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FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI
Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
Stiinte juridice
Drept/Științe Administrative
Ciclul II - studii universitare de Master
Ştiinţe Penale şi Criminalistica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Victimologie şi penologie
2.2 Titularul activităţilor de curs
doctor în drept, Sergiu CERNOMOREŢ
2.3 Titularul activităţilor de seminar doctor în drept, Sergiu CERNOMOREŢ
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare
V

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
138
3.9 Total ore pe semestru
180
3. 10 Numărul de credite
6

Ob.

1
14
ore
80
20
20
10
4
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
n/a
4.2 de competenţe n/a

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter
cursului
interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC.
Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în
5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Studenţii
sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul propriu de gandire si
definire a conceptelor
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6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

•
•
•
•
•

Competenţe
transversale

•
•
•
•
•

Aplicarea unor deprinderi de analiză a oportunităţilor prevenţiei victimologice şi efectelor resocializării
condamnaţilor.
Reflecția critică și capacitatea de evaluare a mecanismelor, metodelor şi mijloacelor utilizate în contextul
executării pedepselor privative şi non-privative de libertate;
Aplicarea și transferul abilităților conceptual-tehnice în cadrul activităţii sale practice procesionale, în
cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept, ale administraţiei publice sau de asistenţă socială de
voluntariat;
Demonstrarea abilităților de analiză critic-constructivă a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor și
metodelor de comportament al victimelor în situaţii de caz concrete sau tipice;
Aplicarea și transferul abilităților de tip conceptual-tehnic și rezolvarea problemelor în contexte bine
definite – participarea în echipă la realizarea unor investigaţii în domeniul execuţional-penal sau
victimologic;
Utilizarea adecvată a cunoştinţelor, deprinderilor practice şi metode ştiinţifico-teoretice în activitatea de
evaluare a riscurilor în situaţii de caz concrete, în măsură să explice și să ofere un prognostic al
criminalităţii la nivel regional, naţional sau local;
Capacitate de analiză şi sinteză în cadrul studiilor de caz în domeniu;
Abordare multidisciplinară a fenomenelor criminologice, sociale, social-politice;
Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de
identificare şi asimilare de noi cunoştinţe în domeniul victimologiei, penologiei, dreptului execuţionalpenal, dreptului penal etc.;
Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, nevoia permanentă de
perfecţionare, investigare şi constatare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Familiarizarea masteranzilor cu noțiuni generale ale criminologiei,
victimologiei, penologiei, aspectelor ale executării pedepselor privatice
de libertate, specificul subculturii criminale, istoricul apariţiei
penologiei şi victimogogiei, politicilor în domeniul prevenţiei generale
şi speciale victimologice, stabilirea măsurilor şi politicilor de
resocializare la etapa actuală în unele statele Europene.
7.2 Obiectivele specifice
• Abilitarea cu noțiunile generale şi conceptele în domeniul
criminologiei, victimologiei, penologiei, dreptului penal, dreptului
execuţional-penal.
• Idetificarea situaţiilor tipice de pericole pentru victime în dependenţă
de tipurile criminalităţii;
• Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniu penologiei şi
victomologiei în studierea, explicarea şi prognozarea criminalităţii;
• Analizarea și interpretarea multi-dimensională și adecvată a proceselor
social-culturale şi educaţionale în mediul penitenciar;
• Cunoaşterea elementelor esenţiale ale determinantelor criminalităţii la
nivel local, regiona, naţional sau transfrontalier;
• Identificarea măsurilor de control social victimologic al unor tipuri de
criminalitate ;
• Dobândirea şi folosirea curentă a limbajului de specialitate în cadrul
pregătirii unui dosar de resocializare sau investigare judiciară a unor
cauze penale cu participarea victimelor.
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8. Conţinuturi
8. 1 Curs
1. Noțiuni generale cu privire la victimologie

