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 Monografia Activitatea criminologică practică în organele anti-crimă din Canada 

(manuscris, 114 pagini)1 a fost elaborată de către doctorul Octavian Bejan în cadrul Centrului de 

Prevenire și Asistență Criminologică și al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 

la Catedra de Științe Juridice și Securitate Criminologică.  

Monografia recenzată are următoarea structură: introducere; capitolul 1 „Activitatea 

criminologică”, divizat în patru paragrafe: 1.1 „Caracterizare generală a activității criminologice”, 

1.2 „Activitatea criminologică de cercetare”, 1.3 „Activitatea criminologică de instruire” și 1.4 

„Activitatea criminologică practică”; capitolul 2 „Activitatea criminologică practică în serviciile 

de poliție canadiene”, divizat în trei paragrafe: 2.1 „Caracterizare generală a serviciilor de poliției 

din Canada”, 2.2 „Caracterizare a funcțiilor exercitate de criminologi în serviciile de poliție din 

Canada” și 2.3 „Recomandări privind dezvoltarea activității criminologice practice în serviciile de 

poliție ale Republicii Moldova”; capitolul 3 „Activitatea criminologică practică din serviciile 

corecționale canadiene”, divizat în trei paragrafe: 3.1 „Caracterizare generală a serviciilor 

corecționale din Canada”, 3.2 „Caracterizare a funcțiilor exercitate de criminologi în serviciile 

corecționale din Canada” și 3.3 „Recomandări privind dezvoltarea activității criminologice 

practice în serviciile corecționale ale Republicii Moldova”; bibliografie selectivă (265 de surse). 

Problema activității criminologice a fost adusă pentru prima oară în discuție cu ocazia primei 

Conferințe criminologice metodologice autohtone „Starea actuală și perspectivele științei 

criminologice în Republica Moldova”, care a avut loc la 6 iulie 2002 la Chișinău, grație eforturilor 

depuse de Asociația Tinerilor Juriști Cercetători, pe atunci condusă de chiar autorul acestei 

monografii, care menționa în raportul său: „Constituirea criminologiei ca știință propriu-zisă 

implică însă o schimbare de atitudine, căci acum însăși criminologia devine obiect al atenției 

științifice, atât în ipostaza sistemului de cunoștințe, cît și în cea de activitate socială distinctă. De 

acum încolo, e nevoie a supune știința criminologică, sub ambele aspecte, unei analize critice 

necontenite, întru optimizarea dezvoltării teoretice și sporirea utilității practice a acesteia”.2 Au 

urmat un șir de lucrări științifice privitoare la acest subiect (vezi bibliografia monografiei), care s-

a încununat cu această lucrare, adică o tratare relativ exhaustivă a problemei.  

Din capul locului, vom spune că autorul este cercetătorul potrivit pentru efectuarea unui 

astfel de studiu criminologic din două motive principale: 1) dispune de experiență în toate sferele 

activității criminologice (științifică, didactică și practică); 2) a trăit câțiva ani în Canada și a lucrat 

în organele anti-crimă canadiene în calitate de criminolog, ceea ce înseamnă că a avut posibilitatea 

să cunoască din interior obiectul cercetării sale.  

                                                      
1 Monografia a văzut între timp lumina: Octavian Bejan. Activitatea criminologică practică în organele anti-

crimă din Canada, Centrul de Prevenire și Asistență Criminologică și Institutul de Științe Penale și Criminologie 

Aplicată, Chișinău, 2013, 160 p, ISBN 978-9975-71-476-1. 
2 O. Bejan. Perspectivele științei criminologice autohtone. În: ”Starea actuală și perspectivele științei 

criminologice în Republica Moldova. Conferință criminologică metodologică, 6 iulie 2002, Chișinău”. Chișinău, 
2002, p. 22. 
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În primul capitol, autorul abordează aspectele fundamentale ale problemei activității 

criminologice, precum esența, structura, funcțiile generale și cele specifice elementelor ei 

constitutive. După părerea noastră, imaginea conceptuală a activității criminologice pe care o 

propune criminologul național este cea mai sistematizată și completă dintre cele schițate până 

acum de criminologi din diverse țări. Mai mult decât atât, autorul ne propune o imagine riguros 

sistematizată și integrală a activității criminologice practice, un element distinct al activității 

criminologice, care include și activitatea științifică, și activitatea didactică. Această imagine 

permite o mai bună înțelegere a activității criminologice practice, în temeiul căreia să fie găsite 

noi soluții de dezvoltare a acesteia din urmă.  

