
 
 

 

Codul disciplinei 
DOB.2.2.05 

Semestrul IV Numărul de credite 
5 

(x25 h./ credit) 

 

Facultatea DREPT 
 
 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 

(conform planului de invatamant) 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total AI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 42 28  14   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DS 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 

Condiţionate Nu este cazul 

Recomandate Teoria generală a dreptului /  Drept constituțional / 
Drept penal. Partea generală (I) 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

Dobândirea şi aprofundarea de cunoştinţe specifice.  

- Însuşirea capacităţii de recunoaştere / identificare / prezentare / expunere a 

cunoştinţelor dobândite, prin raportare la situaţii teoretice dar şi exemple de 

tip practic (speţe).  

- Dobândirea unui limbaj de specialitate corespunzător.  

- Însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate privind crima (ca act 

individual), criminalitatea (ca fenomen general, de masă, bio-psiho-socio-

uman), profilul criminalului / a persoanei supuse victimării, modele de reacție 

socială împotriva criminalității etc. 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

▪ Explice în ce constau conceptele de crimă / criminalitate / victimizare 

etc. 

▪ Descrie mecanismele care conduc la adoptarea conduitelor deviante 

de tip infracțional, precum și tipologiile criminale / victimale. 

▪ Utilizeze corespunzător terminologia de specialitate, precum și să 

utilizeze doctrina criminologică și de penal. 

Anexa 3 IFR 
FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei CRIMINOLOGIE 



 
 

▪ Analizeze un text extras dintr-o lucrare de referință în materie 

criminologică și să extragă din acesta, în mod critic, principalele idei. 

▪ Calculeze impactul produs prin recurgerea la unul sau altul dintre 

modelele (preventiv, represiv etc.) de reacție socială (prevenire și 

combatere) a fenomenului infracțional, precum și raportul dintre 

modelul legal și cel aplicat. 

 

Competenţe profesionale 

C1.  Însuşirea, fixarea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din 

domeniul criminologic. 

C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice de identificare / 

recunoaştere / înţelegere / descifrare / analiză / soluţionare a problemelor 

specifice domeniului criminologic. 

C3. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridico-penale din 

dreptul naţional corespunzător legislaţiei actuale (şi – sub anumite aspecte – a 

instituţiilor teoretice penale, la un nivel general de drept comparat). 

 

Competenţe transversale 

CT1. Realizarea sarcinilor  curriculare / profesionale (studențești, academice) 

în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor ştiinţifice şi 

deontologice specifice domeniului. 

CT2.  Evidenţierea abilităţilor de rezolvare eficientă a unor probleme specifice, 

atât în mod individual, cât şi prin probarea abilităţilor de efort integrat în cadrul 

unui colectiv. 

CT3.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate). 

CT4.  Întrebuinţarea noţiunilor, cunoştinţelor şi mecanismelor de relaţionare 

normală în mediul social, a interferenţelor dintre cunoştinţele de ordin general 

şi cele cu specific socio-uman (spirit civic, cultură filosofică, informaţii de 

natură istorică etc.) pentru explicarea / înţelegerea / pătrunderea / asimilarea 

informaţiei referitoare la sursele criminalității, modalitățile optime de prevenție 

și combatere a fenomenului infracțional. 

CT5. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, de informare şi de 

formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină 

de circulaţie internaţională (capacitatea de a apela la resurse şi materiale în 



 
 

format electronic: legislaţie, jurisprudenţă, dispoziţii de drept comparat etc.) 

 

Conţinutul activităţilor 
(AI, ST, SF, L, P) 

 

I. Activităţi de autoinstruire prin materiale specifice ID/IFR 

1. Noţiuni introductive – 2 ore  

2. Teorii clasice de explicare a comportamentului infracțional – 2 ore  

3. Criminologia etiologică – 2 ore  

4. Teorii criminologice contemporane – 2 ore  

5. Crima ca act individual (I) – 2 ore  

6. Crima ca act individual (II) – 2 ore 

7. Criminalitatea (I) – 2 ore 

8. Criminalitatea (II) – 2 ore 

9. Infractorul – criminalul (I) – 2 ore 

10. Infractorul – criminalul (II) – 2 ore 

11. Victima – elemente de victimologie (I) – 2 ore 

12. Victima – elemente de victimologie (II)  – 2 ore 

13. Modele de reacție socială împotriva criminalității – 2 ore 

 14. Constante și tendințe ale manifestării fenomenului infracțional  – 2 ore 

 

II. Seminar faţă în faţă 

1. Noţiuni introductive. Teorii clasice de explicare a comportamentului 

infracțional – 2 ore 

2. Criminologia etiologică. Teorii criminologice contemporane – 2 ore 

3. Crima ca act individual – 2 ore 

4. Criminalitatea – 2 ore 

5. Infractorul - criminalul – 2 ore 

6. Victima – elemente de victimologie – 2 ore 

7. Modele de reacție socială împotriva criminalității . Constante și tendințe ale 

manifestării fenomenului infracțional  – 2 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) E 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală 
50 % 

(eliminator în caz de 
nepromovare) 

 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect 
etc.  