Metode de predare
Curs interactiv,
descoperirea dirijată

Observaţii
Se utilizează pentru toate
cursurile

2. Tipologia victimologică
3. Victima şi situaţiile victimogene
4. Victima în contextul mecanismului actului infracţional
5. Prevenirea victimologică
6. Justiţia restaurativă
7. Noțiuni generale de penologie
8. Sistemul şi funcţiile pedepselor penale
9. Pedepse privative de libertate şi specificul regimurilor de
detenţie
10.Reglementările internaţionale în domeniul executării
pedepselor privative de libertate
11.Probaţiunea
12.Criminalitatea în mediul penitenciar
Bibliografie
1. Amza, Tudor, Criminologie, Tratat de teorie si politica criminologica, Ed. Lumina Lex, 2008.
2. Cercel Anamaria, Elemente de criminologie si stiinta penitenciara, Ed. Universitaria, Craiova 2004.
3. Gheorghe Costachi Penologie, Ed. Sitech, Craiova, 2005;
4. Ana Balan , Emilian Stanisor, Marinela Minca, Penologie, Bucureşt, Ed. Oscar Print, 2002, 310 p.;
5. Gheorghe Gladchi Victimologie criminologică, Chişinău, 2005, teza de doctor habilitat, 353 p.;
6. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, Ratificată prin
Hotărîrea Parlamentului nr.1298-XIII din 24.07.1997;
7. Convenţia europeană de asistenţă juridică în materie penală din 20.04.1959 Ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.1332-XIII din 26.09.1997;
8. Recomandarea CM/rec(2010)1 comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la regulile de probațiune ale
Consiliului Europei;
9. Recomandarea nr. R(92)16 privind normele europene cu privire la sancțiunile și măsurile comunitare;
10. Recomandarea Rec(2000)22 privind perfecționarea implementării normelor europene cu privire la sancțiunilor și
măsurilor comunitare;
11. Regulile Standard Minimale ale Națiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate( Regulile
de la Tokyo) 45-110 din anul 1990;
12. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la
Beijing, Organizaţia Naţiunilor Unite – Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985);
13. Recomandarea CE Nr. R(97) 12 privind personalul implicat în implementarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare;
14. Recomandarea CE Nr. (99) 22 privind reducerea creşterii populaţiei din penitenciare şi suprapopularea acestora;
15. Recomandarea CE Nr. (2003) 22 privind liberarea condiţionată;
16. Recomandarea CE Nr. (2008) 11 privind regulile europene pentru infractorii minori subiect al sancţiunilor şi
măsurilor.
17. Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;
18. Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
19. Legea RM nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune //Monitorul Oficial 103-105/389, 13.06.2008
8. 2 Seminar/laborator
1. Noțiuni generale cu privire la victimologie
2. Tipologia victimologică
3. Victima în contextul mecanismului actului infracţional
4. Prevenirea victimologică
5. Sistemul şi funcţiile pedepselor penale
6. Pedepse privative de libertate şi specificul regimurilor de
detenţie

Metode de predare
Analiză comparativă
Dezbatere euristică
Studii de caz

Observaţii
Se utilizează pentru toate
seminariile
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7.Probaţiunea
Bibliografie
1. Amza, Tudor, Criminologie, Tratat de teorie si politica criminologica, Ed. Lumina Lex, 2008.
2. Cercel Anamaria, Elemente de criminologie si stiinta penitenciara, Ed. Universitaria, Craiova 2004.
3. Gheorghe Costachi Penologie, Ed. Sitech, Craiova, 2005;
4. Ana Balan , Emilian Stanisor, Marinela Minca, Penologie, Bucureşt, Ed. Oscar Print, 2002, 310 p.;
5. Gheorghe Gladchi Victimologie criminologică, Chişinău, 2005, teza de doctor habilitat, 353 p.;
6. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, Ratificată prin
Hotărîrea Parlamentului nr.1298-XIII din 24.07.1997;
7. Convenţia europeană de asistenţă juridică în materie penală din 20.04.1959 Ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.1332-XIII din 26.09.1997;
8. Recomandarea CM/rec(2010)1 comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la regulile de probațiune ale
Consiliului Europei;
9. Recomandarea nr. R(92)16 privind normele europene cu privire la sancțiunile și măsurile comunitare;
10. Recomandarea Rec(2000)22 privind perfecționarea implementării normelor europene cu privire la sancțiunilor și
măsurilor comunitare;
11. Regulile Standard Minimale ale Națiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate( Regulile
de la Tokyo) 45-110 din anul 1990;
12. Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la
Beijing, Organizaţia Naţiunilor Unite – Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985);
13. Recomandarea CE Nr. R(97) 12 privind personalul implicat în implementarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare;
14. Recomandarea CE Nr. (99) 22 privind reducerea creşterii populaţiei din penitenciare şi suprapopularea acestora;
15. Recomandarea CE Nr. (2003) 22 privind liberarea condiţionată;
16. Recomandarea CE Nr. (2008) 11 privind regulile europene pentru infractorii minori subiect al sancţiunilor şi
măsurilor.
17. Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;
18. Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
19. Legea RM nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune //Monitorul Oficial 103-105/389, 13.06.2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
S-a asigurat concordanţa cu cerinţele reformei justiţiei şi administraţiei publice atît din România, cît şi din Republica
Moldova, potrivit cerinţelor şi standardelor Uniunii Europene sub aspectul activităţii preventive a criminalităţii în
domeniul execuţional-penal şi victimologic.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Gradul de înţelegere şi
însuşire a materiei – evaluare
finală sumativă
Gradul de cunoaştere a
10.5 Seminar/laborator materiei predate şi a
bibliografiei
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
80%

10.4 Curs

Data completării
24.12.2014

Evaluare continuă, potrivit temelor de
seminar

Semnătura titularului de curs

20%

Semnătura titularului de seminar

