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ÎMPREJURĂRI 

 

 

 

La plămădirea Strategiei științifice a Institutului de Criminologie pentru anii 

2019-2021, au fost avuți în vedere un șir de factori din afară și dinăuntru, care se 

răsfrîng sau se vor răsfrînge asupra activității științifice a instituției. 

Factori din afară 

1. Numărul doritorilor de a căpăta o meserie care cere o învățătură superioa-

ră scade neîncetat, ceea ce înseamnă bani și lucrători științifici și administrativi pu-

țini. 

2. Este o înțelegere puternic mărginită la toate nivelurile și o părere socială 

care nu este în folosul activității criminologice. 

3. Politica oficială a guvernării de astăzi urmărește intrarea țării noastre în 

Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că cerințele europene vor intra treptat în vi-

goare și la noi în țară. 

4. Au fost schimbate, în anul 2016, cerințele normative față de activitatea și 

capacitatea științifică, aplicabile în timpul evaluării și acreditării la care poate fi 

supus Institutul de Criminologie. 

5. Numărul celor care au o înaltă pregătire științifică este mic în țară, chiar și 

printre cei care au titluri științifice și științifico-didactice. 

Factori dinăuntru 

1. Institutul de Criminologie are un profil criminologic, din care cauză cele-

lalte domenii sînt întrețesute puternic cu acesta. 

2. Institutul de Criminologie are lucrători care au un potențial, o pricepere și 

o vechime științifică mare. 
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3. Institutul de Criminologie este o instituție de învățămînt superior de o mă-

rime mică, adică el are resurse omenești și bănești mărginite. Cei mai mulți dintre 

lucrătorii științifici și științifico-didactici lucrează prin cumul sau au o normă de 

muncă trunchiată. 

4. Senatul a stabilit următoarea temă de cercetare instituțională: Asigurarea 

securității criminologice a societății și persoanei. 
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE 

 

 

 

Această strategie a fost gîndită pentru a atinge o țintă și niște obiective dorite 

în activitatea științifică din anii 2019-2021 a Institutului de Criminologie.  

Scopul strategic 

Scopul strategic este de a face din Institutul de Criminologie principala insti-

tuție de cunoaștere criminologică din țară. 

Potrivit prevederilor statutare, Institutul de Criminologie are sarcina de a în-

făptui cercetări științifice în domeniul criminologiei. 

Obiectivele strategice 

Pentru anii 2019-2021, obiectivele strategice ale activității științifice a Insti-

tutului de Criminologie sînt: 

1) căpătarea unor cunoștințe criminologice esențiale și aplicative (cogni-

tiv; calitativ); 

2) publicarea celui mai mare număr de lucrări criminologice sau cu pro-

blematică criminologică față de alte instituții din țară (cognitiv; canti-

tativ); 

3) dezvoltarea unor priceperi de cunoaștere științifică îndeajuns de bune 

la studenți (formativ; calitativ); 

4) îmbunătățirea pregătirii științifice a lucrătorilor didactico-științifici 

(formativ; calitativ); 

5) afirmarea doctoratului la specialitatea „Criminologie” (organizatoric; 

calitativ). 
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Căpătarea unor cunoștințe criminologice esențiale și aplicative. Deși are 

nevoi asemănătoare, țara noastră are resurse omenești și bănești cu mult mai mici 

decît alte țări. De aceea, cea mai bună strategie este de a îndrepta cercetarea științi-

fică spre cunoașterea celor mai însemnate laturi ale lumii, adică a celor esențiale. 

Întrucît competivitatea unei țări este, în timpul de față, atinsă puternic de măsura în 

care sînt folosite cunoștințele căpătate prin cercetare științifică în activitatea practi-

că, se cere a desfășura și cercetări științifice aplicative, adică participarea nemijlo-

cită și vioaie a cercetării științifice în activitatea practică. Împletirea cunoașterii 

care privește laturile esențiale ale lucrurilor cu cunoașterea îndreptată spre cunoș-

tințele aplicative este firească, avînd în vedere faptul că amîndouă presupun o folo-

sire precumpănitoare a metodelor teoretice de cunoaștere științifică. 

Publicarea celui mai mare număr de lucrări criminologice sau cu pro-

blematică criminologică. Institutul de Criminologie este dator să ajungă fruntaș în 

țară, în ceea ce privește cunoștințele criminologice căpătate prin cercetare științifi-

că, dat fiind profilul său criminologic. Ca instituție specializată, Institutul de Cri-

minologie trebuie să pună vîrtos umărul la cunoașterea criminologică din țară, atît 

în plan calitativ, cît și cantitativ. 