 

50 % * 
* (eliminatoriu, în caz de 

nefrecventare suficientă ori de 
nepromovare –frecventarea 

suficientă şi promovarea 
seminarului constituie o 

condiție sine qua non pentru a 
se putea susține evaluarea 

finală– nefrecventarea 
suficientă ori nepromovarea 

seminarului implică necesitatea 
refacerii activității de seminar în 

următorul an universitar) 

 

- teste pe parcursul semestrului 

 

 

- teme de control 

 

Lista materialelor 

didactice necesare 

(suport de curs, ghid de 

studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 

Mențiune importantă!!! Stăpânirea (doar) a informațiilor aferente prezentării 

materiei din suportul de curs poate, în cel mai bun caz, să conducă la 

obținerea unei note minime de promovare a disciplinei - 5 (fără să o garanteze 

în mod necesar), în urma evaluării finale corespunzătoare de la finalul 

semestrului! 



 
 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie (selectivă) : 
NU se impune în mod special nicio lucrare din lista de mai jos (referinţele principale 
urmează a fi consultate alternativ; referinţele suplimentare pot fi consultate, de 
asemenea, alternativ) ! În măsura apariţiei unor lucrări relevante, în materie, după 
debutul anului universitar, este posibilă indicarea suplimentară a acestora, ca 
elemente bibliografice, prin comunicare directă între cadrul didactic şi studenţii care 
au optat pentru această disciplină. 

 
Referinţe principale (RP): 
1. V. Cioclei, Manual de criminologie, ediția 10, Editura C. H. Beck, București, 2022;  
2. E. Stancu, C. E. Aleca, Elemente de criminologie generală, Ed. Pro Universitaria, 
București, 2014;  
3. Camil Tănăsescu, Criminologie (curs universitar), Ed. Universul Juridic, București, 
2013. 

 
Referinţe suplimentare: 
 1. S. Bogdan, Criminologie, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;  
 2. T. Butoi ș.a., Victimologie (Curs universitar) - (perspective juridică, socio-

psihologică și medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor), Ed. Pro 
Universitaria, București, 2019; 

 3. T. Badea Butoi, Tratat universitar de psihologie judiciară, ed. a II-a revăzută și 
adăugită, Ed. Pro Universitaria, București, 2019; 

 4. N. Niță ș.a., (coordonatori), Devianță și criminalitate. Evoluție, Tendințe și 
Perspective, volumul V, Ed. Universul Juridic, București, 2019; 

 5.  I. Oancea, Probleme de criminologie, Ed. All, Bucureşti, 1996;  
 6. Traian Pop, Curs de Criminologie, (reeditarea cursului din 1928), Ed. Universul 

Juridic, București, 2020; 
 7. O. Predescu ș.a., (coordonatori), Lucrările conferinței naționale cu participare 

internațională - ,,Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective”, volum 
IV, Ed. Universul Juridic, București, 2019; 

 8. R.M.  Stănoiu, E. Stănișor, V. Teodorescu, Criminologie – criminalistică - 
penologie.   Repere   bibliografice.   Vol.   I,  II ,  Editura Universul Juridic, 
București, 2015; 

 9. R.M. Stănoiu, A. Preda, E. Stănișor, V. Teodorescu, Criminologia din România: 
trecut, prezent și viitor,  Editura Universul Juridic, București, 2017. 

 
Resurse internet: 

- www.mpublic.ro (site-ul oficial al Ministerului Public) 
- www.just.ro (site-ul oficial al Ministerului Justiţiei) 
- www.inm-lex.ro (site-ul oficial al Institutului Naţional al Magistraturii) 
- www.universuljuridic.ro 
- www.juridice.ro 
- www.criminologie.org.ro 
- www.criminology.md. 
- www.psiho-crime.ro 

Coordonator de disciplină 

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Conf. univ. dr.  

MARCULESCU-MICHINICI Maria-Ioana  
 

Legendă: AI – activităţi de autoinstruire; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator, lucrări practice; P – proiect; 

Data completării: 18.09.2022  

Data avizării în department: 23.09.2022 
                                                                   Avizat  

Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 
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