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RÉSUMÉ 

Dans cet article on présente l’expérience canadienne dans le domaine d’activité 

criminologico-victimologique, notamment au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC) : la base normative, l’ampleur de l’organisation, les services offerts aux victimes d’actes 

criminels, le rôle du criminologue-victimologue etc. De même, on montre le rôle du Ministère de 

la justice et son bureau spécialisé dans la coordination de l’activité d’aide aux victimes d’actes 

criminels au Québec. On fait une parallèle avec la situation dans la République Moldova en ce 

qui concerne l’activité criminologique pratique dans le domaine victimologique, ainsi qu’on 

propose des recommandations à cet égard.  

Mots-clé : criminologie, victimologie, aide aux victimes d’actes criminels. 

 

REZUMAT 

În acest articol este prezentată experiența canadiană în domeniul activității criminologico-

victimologice, mai exact a Centrului de Ajutor pentru Victimele Actelor Criminale (CAVAC): baza 

normativă, amploarea organizației, serviciile oferite victimelor actelor criminale, rolul 

criminologului-victimolog etc. De asemenea, este arătat rolul Ministerului de Justiție și al biroului 

său specializat în coordonarea activității de acordare a ajutorului victimelor actelor criminale în 

Quebec. Este realizată o paralelă cu situația din Republica Moldova în ceea ce privește activitatea 

criminologică practică în domeniul victimologic și sânt înaintate propuneri în privința ameliorării 

situației din domeniu. 

Cuvinte-cheie: criminologie, victimologie, ajutor acordat victimelor actelor criminale. 

 

Introducere. Preocupările criminologice moderne pentru problematica victimologică încep 

în anii ’30-’40 ai secolului trecut, grație cercetărilor întreprinse de criminologul român Benjamin 

Mendelssohn și cel american Hans von Henting, care pun în discuție rolul victimei în producerea 

actului criminal și propun o teorie despre geneza crimei, privite sub aspectul interacțiunii 

comportamentului criminalului și al victimei [1]. 

Ca urmare a cercetărilor criminologice în materie de victimologie, practica activității 

anticrimă s-a îmbogățit cu diverse acțiuni de prevenire criminologică și susținere a victimelor 

actelor criminale. Prevenirea victimologică se distinge prin faptul că acțiunile de prevenire sânt 

direcționate nu asupra comportamentului criminalului, ci al victimei actelor criminale.  

Scopul studiului. Autorii și-au propus să prezinte experiența canadiană în domeniul 

victimologiei criminale, pe care să o compare cu cea națională și să înainteze unele propuneri în 

această privință. 

Metode aplicate și materiale utilizate. Experiența canadiană și cea națională în domeniul 

victimologiei criminale a fost studiată prin metoda observării (în procesul de activitate personală 

în domeniul anticrimă, deopotrivă științifică, practică și didactică, acumulată atât în Republica 

Moldova, cît și în Canada), metoda documentară (materiale disponibile pe paginile WEB oficiale 
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ale instituțiilor de resort canadiene și naționale, publicații tipărite ale acestora) și metoda 

interviului (discuții cu criminologi canadieni și specialiști naționali). Propunerile au fost elaborate 

aplicând metoda construcției abstracte [2]. 

Rezultate obținute și discuții. În Republica Moldova, activitatea criminologică practică în 

domeniul victimologiei vizează numai victimele unor acte criminale, fiind vorba, în principal, 

despre victimele traficului de ființe umane și violenței intrafamiliale. O astfel de activitate este, de 

exemplu, desfășurată de organizația neguvernamentală „Casa Mărioarei” [3].  

În Canada există însă o activitate criminologică practică în domeniul victimologiei care este 

orientată spre victimele tuturor actelor criminale, deși clienții principali sânt, desigur, victime ale 

actelor de violență de orice natură. În provincia Quebec, această activitate a cunoscut o dezvoltare 

considerabilă după adoptarea, în anul 1988, a Legii cu privire la acordarea ajutorului victimelor 

actelor criminale [4]. 

