptop Sony
Laptop Fujitsu
Calculator LG & monitor
Calculator Desktop PC & monitor
Scanner Canon

Vidoproiector Epson
Trusă criminalistică
Aparat foto digital
Mobilier sala conferință
Cărți, tratate  de specialitate
Arhiva cauzelor mesei de lucru – pe
Suport de hârtie și informatic
Arhiva identificării judiciare
Suport de hârtie și informatic
TOTAL
2

 valori defalcate pe ani şi valoarea totală  in EUR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60 locuri
121
130

  4.797
  3.000
  5.000
  3.000
  2.000
     900
     250
   3500
     700
     500
10.000
10.000

43647 RON

LISTE CRITERII
4.1. Lucrări științifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate cotate ISI
ANUL
2017

LUCRAREA
Aflarea adevărului pe baza de probe lingvistice, Repere ale
practicii europene și evoluția preocupării școlii romane
Research of causality report from psychanalitical perspective
Cercetarea raportului de cauzalitate din perspectivă
psihanalitică.

INDEXATE  DE
National Strategies
Observer (NOS), secțiunea
Law Sciences
Studia Universitatis
Babeș-Bolyai

4.2. Drepturi de autor protejate
ANUL

LUCRAREA

UNDE ESTE CITATA

1/2011

Tratat practic de psihocriminalistică, Ed. Universul Juridic

Suporturi curs Academia de
Politie
Lucrări de absolvire
Universitatea Babeș-Bolyai

2/2012

Criminologie, teorii fundamentale și cercetare aplicativă Ed. U. Juridic

ISBN:978-973-127-340-2

Suporturi curs Universitatea
Ecologica

3/2013

Fenomenologia în arta forensic - Cercetare științifică aplicată,
Ed. Z&Z ( Ediţie pt.sala studiu, sub egida RRP) ISSN:1844-5411

Lucrări de absolvire
Universitatea Babeș-Bolyai

4/2015

Catalog – 101 Rapoarte Cercetare Aplicativă Independent –
Strategia probei favorabile (Ediţie pt.sala studiu, sub egida RRP )

Volumele conferințelor
naționale și internaționale

5/2015

Codul civil, structura nouă şi doctrină fundamental - Despre Obligații,
Ed. Z&Z  (Ediţie pt.sala studiu, sub egida RRP)

Lucrări de absolvire

6/2016

Procedura investigației criminale - Curs elementar de poliție criminal
(Ediție de lucru, Ed. Ancaprimt) ISBN:978-606-8724-04-1

Suporturi curs Academia de
Politie
Lucrări de absolvire

7/2017

Semantica si psihanaliza mijloacelor de probă   - proiect

8/2017

Modul de operare – mijloc de descoperire si mijloc de proba - proiect

ISBN:978-973-127-340-2

4.3.1. Număr de concepte, metode si tehnici noi de investigare
ANUL

INOVAȚII PROPRII

2010

Metode și tehnici de investigare
semantică a mijloacelor de
probă

Capitol în
Tratatul de Psihocriminalistica

Conceptul - Categorii ale
actiunilor criminale

Suporturi curs masteral

2011

REZULTAT

Rapoarte cercetare științifică aplicată

TERMEN DE
RAPORTARE/PREDA
RE (LUNĂ)
Realizat

Realizat

2012

De Lege Ferenda

2014

Mesaje investigative ale
reconstrucției scenei unei crime
Evidentele ofițerului de poliție
criminală
Conceptul cunoașterea acțiunii
criminale și valorificarea
cunoașterii

2016

2017

Procedura în caz de crime sau
delicte grave
Rapoarte de cercetare științifică
aplicata
Capitol în
Procedura Investigației Criminale
Capitol în
Procedura Investigatiei Criminale

Metode și tehnici de investigare
psihanalitică a mijloacelor de
probă

Rapoarte de cercetare științifică
aplicata privind:
- reflectivitatea mesajului criminal;
- psihanaliza imaginilor vido;
- psihanaliza declarației martorului

De Lege Ferenda

Legea privind organizarea şi
fucţionarea poliţiei de investigaţii
criminale

Realizat
Realizat
Realizat

Conceptul
Modus operandii mijloc de
descoperire si mijloc de proba

5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în alte reviste de specialitate, fără cotaţie ISI
ANU
L
2010

LUCRAREA
Forme de comunicare în ştiinţă
Contribuţii privind reforma sistemului
expertizelor criminalistice
Faza rezoluţiei si momentele execuţiei
criminale

REVISTA

AUTOR

REVISTA DE CRIMINOLOGIE,
DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE
PENOLOGIE.

N. Zamfirescu, ALexandra
Zamfirescu

- / REVISTA ROMANA DE
PSIHOCRIMINALISTICA

N. Zamfirescu
N. Zamfirescu
Alexandra Zamfirescu

Reflectivitatea marturiilor si structura
momentelor acţiunii criminale

- / -

N. Zamfirescu

Reflectivitatea mijloacelor de cercetare
la fata locului si structura momentelor
acţiunii criminale

- / -

Neculai Zamfirescu
Andreea  Zamfirescu

Reconstrucţia scenei  acţiunii
infracţionale metoda de verificare a
veridicitatii asumarii actiunii criminale

- / -

Neculai Zamfirescu
Spanochi Filip Mihai

Reconstrucţia scenei accidentalităţii şi
formularea concluziilor relative la
încadrarea juridică

- / -

Neculai Zamfirescu
Alexandra Zamfirescu

Raportul marturie eveniment

- / -

Neculai Zamfirescu
Alexandra Zamfirescu

Caracteristica fundamentală a acţiunii
clanurilor de tip mafiot. Omucideri
instantanee ce nu exclud un inter
criminis
Soluţionarea de către judecătorul de
drepturi şi libertăţi a cererilor şi
propunerilor privind probele în favoare

REVISTA DE CRIMINOLOGIE,
DE CRIMINALISTICĂ ŞI DE
PENOLOGIE.

