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FIŞA DISCIPLINEI 
CRIMINOLOGIE  

anul universitar 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Criminologie 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect.univ.dr. Carmina Tolbaru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator/proiect Lect univ dr. Carmina Tolbaru 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  42 3.2 din care S.I. 28 3.3 SF/ST / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)  
3.7 Total ore studiu individual 86 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoaşterea elementelor de drept penal penal – parte generală, disciplină studiată 
în anul II  

 

4.2 De competenţe Gândire analitică, capacitate de sinteză, abilităţi de interpretare. 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 
 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Sală dotată cu tablă și videoproiector 
- Participarea studenţilor la seminarii 
- Rezolvareastudiilor de caz și a testelor grilă 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C2. Aplicarea tehnicilor si instrumentelor specifice domeniului juridic 
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• Nu este cazul 

 
 

7. Obiectivele disciplinei  
 
7.1. 

 
Înţelegerea cauzelor şi condiţiilor care determină apariţia fenomenului criminal, precum şi dobândirea 
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Obiectivul 
general al 
disciplinei 

de competenţe care privesc prevenirea şi combaterea infracţionalităţii  
 

7.2. 
Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
 Cunoaşterea domeniului de investigare criminologică 

Înțelegerea corectă a sensului unor noțiuni precum crimă, criminal, criminalitate 
 Cunoașterea și înţelegerea realității  fenomenului criminal, a etiologiei acestuia 
 Înțelegerea cauzelor criminalității și a factorilor generatori de criminalitate 
 Înțelegerea corectă a a componentelor practicii anticriminale 
 Rezolvarea corectă şi argumentată a cazurilor practice 

B. Obiective procedurale 
 Analiza și interpretarea diferitelor teorii privind fenomenul criminalității 
 Aprofundarea noilor direcţii şi metode de cercetare criminologică 
 Interpretarea și aplicarea corectă a tehnicilor de investigație criminologică, precum și a 

metodelor de cercetare în domeniu 
 Interpretarea corectă a aparatului de politică penală, criticarea arargumentată a normativului  
 Idetificarea și evaluarea critică a mijloacelor de luptă împotriva fenomenului criminal, 

aptarea acestuia la realitatea socială 
C. Obiective atitudinale 

Înțelegerea locului și rolului Criminologiei în studiul fenomenului criminalității 
Dezvoltarea capacității de analiză a unui comportament criminal 
Dezvoltarea abilităţii de înţelegere a modului în care se individualizează o sancţiune penală. 
Manifestarea unei atitudini responsabile în scopul eficientizării practicii anti criminale 
Promovarea valorilor științifice necesare adaptării și aplicării politicii preventiv represive în 
domeniul luptei împotriva criminalității 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 Introducere în studiul criminologiei . Domeniul de investigare 
 

2 

• Utilizare 
facilităţi 
platformă 
e-learning 
(chat, 
forum) 

• E-mail 
• Consultaţii 

Materialului didactic 
este divizat în unităţi 

de studiu, care 
facilitează învăţarea 

graduală şi 
structurată. 

U2 Obiectul, scopul, funcţiile şi definiţia Criminologiei 
 

2 

U3 Mijloace şi tehnici de investigaţie criminologică 
 

2 

U4 Fondatorii criminologiei și primele școli de factură 
criminologică 

2 

U5 Teorii şi curente criminologice contemporane 3 
U6 Factori individuali generatori de criminalitate 3 
U7 Factori de mediu sau sociali ai criminalităţii 3 
U8 Categorii şi forme de criminalitate 

 
3 

U9 Principalele categorii de criminali 
 

3 

 U10 Reacția socială împotriva criminalității  2 
U11 Elemente de victimologie  3 
Bibliografie 
T. Amza, Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004 
S. Bogdan, Criminologie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 
T. Butoi,Psihologie judiciara si victimologie, Compendiu universitar, Ed. Solaris Print, 2011 
T. Butoi, Criminologie, Ed. Solaris Print, 2009 
V. Cioclei, Manual de criminologie, editia 6, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016 
E. Stancu, C. Aleca, Elemente de criminologie generala, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2014 
C. Tolbaru, Criminologie. Note de curs, in curs de aparitie 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Proiect Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Identificarea si intelegerea obiectului, scopului si funcţiilor 
criminologiei. Trasarea domeniului de investigatie criminologica si 
conturarea definiţiei Criminologiei  

2 

- dialogul 
- dezbaterea 
- explicatia 
- lucrul în 
echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

teste grile, studii de 
caz, test de 
verificare 

2 Identificarea mijloacelor şi tehnicilor de investigaţie criminologică și 
înțelegerea modului de aplicare a acestora  

2 

3 
Interpretarea primelor teorii asupra criminalității prin raportarea lor la 
evoluția în timp și corelarea acestora cu teoriile şi curentele 
criminologice contemporane 

2 

4 Determinarea raportului criminalitate - societate. Analiza factorilor 
individuali și sociali ai criminalității  

2 

5 Identificarea formelor de criminalitate și a principalelor categorii de 
criminali  

2 

6 
Identificarea principalelor forme de reacţie socială împotriva 
criminalităţii. Înțelegerea raportului dintre criminologie şi politica penală 
Aspecte de victimologie. Înțelegerea fenomenului criminalităţii feminine 

2 
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și a fenomenului de victimizare în rândul minorilor  

7 Verificare 2 

Bibliografie 
T. Amza, Criminologie, Tratat de teorie şi politică criminologică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004 
S. Bogdan, Criminologie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009 
T. Butoi,Psihologie judiciara si victimologie, Compendiu universitar, Ed. Solaris Print, 2011 
T. Butoi, Criminologie, Ed. Solaris Print, 2009 
V. Cioclei, Manual de criminologie, editia 6, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2016 
E. Stancu, C. Aleca, Elemente de criminologie generala, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2014 
C. Tolbaru, Criminologie. Note de curs, in curs de aparitie 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

 
Competentele dobandite la aceasta disciplina permit absolventilor sa lucreze ca avocati, notari, magistrati, consilieri juridici. 
 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma IF 

- însuşirea corectă a noţiunilor de 
specialitate şi explicarea coerentă a 
acestora 
- nivelul de documentare şi gradul de 
asimilare a cunoştinţelor 
 

 
-    Evaluare finală - Probă scrisă - 
întrebări teoretice şi aplicative 

 
10% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Proiect 

 
-participarea activă la seminar prin 
implicarea în rezolvarea studiilor de caz 
și a testelor grilă supuse spre 
dezbatere  
 
- nivelul de implicare în soluţionarea 
cazurilor practice  
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte rezolvarea 
testului de verificare şi întocmirea  
temei de casă. 
 

 
- Activitate seminar – implicare 
activă la lucrările de seminar, 
- prezentare şi susţinere liberă a 
temei de casă 
 
- Test de verificare 
 

40% 
 
 
 

50 % 
 
 
 
 
 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Utilizarea corectă a limbajului de specialitate 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază specifice  
3. Realizarea temei de casă 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării   Titular disciplină,   Titular de seminar / laborator / proiect, 
19 septembrie 2017  Lect.univ. dr. Carmina Tolbaru Lect.univ. dr. Carmina Tolbaru  
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,    Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017    (prestator)   (beneficiar), 
                 Lect. univ. dr. Daniela Iancu      Lect. univ. dr. Daniela Iancu 
 
 Director Centrul IFR 

Conf.univ.dr. Mădălina Brutu 

 