Potrivit legii sus-indicate, „este considerată drept victimă a unui act criminal orice persoană 

fizică care, cu ocazia unui act criminal săvârșit în Quebec, suportă o atingere a integrității sale 

fizice ori psihologice sau o pierdere materială, indiferent dacă autorul acestui act criminal este sau 

nu identificat, reținut, urmărit sau recunoscut vinovat. Sânt, de asemenea, considerate victime 

apropiații și persoanele aflate la întreținerea lor” (art. 1). 

Legea cu privire la acordarea ajutorului victimelor actelor criminale stabilește că activitatea 

de acordare a ajutorului victimelor actelor criminale este coordonată de Biroul de ajutor pentru 

victimele actelor criminale din cadrul Ministerului de Justiție (art. 8), care „exercită următoarele 

funcții: 

1) el favorizează promovarea drepturilor victimelor recunoscute prin prezenta lege și 

veghează asupra dezvoltării programelor de ajutor a victimelor, precum și asupra concertării și 

coordonării acțiunilor persoanelor, ministerelor și organismelor care furnizează servicii 

victimelor; 

2) el consiliază ministrul de justiție în toate chestiunile care țin de ajutorarea victimelor; 

3) el favorizează implementarea și menținerea centrelor de ajutor pentru victime și, cu acest 

scop, încurajează participarea grupurilor sau organismelor comunitare la înființarea centrelor, 

furnizând-le asistență tehnică sau profesională, necesară creării sau funcționării lor; 

4) el favorizează realizarea și difuzarea programelor de informare, de sensibilizare și de 

instruire privitoare la drepturile și trebuințele victimelor, precum și la serviciile care le sânt 

accesibile; 

5) el exercită orice altă funcție care îi este încredințată de către ministrul de justiție în 

vederea favorizării aplicării prezentei legi. 

Principalul furnizor de ajutor victimelor actelor criminale este Centrul de Ajutor pentru 

Victimele Actelor Criminale (CAVAC), care dispune, actualmente, de 16 așezăminte pe tot 

teritoriul Quebecului: Capitale-National, Montréal, Montérégie, Bas Saint Laurent, Lanaudière, 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, 

Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval, Laurentides, Chaudière-Appalaches și 

Centre-du-Québec.  

Centrul de Ajutor pentru Victimele Actelor Criminale (CAVAC) are misiunea de a furniza 

servicii de primă linie oricărei persoane care a căzut victimă unui act criminal și apropiaților săi, 

precum și martorilor actelor criminale [5]. Acesta conlucrează cu lucrătorii din mediul judiciar, 

din rețeaua de sănătate și de servicii sociale, precum și cu alte organisme comunitare.  

Este important a sublinia că activitatea CAVAC este considerabil favorizată nu numai de 
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Legea cu privire la acordarea ajutorului victimelor actelor criminale, ci și de Legea cu privire la 

indemnizarea victimelor actelor criminale [6]. 

Personalul Centrului de Ajutor pentru Victimele Actelor Criminale include criminologi, 

asistenți sociali, psihologi, precum și alți specialiști.  

Despre activitatea desfășurată de criminologii practicieni ai CAVAC ne vorbesc serviciile 

oferite de această organizație, și anume: 

▪ intervenție post-traumatică și psiho-socio-judiciară, 

▪ informare despre drepturi și resurse, 

▪ asistență tehnică, 

▪ acompaniere, 

▪ orientare spre servicii specializate. 

Intervenție posttraumatică și psiho-sociojudiciară. Intervenția constă în evaluarea 

necesităților și, respectiv, a resurselor disponibile pentru persoana care a căzut victimă unui act 

criminal. Ca urmare a evaluării, este oferită o intervenție cu scopul de a reduce consecințele 

victimizării și de a permite persoanei să își continue viața.  

Informare despre drepturi și resurse. Informația oferită se referă la drepturile și resursele de 

care beneficiază victimele actelor criminale, în special despre etapele principale ale procesului 

judiciar, programul de indemnizare a victimelor actelor criminale, serviciul INFOVAC-Plus, 

inclusiv indemnizațiile la care victimele pot avea dreptul, în situația lor particulară.  

Asistență tehnică. Personalul CAVAC acordă asistență tehnică victimei unui act criminal la 

completarea diverselor formulare și pentru respectarea formalităților impuse de situația în care ea 

se află (de exemplu, revendicarea dreptului de parte civilă în procesul penal).  

