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FISA DISCIPLINEI 
2017-2018 

Denumirea 

disciplinei 
CRIMINOLOGIE 

Codul 

disciplinei 
D.D.2.4.10 

Anul de studiu II Semestrul* IV Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

DF- fundamentală, DG- generală, DS- de specialitate, DE- economică/managerială, DU- umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob. - obligatorie, Op-opţională, F- 

facultativă} 
Ob. Numărul de credite 3 

Total ore din planul de 

învăţământ 
42 

Total ore studiu 

individual 
58 Total ore pe semestru 100 

Titularul disciplinei 
Prof. dr. Valerian Cioclei ; Prof. dr. Cristina Rotaru-Radu; Lector dr. Andra-Roxana 

Trandafir 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) 

din planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs 

de  14_săptămâni x 2_h_curs pe 

săptămână) 

Departamentul DREPT PENAL 

Domeniul fundamental de 

ştiinţă, artă, cultură 
ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 

universitare de licenţă 
DREPT 

 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii - 
 
 42 28 14   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  

anterioare 

Obligatorii 

(condiţionate) 

 

 

 

Recomandate 

 

DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I 

 

 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu după manual, suport de curs 8  9. Pregătire examinare finală 15 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  

SEMINAR şi/sau LABORATOR 
8  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi …  

7. Pregătire lucrări de control   14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 58 
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Competenţe generale       

 

1. Competenţe instrumentale 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Capacitatea de organizare  şi planificare 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Cunoştinţe de bază necesare unei profesii 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

 Capacitatea de a soluţiona probleme 

 Capacitatea de a lua decizii 

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent,   logic şi retoric 

 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 
 

 

2. Competenţe interpersonale 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Capacitatea de a lucra în echipă 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei 

profesionale 
 

 

3. Competenţe sistemice 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

 Abilităţi de cercetare 

 Capacitatea de a învăţa 

 Capacitatea de  adaptare la noi situaţii 

 Creativitate 

 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 

 Capacitatea de a interpreta legile 

 Abilitatea de a lucra independent 

 Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula 

 Preocuparea pentru obţinerea calităţii 

 Voinţa de a reuşi 
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Competenţe specifice 

disciplinei 

 

1. Cunoaştere şi înţelegere 

 înţelegerea corectă a sensului unor noţiuni precum: crimă, criminal, criminalitate 

 înţelegerea caracterului complex al fenomenului criminal 

 înţelegerea corectă a componentelor practicii anticriminale 

 

 

2. Explicare şi interpretare 

 explicarea cauzalităţii complexe a fenomenului criminal 

 explicarea mecanismelor şi proceselor de trecere la actul criminal 

 explicarea structurii şi tendinţelor criminalităţii contemporane 

 

 

3. Instrumental – aplicative 

 analiza  critică a diferitelor teorii privind fenomenul criminal 

 interpretarea corectă a tehnicilor macro şi microcriminologice ( de exemplu statisticile 

criminale) 

 evaluarea critică a mijloacelor de luptă împotriva fenomenului criminal 

 

 

4. Atitudinale 

 înţelegerea  locului şi rolului Criminologiei în controlul fenomenului criminal 

 acceptarea ideii de diversitate în etiologia criminală şi în practica anticriminală 

 promovarea  unei atitudini creative în vederea optimizării practicii anticriminale 

 cultivarea şi promovarea valorilor ştiinţifice care trebuie să se afle la baza unei politici 

preventiv-represive inteligente 
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Tabla de materii 

PARTEA I 

CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ 

 

Cap. I – Obiectul cercetării criminologice 

S1. Fenomenul criminal – un prim obiect al cercetării criminologice 

S2. Practica anticriminală -  al doilea obiect al cercetării criminologice 

 

Cap. II – Modalităţi de cunoaştere; procedee; finalitate în cercetarea 

criminologică. 
 S1. Modalităţi de cunoaştere în cercetarea criminologică 

S2. Procedee în cercetarea criminologică 

S3. Finalitatea cercetării criminologice 

 

Cap. III – Definirea criminologiei 

S1. Domeniul criminologiei 

S2. Definiţia criminologiei 

 

PARTEA a - II- a 

CRIMINOLOGIA ETIOLOGICĂ    Principalele teorii cauzale 

 

Cap. I – Primele explicaţii cu privire la fenomenul criminal 

S1. Beccaria precursor al gândirii criminologice 

S2. Principalele şcoli criminologice 

 

Cap. II – Pozitivismul italian 

S1. Premisele pozitivismului italian 

S2. Cesare Lombroso 

S3. Raffaele Garofalo 

S4. Enrico Ferri 

S5. Caracteristicile şcolii pozitiviste 

 

Cap. III – Teoriile etiologice moderne 

 S1. Teoriile psiho-biologice 

S2. Teoriile psiho-sociale 

S3. Teoriile psiho-morale 

 

PARTEA a - III-a 

CRIMINOLOGIA DINAMICĂ    Principalele teorii non - cauzale 

 

Cap. I – Trecerea la act ca prelungire a explicaţiilor etiologice 

S1. Modele particulare de trecere la act 

S2. Un model general ( modelul arborelui ) 

 

Cap. II –Teoriile dinamice 

S1. Teoria reţinerii 

S2. Teoria strategică 

 

Cap. III – Stadiul actual al cunoştinţelor criminologice 

S1. Imposibilitatea unei teorii general valabile 

S2. Conjugarea diverselor eforturi explicative 

 

PARTEA a – IV-a 

STUDII CRIMINOLOGICE 
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Bibliografia 

 
 
 
VALERIAN CIOCLEI 

  - Manual de Criminologie, Ed. a VI-a, CH Beck,      

2016     

  - Mobilul în conduita criminală, Ed. ALL Beck, 1999 

  - Critica raţiunii penale. Studii de criminologie juridică 

     şi drept penal. Ed. CH Beck,  2009.    

 

CRISTINA  ROTARU  - Fundamentul pedepsei – teorii moderne. Ed. C.H.Beck  

                                          2005 

 

R. GASSIN – Criminologie, Ed. a VI-a Dalloz, 2007 

L.  MUCCHIELLI ş.a. – Histoire de la criminologie francaise, Ed. L. 

Harmatan, 1995. 

F. ADLER, G. MUELLER, W. LAUFER – Criminology, Ed. Mc Graw – Hill, 

Inc. 1995 

J.  PINATEL – Traite de droit penal et criminologie, Tome III, Ed. Dalloz, 1963 

A. BĂLAN, Criminalitatea feminina, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2008 

A. KOESTLER, A. CAMUS, Reflectii asupra pedepsei cu moartea, Ed. 

Humanitas, Bucuresti, 2008 

M. FOUCAULT, A supraveghea si a pedepsi, Ed. Paralela 45, Pitesti, 2005 

 
 
 

Lista 

materialelor 

didactice 

necesare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte 

etc. 
 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 
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Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau 

test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect 

etc.}. 

  
 Lucrare scrisă: 5 întrebări dintre care 3 vizează probleme punctuale, iar 2 testează capacitatea de sinteză şi de corelare a 

diferitelor teorii, noţiuni, etc. Fiecare răspuns corect este notat cu 2 puncte 
 

 

 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

 
 însuşirea noţiunilor de bază ale disciplinei 

 răspunsul corect la jumătate din întrebările de examen 

 

 

 

 

 

 răspuns corect şi complet la întrebările de examen 

 participare activă la seminar (prezență, întocmirea şi 

prezentarea unui referat) 

 

 

 

 

Data completării: 13.10.2017    Semnătura titularului:  

 

                                                                                                    