Dezvoltarea unor priceperi de cunoaștere științifică îndeajuns de bune 

la studenți. Lumea de astăzi trece printr-o dezvoltare galopantă a cunoașterii știin-

țifice. De fapt, cunoașterea științifică a ajuns motorul tuturor activităților sociale. 

În aceste împrejurări, studenții Institutului de Criminologie se vor lovi de greutăți 

în găsirea unui loc de muncă și afirmarea lor profesională, dacă nu vor avea price-

peri de cunoaștere științifică în măsura în care o au specialiștii pregătiți în alte in-

stituții de învățămînt superior. Mai mult decît atît, priceperile științifice le poate da 

o întîietate hotărîtoare față de absolvenții altor instituții de învățămînt superior. 

Deși sînt unele neasemănări, principiile de căpătîi ale cunoașterii practice sînt la fel 

ca cele ale cunoașterii științifice. Pregătirea în materie de cunoaștere științifică este 

o latură puternică și un criteriu de alegere a instituției noastre ca loc de căpătare a 

unei învățături profesionale superioare, dat fiind faptul că Institutul de Criminolo-

gie are specialiști care au o vechime bogată, o înțelegere adîncă a teoriei științei și 

metodologiei de cercetare științifică, precum și descoperiri însemnate în materie de 

teoria și metodologia cunoașterii științifice. 

Îmbunătățirea pregătirii științifice a lucrătorilor didactico-științifici. Fă-

ră o pregătire bună, lucrătorii didactico-științifici ai Institutului de Criminologie nu 

vor fi în stare nici să capete cunoștințe esențiale și aplicative, nici să publice cel 
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mai mare număr de lucrări criminologice sau cu o problematică criminologică din 

țară, nici să dezvolte priceperi de cunoaștere științifică bune la studenți. Nevoia de 

a lua măsuri în vederea pregătirii științifice a lucrătorilor este cerută și de lipsa de 

oameni de știință bine pregătiți în țară, chiar și printre cei care au titluri științifice 

și științifico-didactice. 

Afirmarea doctoratului la specialitatea „Criminologie”. Dat fiind profilul 

său criminologic, Institutul de Criminologie are menirea de a ajunge principalul 

centru național de pregătire a cadrelor științifice în domeniul criminologiei. Este 

vorba despre formarea nu numai a unor însușiri științifice, ci și certificate după ce-

rințele naționale.  
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CĂI SPRE ÎMPLINIRE 

 

 

 

Obiectivele strategiei științifice a Institutului de Criminologie pentru anii 

2019-2021 vor fi atinse pe căile arătate mai jos sau pe alte căi:  

Atingerea obiectivului nr. 1 

Căpătarea unor cunoștințe criminologice esențiale și aplicative va fi în-

făptuită astfel: 

▪ Atragere a oamenilor de știință care au o mare măiestrie științifică și 

putere de lucru. Aceștia sînt în stare să capete cunoștințe științifice de 

orice mărime (complexitate, dificultate ș.a.). Totodată, ei înviorează 

dezvoltarea științifică a întregului corp didactico-științific al instituți-

ei. Mai mult decît atît, ei aduc faimă și autoritate socială institutului, 

fără de care el va supraviețui și se va dezvolta mult mai greu; 

▪ Alegere și pregătire științifică a studenților care au o înclinație științi-

fică. Găsirea timpurie a celor care au o înclinație spre știință face cu 

putință pregătirea de la bun început a acestora în domeniul cunoașterii 

științifice, ceea ce îi face lucrativi în plan științific, chiar dacă numai 

la un nivel minim, îndată după încheierea învățăturii. Viața arată că ta-

lentele care au ales activitatea practică nu încetează activitatea științi-

fică, punînd astfel umărul la cunoașterea științifică din țară. Ei alcătu-

iesc, de asemenea, niște punți de comunicare prețioasă între știință și 

practică; 

▪ Îndemn la cunoașterea laturilor esențiale și aplicative ale fenomene-

lor criminale. Pentru a-i înclina puternic pe lucrătorii didactico-

științifici spre cercetarea laturilor esențiale ale fenomenelor criminale, 

vor fi puse sarcini, vor fi puse în lumină și premiate descoperirile ști-
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ințifice de acest fel, va fi dată întîietate proiectelor de cercetare științi-

fică a laturilor esențiale și aplicative ș.a. 