Acompaniere. Lucrătorii CAVAC acompaniază victima unui act criminal în cursul efectuării 

demersurilor pe lângă resursele medicale și comunitare, dar și în cursul interacțiunii cu aparatul 

judiciar, pe durata întregului proces judiciar privitor la crima care a afectat-o.  

Orientare spre servicii specializate. Această acțiune presupune îndreptarea victimelor la 

resursele juridice, medicale, sociale și comunitare, capabile a o ajuta să rezolve problemele de care 

ele se lovesc ca urmare a actului criminal care le-a vizat.  

CAVAC înaintează următoarele cerințe pentru angajarea pretendenților [7]: 

• să dețină studii de bacalaureat în criminologie, psihologie, asistență socială sau într-un 

domeniu conex (echivalentul studiilor superioare de licență în Republica Moldova); 

• să posede o experiență de 2 ani de lucru cu victimele actelor criminale, de intervenție 

posttraumatică, de lucru în procesul judiciar penal sau într-un domeniu asemănător; 

• să posede, la un nivel funcțional, franceza scrisă și vorbită și engleza vorbită; 

• este luată în considerație orice combinație echivalentă de instruire și experiență. 

Deși este o organizație obștească, Centrul de Ajutor pentru Victimele Actelor Criminale este 

finanțat de Ministerul de Justiție, potrivit art. 15 al Legii cu privire la acordarea ajutorului 

victimelor actelor criminale, dintr-un fond format din alocările Adunării Generale a Quebecului și 

din donațiile oferite de diverse persoane, organizații sau companii. 

Experiența canadiană prezentată indică încă un făgaș de activitate a specialistului-

criminolog. Ea este cu atât mai importantă pentru Republica Moldova, cu cît privește o activitate 

practică deja existentă. Prin urmare, pregătirea specialiștilor-criminologi ar completa resursa 

umană a activității criminologice practice în domeniul victimologiei.  

Astfel, refugiul „Casa Mărioarei” oferă adăpost de urgență, asistență psihologică, socială, 

juridică, medicală şi informativă femeilor-victime ale violenței în familie. Pentru a-și realiza 
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sarcinile, ea apelează la specialiști în drept, psihologie, sociologie și medicină, din lipsă de cadre 

criminologice. Or specialiștii criminologi sânt pregătiți, în Republica Moldova, exclusiv la nivel 

de studii postuniversitare de doctorat. Este însă puțin probabil că astfel de organizații și instituții 

vor putea recruta specialiști de nivel de doctorat. Este necesară pregătirea criminologilor la nivel 

de studii universitare, după cum se procedează în Canada.  

Specialistul-criminolog are cel puțin două mari avantaje față de ceilalți specialiști: 

(a) criminologul cunoaște deopotrivă materia sociologică, psihologică și juridică, în timp ce 

juristul cunoaște numai materia juridică, sociologul – numai materia sociologică și psihologul – 

doar materia psihologică; 

(b) criminologul posedă cunoștințe criminologice, adică cunoștințe sociologice, psihologice 

și juridice care se referă în mod direct la comportamentul criminal, în timp ce sociologul dispune 

de cunoștințe privitoare la materia sociologică generală sau care ține de un domeniu sociologic 

îngust (de exemplu, comunicare și sociologie sau geografie și sociologie), psihologul dispune de 

cunoștințe privind materia psihologică generală sau care ține de un domeniu psihologic îngust (de 

exemplu, psihopedagogie sau psihologie și lingvistică), iar juristul posedă cunoștințe referitoare la 

normele de drept și foarte puține – la fenomenele criminale [8].  

Drept confirmare servesc relatările dlui André Normandeau, ex-director al Școlii de 

Criminologie a Universității din Montreal, potrivit cărora criminologul canadian dispune de o 

pregătire sociologică (60%), psihologică (30%) și juridică (10%).  

Concluzii. Noi nu suntem adepții unei preluări mecanice a experienței din străinătate. Pot să 

fie elaborate diverse modalități, chiar mai bune, de organizare a activității criminologice practice 

naționale, o serie de cunoștințe fiind deja obținute de criminologii naționali. Totuși, o serie de 

elemente sânt demne de preluare, în special cele care și-au confirmat utilitatea practică de-a lungul 

anilor.  
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