Neculai Zamfirescu

- / -

Neculai Zamfirescu

2016

Analiza dintre rațiunea acordării
beneficiului reducerii pedepsei și
rațiunea sporului de pedeapsă

- / - DOCTRINA SI
JURISPRUDENTA

Neculai Zamfirescu

2017

Research of causality report from
psychanalitical perspective / Cercetarea
raportului de cauzalitate din perspectivă
psihanalitică.

STUDIA UNIVERSITATIS
BABES-BOLYAI

Neculai Zamfirescu, Ionuț
Constantinescu.

2012

2014

5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program
ANUL

COMUNICAREA

2010
2011

Psihocriminalistica- Autori si
adevaruri necunoscute
Strategia probei favorabil
Adunarea probelor de
vinovatie in caz cand ele
exista
Profile  criminale

2012

Necesitatea reluarii si
valorificarii traditiilor scolii
romane de politie stiintifica

2014

Solutionarea de catre
judecatorul de drepturi si
libertati a cererilor si
propunerilor privind probele
in favoare

2016

CONFERINŢA

AUTOR

Conferinţa  Internaţiona
Universitara de Criminalistica – Alba
Iulia
Academia Romana
Institutul de Cercetari Juridice
Sesiunea anuala de comunicari
stiintifice
Conferinţa  Internaţiona Bienala
Universitatea de Vest Timisoara

N. Zamfirescu
Oana Zamfirescu

Conferinţa  Internaţiona - Polonia
University of Wroclaw faculty of Law
 Academia Romana
Institutul de Cercetari Juridice
Sesiunea anuala de comunicari
stiintifice
Academia Romana
Institutul de Cercetari Juridice
Sesiunea anuala de comunicari
stiintifice

N. Zamfirescu,
Oana Zamfirescu
N. Zamfirescu

Conferinţa  Internaţiona
Universitara de Criminalistica – Alba
Iulia

N. Zamfirescu

N. Zamfirescu,

N. Zamfirescu,

N. Zamfirescu

2017

Aflarea adevarului pe baza
de probe lingvistice, Repere
ale practicii europene si
evolutia preocuparii scolii
romane
Repere ale cercetarii
aplicative independente
Repere ale cercetarii
aplicative independente

Academia Romana Institutul de
Cercetari Juridice „ Acad. Andrei
Radulescu „
Sesiunea anuala de comunicari
stiintifice
Societarea Romana de Criminologie
si Criminalistica – Seminarul de
Criminalistica
Academia de politie Bucuresti
Conferinta internationala
Romanian Educational Sistem of
Forensic Science

N. Zamfirescu
Stefania Selegian

N. Zamfirescu
Oana Zamfirescu
Ionut Constantinescu
N. Zamfirescu

5.4.  Studii prospective, proceduri, metodologii noi sau perfectionate, utilizate de beneficiari
ANUL

3

STUDII PROSPECTÍVE

BENEFICIAR

PROGRAMUL
PROCEDURA INVESTIGATRIEI CRIMINALE

2010

Verificarea  rezultatelor reflectate de mijloacele de
fixare a C.L.F. si punerea in accord a datelor

Procurorii criminalisti si ofiterii de
investigatii criminale

Despre crime si profiluri criminale

-

/     -

Reconstructia scenei actiunii criminale si profilul
faptuitorului

-

/     -

2011

De Lege Ferenda - Procedura în caz de crime sau
delicte grave

-

/     -

2012

Reflectivitatea mesajului criminal

-

/     -

2013

Profiling – Practica scolii romane

-

/     -

2014

Investigarea suspectului, notiuni, faze investigative

-

/     -

2015

Modalitati de verificare si valorificare a alibiului si a
declaratiei de asumare a actiunii criminale

-

/     -

2016

Introducere în procedura investigaţiei criminale

Academia de politie

2017

SOS  -  Modus Operandii, Arhiva Modus Operandii

Parchetul General, IGPR

De Lege Ferenda - Legea privind organizarea şi
fucţionarea poliţiei de investigaţii criminale

IGPR, Guvern, Parlament

2018

CURS PENTRU SCOALĂ SUPERIOARA
“ PROCEDURA INVESTIGATIEI CRIMINALE ”

FINALIZARE PROGRAM

Prospectív, -Ă, prospectivi, -e, adj. Referitor la viitor, la evoluția viitoare a societății prin analiza unor factori și tendințe
actuale
3

CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare
CRITERIUL
A
A1
1
2
3
4
5
6
A2
1
2
3
4
B
1
2
3
4
5
6

REZULTATELE  ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE  :
CRITERII PRIMARE DE PERFORMANTA
 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI  .
Factor de impact cumulat  al lucrărilor cotate ISI.
Citări în reviste de specialitate cotate ISI.
Brevete de invenţie.
Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate.
Produse, servicii, tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete,
omologări sau inovatii proprii.
CRITERII  SECUNDARE  DE PERFORMANŢĂ
Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI
Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale.
Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri
tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar.
Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale.
PRESTIGIUL PROFESIONAL
Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze
internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale.
Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B în
clasificarea CNCSIS).
Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie.
Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS,  altele ).
Număr conducători de doctorat, membri ai unităţii de Cercetare.
Număr de doctori, membri ai unităţii de Cercetare

Factor de
importanta
590
30x
 5 x
 5 x
30x
  5x
10 x
220
 5 x
 5 x
 5 x
 2 x
380
20 x 0
10 x 0
20 x 0
10 x 0
10 x 0
10 x
TOTAL  = 1190

