
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte 

1.3. Domeniul de studii Ştiinţe Juridice 

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licenţiat în ştiinţe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Ştiinţe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Criminologie 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului lect. univ. dr. Kádár Hunor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

Seminar lect. univ. dr. Kádár Hunor 

Laborator  

Proiect  

2.5. Anul de studiu II. 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0201 

 

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/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 

online/offline 

28 3.6. seminar/ 

       online/offline 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 58 

3.10. Distribuția fondului de timp: Ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 20 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:   

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.  
                               



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Dezvoltarea raţionamentului juridic  

 Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate  

 Capacitatea de a interpreta actele normative 

  Cunoaşterea jurisprudenţei 

 Cunoaşterea terminologiei juridice 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de 

gândire critică; 

 Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de 

specialitate; 

 Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în 

învăţământul european; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

5.1.  De desfășurare a cursului  Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs întrucât 

aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului 

educațional; 

 Studenții nu se vor prezenta la curs cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 

convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea 

de către studenți a sălii de curs în vederea preluării 

apelurilor telefonice personale; 

Nu va fi tolerată discuţiile purtate între studenţi în timpul 

cursului; 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs întrucât 

aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului 

educațional; 

 Studenții nu se vor prezenta la curs cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 

convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea 

de către studenți a sălii de curs în vederea preluării 

apelurilor telefonice personale; 

 Nu va fi tolerată discuţiile purtate între studenţi în timpul 

cursului; 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea bazelor sociale al criminologiei clasice şi moderne, a 

diferitelor teorii ale criminalităţii, respectiv a metodelor de cercetare 

în criminologie. Înţelegerea acelor factori care pot favoriza creşterea 

sau scăderea criminalităţii. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Cunoaşterea celor mai importante date statistice ale criminalităţii, 

cunoaşterea explicaţiilor biologice şi psihologice ale criminalităţii, 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Elementele de bază ale criminologiei  2 ore 

2. Şcoala clasică şi bazele sociale ale acesteia  2 ore 

3. Începuturile criminologiei pozitiviste  2 ore 

4. Criminologia pozitivistă în a doua parte a 

secolului XIX 

 2 ore 

5. Metodele de cercetare în criminologie. Metode 

pentru măsurarea criminalităţii 

 2 ore 

6. Criminalitatea în cifre   2 ore 

7. Explicaţii biologice şi psihologice ale 

criminalităţii 

 2 oră 

8. Începuturile şi dezvoltarea gândirii 

criminologice în Ungaria 

 2 ore 

9. Bazele sociale ale criminologiei moderne  2 ore 

10. Teorii ale criminalităţii   2 ore 

11. Criminalitatea latentă şi frica de criminalitate  2 ore 

12. Relaţia dintre criminalitate şi consumul de 

alcool, respectiv de droguri  

 2 ore 

      13. Criminalitatea organizată  2 ore 

14. Criminalitatea organizată în Ungaria şi  

România 

 2 ore 

Bibliografie 

1. Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek László ,Lévay Miklós, Kriminológia – szakkriminológia, 

Complex Kiadó, Budapest, 2006 

2. Mócsy László, Kriminológia: általános rész, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2011 

3. Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Ed. C.H. Beck, Buc., 2016 

4. Emilian Stancu, Carmina-Elena Aleca, Elemente de criminologie generală, Ed. Pro Universitaria, Buc., 

2014 

5. Victor Ursa, Criminologie: partea generală, Ed. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1985 

6. Gheorghe Nistoreanu, Costică Păun, Criminologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 1994  

7. Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller, William S. Laufer [ford. Bódig Mátyás és B. Varga Éva], 

Kriminológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținutul disciplinei corespunde cerințelor impuse prin: 

1. Tematica și bibliografia de concurs stabilită de Institutul Național al Magistraturii - a se vedea 

tematica din data de 10.07.2018 publicată pe pagina de internet a instituției:  
http://www.inm-

lex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF  

 

 

 

precum şi analiza fenomenului criminalităţii organizate. 

http://www.ujmag.ro/autori/stancu-emilian/
http://www.ujmag.ro/autori/carmina-elena-aleca/
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF


2. Tematica pentru examenul de primire în profesia de avocat din data de 17.06.2017. elaborată prin 

Hotărârea nr. 368/22.06.2018 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în 

profesie – sesiunea septembrie 2018 împreună cu Anexa cuprinzând tematica și bibliografia de 

examen:  
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-

WEBSITE.pdf   
3. Tematica si bibliografia actuală pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea 

calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017. și pentru 

dobândirea calității de notar definitiv aprobate prin aceeași Hotărâre:  

a. Tematica și bibliografia pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea 

calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017, 

menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018. Tematica și bibliografia 

pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar au 

fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 2017 prin adresa nr. 4/57494/10.11.2017, cat si 

in anul 2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018.  
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2017/Tematica_si_bibl_not_stag.pdf 

b. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru 

concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani 

vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 

27/26.05.2016 (anexa nr. 1) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. 

Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 

2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr. 

7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr. 

5/50718/30.06.2016.: 
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateor

etica2016.pdf ; 

c. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru 

concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani 

vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 

27/26.05.2016 (anexa nr. 2) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017. 

Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 

2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr. 

7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr. 

5/50718/30.06.2016.: 
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobaprac

tica2016.pdf ; 

4. Tematica pentru concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești 

stagiari noiembrie 2017 (actuală fără modificări în anul 2018): 

https://executori.ro/EXAMENE/docs_exe/Tematica%20stagiari_28.11.2017.pdf ; 

5. Tematica pentru examenul de definitivare în profesia de consilier juridic elaborată de Uniunea 

Colegiilor Consilierilor Juridici din România, a se vedea: 

http://www.ccj.ro/admin/uploads/assets//pdf-uri/tematica1.pdf  . 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

- 50 % prezenţă la curs 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Cunoştinţe teoretice  Colocviu 

online/offline 

100 % 

   

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-WEBSITE.pdf
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018-WEBSITE.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2017/Tematica_si_bibl_not_stag.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateoretica2016.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateoretica2016.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobapractica2016.pdf
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobapractica2016.pdf
https://executori.ro/EXAMENE/docs_exe/Tematica%20stagiari_28.11.2017.pdf
http://www.ccj.ro/admin/uploads/assets/pdf-uri/tematica1.pdf


10.5 . 

 

Seminar    

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 

 Cunoaşterea elementelor şi teoriilor de bază ale criminologiei, respectiv cunoaşterea bazelor sociale 

ale crimiologiei şi a factorilor care influenţează criminalitatea.  
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

06.08.2022   Dr. Hunor Kádár 

 
 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

06.09.2022       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Emőd Veress 

         

 

 


