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RÉSUMÉ 

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

criminologique clinique en santé mentale au Québec : les institutions de santé mentale où le 

criminologue clinicien déploie son activité professionnelle, le rôle du criminologue clinicien en 

santé mentale, l’activité pratico-didactico-scientifique du criminologue clinicien en santé mentale 

etc. Les auteurs mettent en question certains aspects problématiques. On fait une parallèle avec 

la situation dans la République Moldova en ce qui concerne l’activité criminologique pratique 

dans le domaine de la santé mentale, ainsi qu’on propose des recommandations à cet égard.  

Mots-clé : criminologue, clinicien, santé mentale.  

 

REZUMAT 

În acest articol este prezentată experiența canadiană în domeniul activității criminologice 

clinice privind sănătatea mintală în Quebec: instituțiile de sănătate mintală în care criminologul 

clinician își desfășoară activitatea profesională, rolul criminologului clinician în sfera sănătății 

mintale, activitatea practico-didactico-științifică a criminologului clinician în sănătate mintală 

etc. Autorii pun în discuție unele aspecte problematice ale chestiunii. Este făcută o paralelă cu 

situația din Republica Moldova în ceea ce privește activitatea criminologică practică în domeniul 

sănătății mintale, precum și sunt înaintate propuneri în această privință. 

Cuvinte-cheie: criminolog, clinician, sănătate mintală. 

 

Introducere. Activitatea criminologică se compune din cercetarea, instruirea și practica 

criminologică [1]. Activitatea criminologică practică cunoaște, la rândul ei, diverse specializări, 

printre care se află și criminologia clinică, preocupată de aspectele psihocriminologice ale 

criminalului [2]. Întrucât cunoașterea constituie o sursă de dezvoltare, se impune cercetarea însăși 

a activității criminologice, în calitate de obiect distinct de cercetare științifică. 

Scopul. În Republica Moldova, criminologia clinică este, practic, inexistentă, în schimb ea 

cunoaște o dezvoltare largă în Canada, care are bogate tradiții criminologice. Din aceste 

considerente, ne-am propus să supunem cercetării unele aspecte ale organizării activității 

criminologului clinician în Canada.  

Metode aplicate și materiale utilizate. La efectuarea cercetării, ale cărei rezultate sunt 

prezentate în acest articol, au fost aplicate deopotrivă metode empirice și teoretice de cercetare. 

Materialul empiric a fost cules cu ajutorul metodei documentare (datele de pe paginile WEB 

oficiale, din literatura criminologică canadiană și cea românească, din acte normative canadiene și 

naționale), metodei observației (situația din societatea națională, deopotrivă în domeniile practic, 

didactic și științific) și metodei interviului (șeful serviciului criminologic al unei instituții de 

sănătate mintală și un profesor de la Școala de Criminologie a Universității din Montreal, ambele 

din Canada) de cercetare criminologică. Interpretările au fost realizate, aspectele problematice au 

fost examinate și propunerile elaborate prin metoda construcției abstracte de cercetare 
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criminologică. 

Rezultate obținute și discuții. Criminologul clinician își desfășoară activitatea atât în sectorul 

public, cît și în cel obștesc din Canada. În sectorul obștesc, întâlnim, de exemplu, funcția de 

criminolog clinician la Centrul de adăpostire „L’entre-toit” din Montreal, organizație 

neguvernamentală și nonprofit [3]. În sectorul public, criminologul clinician își desfășoară, de 

exemplu, activitatea profesională în sistemul corecțional, deopotrivă în cele provincial și federal 

[4].  

Cercetarea noastră a vizat însă funcția de criminolog clinician din cadrul instituțiilor de 

sănătate mintală din provincia Quebec (Canada), și anume: Institutul „Philippe Pinel” din Montreal 

(afiliat Universității din Montreal și altor instituții publice), Institutul Universitar de Sănătate 

Mintală din Quebec (afiliat Universității „Laval” și altor instituții publice) și Institutul Universitar 

de Sănătate Mintală „Douglas” (afiliat Universității „McGill” și Organizației Mondiale a 

Sănătății). 

Potrivit informației prezentate pe pagina WEB oficială [5], la Institutul „Philippe Pinel” din 

Montreal, funcția de criminolog face parte din Serviciul de criminologie, care oferă servicii 

specializate în cadrul diverselor programe clinice, interne și externe, fiind compus din 25 de 

criminologi.  

Sarcinile principale ale criminologului se compun din următoarele activități: 

▪ a clarifica statutul legal și a-l informa pe pacient despre modalitățile de funcționare a 

sistemului de justiție; 

▪ a proceda la evaluarea criminologică a factorilor de risc de violență și cădere repetată, 

conform normelor recunoscute în profesie. A redacta un raport scris, potrivit criteriilor și normelor 

definite de către Institut; 

▪ a interveni astfel încât să fie favorizată recunoașterea factorilor de risc de violență și 

prevenirea recăderii sau recidivei. A anima intervențiile de grup, cerute de necesitățile clientelei; 

▪ a avea întrevederi cu familia, soțul, prietenul(a) sau cu orice altă persoană importantă care 

poate să contribuie la evaluarea, tratamentul intern, reinserția sau menținerea beneficiarului în 

mediul său sau la o resursă; 

▪ a prevedea, concepe și concretiza reinserția socială a pacienților sau clienților. A analiza 

nevoile, capacitățile și limitele de adaptare ale pacienților sau clienților în vederea furnizării celor 

mai bune posibilități de a reuși o revenire socială care comportă riscul cel mai mic pentru el și 

societate, precum și cea mai bună calitate de viață posibilă. A-și asuma sarcinile și demersurile 

care țin de rolul său atât interior, cît și exterior; 

▪ a colabora la efectuarea învățământului clinic universitar prin supravegherea stagiarilor de 

la diferite cicluri academice. 