▪ Conlucrare cu organele anticrimă naționale. Cunoscătorii Institutului 

de Criminologie vor face analize și preziceri criminologice, vor dez-

volta metodologiile de evaluare a rezultatelor activității anticrimă și 

vor căuta căi de prevenire a criminalității și a purtărilor criminale in-

dividuale, ceea ce va cuprinde și participarea la alcătuirea unor pro-

grame, strategii, concepții sau planuri naționale anticrimă. 

Atingerea obiectivului nr. 2 

Publicarea celui mai mare număr de lucrări criminologice sau cu pro-

blematică criminologică față de alte instituții din țară va fi înfăptuită astfel: 

▪ Trecere a cercetării științifice pe făgașul criminologiei. Cei care nu 

sînt specializați în criminologie (juriști, psihologi, politologi, filozofi 

ș.a.) vor adăuga o latură criminologică temelor de cercetare științifică, 

fără a ieși din tema instituțională de cercetare, astfel încît tema de cer-

cetare să fie criminologică sau, cel puțin, interdisciplinară ori multi-

disciplinară; 

▪ Stimulare morală și materială. Va fi păstrată politica de stimulare mo-

rală și materială a cercetătorilor științifici sîrguincioși, dar la mijloace-

le care au fost folosite pînă acum vor fi adăugate noi mijloace de sti-

mulare morală și materială a acestora; 

▪ Alegere a lucrătorilor care sînt atrași și înaripați de cercetarea știin-

țifică. Vor fi căutați specialiști care desfășoară o foarte vie activitate 

de cercetare științifică și vor fi găsite căi de a-i face să se alăture echi-

pei Institutului de Criminologie. Pentru a ușura îndeplinirea acestei 

sarcini, vor fi răspîndite date despre condițiile (numărul lucrărilor pu-

blicate, proiecte de cercetare finanțate ș.a.) și aprecierea (numele și 

numărul premianților ș.a.) pe care o dă cercetătorilor săi sîrguincioși 

Institutul de Criminologie. 
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Atingerea obiectivului nr. 3 

Dezvoltarea unor priceperi de cunoaștere științifică îndeajuns de bune 

la studenți va fi înfăptuită astfel: 

▪ Explicare a folosului pe care îl are pregătirea științifică. Cei mai 

mulți dintre învățăcei privesc spre activitatea practică. Deoarece nu au 

avut parte de o pregătire științifică în școală, ei nu cunosc, de cele mai 

dese ori, folosul priceperilor științifice în activitatea practică, crezînd 

greșit că acestea folosesc numai cercetării și, poate, învățămîntului. 

De aceea, studenților li se va lămuri, în fel de fel de împrejurări, folo-

sul cunoștințelor, deprinderilor și priceperilor științifice pentru toate 

felurile de activitate profesională, adică practică, didactică și științifi-

că; 

▪ Organizare a activității de pregătire științifică. Felurimea activităților 

de pregătire științifică le cultivă fel de fel de însușiri studenților. To-

todată, vor fi înfiripate posibilități particularizate, după dorințele și 

putințele studenților Institutului de Criminologie. Este vorba despre 

conferințe științifice studențești, cercuri științifice studențești, grupuri 

studențești de cercetare științifică călăuzită ș.a.; 

▪ Stimulare morală. Pentru a-i atrage pe studenți în pregătirea științifi-

că, desfășurată în Institutului de Criminologie, vor fi folosite felurite 

stimulente, printre care: diplome, adeverințe sau scrisori de mulțumi-

re. 

Atingerea obiectivului nr. 4 

Îmbunătățirea pregătirii științifice a lucrătorilor didactico-științifici va 

fi înfăptuită astfel: 

▪ Scriere a unor lucrări de metodologia științei. Multe laturi ale meto-

dologiei științei sînt predate prin grai viu de la o generație de cercetă-

tori la alta. De aceea, un doritor nu poate învăța meseria de cercetător 

științific, atunci cînd nu este un cercetător științific destul de priceput 

care să îl învețe această meserie. Cunoștințele scrise fac însă cu putin-
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ță învățarea de sine stătătoare a teoriei și metodologiei de cercetare 

științifică; 

