
 

Conţinutul cursului:  

Criminologia ca ştiinţă,obiectul şi domeniul de cercetare.Caracteristica cantitativ-calitativă a fenomenului 

infracţional.Criminalitatea în sistemul de devieri sociale.Principalele şcoli criminologice 

(cartografică,lyoneză,sociologică,interpsihologică,socialistă).Pozitivismul italian (teoria anormalităţii 
biologice,morale,bio-psiho-sociale).Personalitatea infractorului.Delincventa juvenilă.Tipologia 

criminală.Criminalitatea femenină(criminogeneză,criminodinamică,măsuri de profilaxie  şi 

combatere).Violenţa domestică( fizică,psihologică,economică,morală,sexuală).Mecanismul 

comportamentului infractional.Traficul de fiinţe umane.Spălarea banilor ca formă a crimei 
organizate.Criptovaluta.Omorul la comandă ca formă a crimei organizate.Victimizarea şi 

autovictimizarea. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: să inteleaga noţiunile de criminogeneză,criminodinamică,etiologie criminală,omor la 
comandă,spălarea banilor,femeie-infractor,infractor profesionist,achizitiv,lipsit de frine sexuale;să descrie 

criminogeneza şi criminodinamica criminalităţii femenine,delincvenţei minorilor,criminalităţii 

militarilor,criminalitatii „gulerilor albe”;sa identifice si sa inteleaga importanta mecanismului actului 

infracţionale,cauzele violenţei domestice,tipologizarea criminală,elementele personalităţii criminale;să 
aplice şi să poată analiza factorii dererminanţi ai delincvenţei juvenile,criminalităţii 

femenine,criminalităţii recidive elaborînd în acest sens măsuri de profilaxie şi combatere;să aplice 

cunoştinţele obţinute întru identificarea şi calificarea diverselor tipuri de infracţiuni avînd drept scop 
diminuarea situaţiei criminogene atît în Republica Moldova cit şi peste hotare;să utilizeze studiul juridic 

al unor anumitor tipuri de infracţiuni elaborînd măsuri de profilaxie şi combatere a acestora,folosind 

terminologia juridica profesionala intr-un mod cursiv,concis,stiintific argumentat;sa constientizeze 
procesul evolutiv al criminologiei ca ştiinţă prin prisma pozitivismului italian şi al şcolilor 

criminologice;să evalueze şi să fie capabil de a se încadra într-un grup de lucru identificind cauzele 

săvîrşirii infracţiunilor şi elaborînd măsuri de profilaxie şi combatere a flagelului respectiv;să aprecieze şi 

să-şi asume responsabilitatea profesională pentru activitatea efectuată în calitate de 
judecător,procuror,avocat,ofiţer de urmarire penală.  
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