Față de pretendenții la funcția de criminolog din cadrul Institutului „Philippe Pinel” din 

Montreal sunt înaintate astfel de exigențe de bază [6]: 

• a deține o diplomă universitară (bacalaureat) în criminologie, 

• bilingvismul (franceză și engleză) este considerat drept un atu, 

• a fi o persoană polivalentă la nivel de interese clinice, 

• a avea interes pentru activitățile de cercetare științifică. 

După cum putem să observăm din materialul empiric prezentat, în Canada există studii 

universitare în domeniul criminologiei, ceea ce nu există în Republica Moldova. Nicio instituție 

de învățământ nu pregătește, din păcate, specialiști în domeniul criminologiei în țara noastră, la 

nivel de studii universitare. O specializare criminologică există numai la nivel de studii 
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postuniversitare specializate de doctorat, care a căpătat recent autonomie științifică, anterior fiind 

subordonată dreptului penal (inclusă în specialitatea „Drept penal”). Este adevărat că istoria 

învățământului din Republica Moldova a cunoscut, pentru o scurtă perioadă însă, existența 

specialității „Criminologie”, la nivel de studii postuniversitare specializate de magistru, în cadrul 

Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, anul de studii 1997-1998. Condiții favorabile pentru 

instruirea criminologilor la nivel de studii postuniversitare de magistru existau la Universitatea de 

Criminologie, dar ele nu și-au produs efectul din cauza lichidării, în anul 2003, a acestei instituții, 

care dispunea, în opinia noastră, de cel mai puternic potențial criminologic din Republica 

Moldova, fapt pe care vom încerca să îl demonstrăm cu ocazia altei cercetări. Actualmente, 

disciplina Criminologie este, cu regret, predată într-un număr limitat de ore, la unele specialități, 

îndeosebi la cea de jurist, ceea ce este insuficient pentru a pregăti un criminolog. Criminologia nu 

este însă predată pedagogilor, asistenților sociali și nici psihologilor. 

Criminologul clinician din Canada își poate desfășura activitatea profesională și la Institutul 

Universitar de Sănătate Mintală din Quebec. Despre amploarea activității institutului ne vorbesc 

următoarele date statistice: 1787 de angajați; 190 de medici; 220 de voluntari, 5000 de persoane 

supuse supravegherii în comunitate și 500 de persoane ospitalizate [7]. 

Titularii funcțiilor criminologice de la Institutul Universitar de Sănătate Mintală din Quebec 

sunt selectați în conformitate cu astfel de criterii: 

• să posede studii universitare de primul ciclu (bacalaureat) în criminologie, deținerea unei 

diplome de magistru constituind un atu; 

• să posede cunoștințe privitoare la problematica sănătății mintale; 

• să posede cunoștințe privind Codul criminal (analog Codului penal din țara noastră – n.n.); 

• să cunoască scările de evaluare a periculozității (HCR20, OAS, START etc.); 

• să cunoască rețeaua comunitară; 

• să posede o experiență de cel puțin 2 ani în calitate de criminolog, de preferință; 

• să posede experiență de sănătate mintală, de preferință; 

• să dețină un permis de conducere valid și un autovehicul adaptat abilităților personale 

speciale; 

• să dispună de o gândire lucidă; 

• să posede capacități de adaptare; 

• să posede capacități de analiză și soluționare a problemelor; 

• să fie capabil să anime un grup; 

• să fie capabil de lucru în echipă și interdisciplinar;  

• să posede capacități de comunicare orală și scrisă. 

Deși sunt practicieni, criminologii din cadrul instituțiilor menționate participă activ la 

activitatea științifică și cea didactică. Astfel, Institutul „Philippe Pinel” din Montreal, Institutul 

Universitar de Sănătate Mintală „Douglas” și Institutul Universitar de Sănătate Mintală din Quebec 

dispune, fiecare dintre ele, de un Centru de cercetare, în cadrul căruia angajații lor își desfășoară 

activitatea de cercetare științifică, inclusiv criminologică (în cazul criminologilor). De exemplu, 

numai Institutul Universitar de Sănătate Mintală „Douglas” posedă 300 de cercetători și studenți 

de post-doctorat, care elaborează anual în jur de 215 publicații științifice, inclusiv criminologice. 

Criminologii-practicieni ai acestor instituții practico-științifico-didactice desfășoară activități de 

instruire pentru angajații lor, stagiari naționali și internaționali, precum și alți angajați din întreaga 

rețea publică de sănătate și servicii sociale. De exemplu, Institutul Universitar de Sănătate Mintală 

din Quebec oferă formațiune și instruire la 23 de discipline, inclusiv cu profil criminologic. 
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Concluzii. Demararea, în anul 2011, a activității de instruire juridică și psihologică la 

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată creează premise instituționale și financiare 

pentru efectuarea de cercetări psihocriminologice, necesare atât activității criminologice clinice, 

cît și pregătirii criminologilor clinicieni în țara noastră. Necesitatea acestora a devenit acută, odată 

cu crearea serviciului național de probațiune în cadrul Ministerului Justiției.  

Desfășurarea activității criminologice practice și instruirea specialiștilor-criminologi 

presupune includerea profesiei de criminolog în nomenclatorul oficial al profesiilor. Criminologii 

autohtoni de mulți ani încearcă să convingă mediul științifico-didactic, practicienii, autoritățile și 

opinia publică despre necesitatea organizării adecvate a activității criminologice practice în 

Republica Moldova. Dacă argumentele lor au rămas fără efect, atunci sperăm că va fi mai 

convingătoare experiența pozitivă din alte state, din care motiv ne propunem continuarea cercetării 

noastre criminologice în problemă și publicarea rezultatelor obținute.  
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