▪ Asigurare, a tinerilor cercetători, cu posibilitatea de a avea parte de 

îndrumarea și consilierea colegilor care au o vechime mare în cerce-

tare. Întrucît o seamă de cunoștințe metodologice nu pot fi găsite în 

lucrările de specialitate, este nevoie ca cercetătorii științifici deosebit 

de pricepuți să le împărtășească nemijlocit începătorilor. Totodată, 

sprijinul dat în timpul desfășurării cercetărilor științifice mărește însu-

șita și calitatea rezultatelor; 

▪ Publicare și răspîndire a recenziilor științifice. Orice recenzie la o lu-

crare științifică este o mică carte de învățătură despre metodologia ști-

ințifică, atunci cînd este bine întocmită. Din păcate, recenziile științi-

fice bune au, adesea, o circulație restrînsă în lumea științifică, din care 

cauză puterea lor formatoare este deosebit de mică. Pentru a schimba 

această stare de lucruri, specialiștii cu vechime și pricepere deosebită 

ai Institutului de Criminologie vor fi determinați să își publice recen-

ziile și să le răspîndească în felurite chipuri înăuntrul instituției, astfel 

încît toți lucrătorii didactico-științifici să le citească cu pătrundere. 

▪ Asigurare a unei eficacități mari în lucrul consiliilor științifice (comi-

sii ș.a.). Priceperea membrilor consiliilor științifice și atitudinea lor fa-

ță de această activitate are o mare însemnătate în determinarea autori-

lor să desfășoare cercetări și să scrie lucrări de calitate, ceea ce presu-

pune o dezvoltare personală sub latura științifică. În această privință, 

este hotărîtor a numi specialiști care au dat dovadă de o pricepere ști-

ințifică, simț al răspunderii, corectitudine și neînfricare pentru a în-

frunta atitudini potrivnice sau chiar ranchiunoase, individuale sau chi-

ar colective. 

Atingerea obiectivului nr. 5 

Deschiderea doctoratului la specialitatea „Criminologie” va fi înfăptuită 

astfel: 

▪ Îndemnare și susținere a angajaților să capete titluri științifice și di-

dactico-științifice. Tinerii specialiști vădesc, de cele mai dese ori, o 
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anumită șovăire în începerea învățăturii la doctorat, avînd nevoie de 

un mic imbold din afară. Totodată, ei au nevoie de condiții deosebite, 

mai ales în timpul desfășurării cercetării și scrierii tezei de doctorat. 

De condiții particulare au nevoie și specialiștii împliniți care doresc să 

capete titlul de doctor habilitat. Institutul de Criminologie le va da mai 

ales timp, în condițiile păstrării mărimii salariului dinainte, dar și zile 

și concedii de creație. De asemenea, vor fi date ajutoare materiale și 

împrumuturi bănești, care vor prevedea îndatorirea de a nu înceta lu-

crul la Institutul de Criminologie, un anumit timp; 

▪ Atragerea specialiștilor cu titluri științifice și didactico-științifice. Da-

că nu vor fi destui specialiști care au titluri științifice și didactico-

științifice în Institutului de Criminologie, în timp ce celelalte cerințe 

vor fi îndeplinite, atunci se va trece la atragerea specialiștilor din afa-

ră; 

▪ Îndeplinire a cerințelor formale pentru căpătarea dreptului de des-

chidere a doctoratului. Activitatea Institutului de Criminologie va fi 

gîndită astfel, încît să cuprindă și îndeplinirea cerințelor formale pen-

tru deschiderea doctoratului, oricare ar fi obiectivele de bază ale acți-

unilor particulare propuse. 
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MĂSURAREA REZULTATELOR 

 

 

 

Îndeplinirea Strategiei științifice va fi măsurată anual (măsurări intermedia-

re) și la încheierea răstimpului de trei ani (măsurare finală). 

Pentru o apreciere mulțumitoare, trebuie să fie făcute, în fiecare an, progrese 

în atingerea tuturor obiectivelor strategice. Este nevoie să se ajungă la un grad anu-

al de atingere a obiectivelor, oarecum proporțional perioadei de acțiune a acestei 

Strategii, avînd în vedere particularitățile fiecărui obiectiv, particularitățile căilor 

de obținere a succesului prevăzute, precum și ivirea unor factori defavorabili. 

Aprecierea este dată de superior, începînd cu nivelul de jos de conducere și 

încheind cu adunarea fondatorilor, care stabilesc, în cele din urmă, în ce măsură a 

fost înfăptuită Strategia științifică. 

 

 

 

 

 

 

 

 