Autorul observă, pe bună dreptate, că termenul analiză criminologică este folosit pentru a 

desemna atât fenomenul, cît și un element constitutiv al acestuia. Astfel, analiza criminologică 

poate fi înțeleasă în sens larg, care include prognozarea, evaluarea etc., dar poate fi înțeleasă și în 

sens îngust, fiind vorba despre o analiză „pură”. Din păcate, nici el nu a găsit o soluție la această 

problemă. A constatat doar că se conturează o tendință de înlocuire a termenului „analiză 

criminologică” cu cel de „cercetare criminologică”, ceea ce înseamnă că o confuzie va fi schimbată 

cu alta, căci persoanei care recepționează mesajul îi va fi greu să înțeleagă despre ce este vorba – 

despre cunoașterea științifică sau practică.  

Monografia în cauză include, în același capitol, și informații privitoare la situația din Canada 

în planul cercetării și instruirii criminologice, pe care autorul le-a cules cu scopul de a facilita 

găsirea unor soluții pentru problemele naționale din aceste sfere de activitate criminologică. 

Desigur, experiența altor țări trebuie să fie tratată cu multă precauție, pentru că ea nu este neapărat 

bună sau potrivită realităților ori aspirațiilor noastre, chiar dacă pare să fie astfel.  

Preocupat de dezvoltarea laturii aplicative a cercetării pe care a întreprins-o, autorul încheie 

fiecare paragraf al primului capitol cu o recomandare. Apreciem în mod deosebit faptul că O. 

Bejan a îmbinat iscusit cunoașterea aspectelor fundamentale și a celor aplicative ale fenomenului 

supus cercetării criminologice. 

Capitolele 2 și 3 ale monografiei au un caracter aplicativ, deși găsim și aici unele afirmații 

fundamentale. În aceste capitole este descris amplu rolul criminologului-practician din serviciile 

de poliție și corecționale din Canada, și anume: funcțiile exercitate, atribuțiile de serviciu, 

subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, studiile profesionale și calitățile personale 

solicitate pentru ocuparea unor posturi criminologice, mijloacele utilizate în procesul de muncă, 

modul de subordonare și interacțiune cu alți lucrători din sfera anti-crimă sau din alte sectoare de 

activitate socială etc.  

Din datele prezentate de autor reiese că există numeroase funcții de criminolog în organele 

anti-crimă canadiene și că criminologul joacă un rol important în cadrul acestora. Activitatea 

criminologului-practician constă în analiza, prognozarea și prevenirea criminalității, planificarea 

și evaluarea activității anti-crimă, precum și în lichidarea consecințelor criminalității. 

Criminologul canadian are, de regulă, o pregătire specializată în domeniul criminologiei, obținută 

nu numai la nivel de masterat, ci și de studii universitare de licență.  

Sunt de apreciat explicațiile pe care le dă autorul unor aspecte specifice ale societății 

canadiene, care nu ar fi fost altfel înțelese de cititor.  

Tot în capitolele 2 și 3 se găsește grosul materialului empiric, pe baza căruia au fost obținute 

cunoștințele fundamentale, prezentate în primul capitol.  

Octavian Bejan vine cu propuneri concrete privitoare la organizarea și dezvoltarea activității 

criminologice practice în Republica Moldova. Propunerile elaborate de autor se caracterizează nu 
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numai prin concretețe, ci și prin caracterul lor deosebit de detaliat. Analiza propunerilor înaintate 

scoate la iveală faptul că criminologul național nu a preluat în mod mecanic experiența canadiană, 

ci a folosit-o doar la elaborarea unor propuneri noi și adaptate necesităților și realităților din țara 

noastră. Este important să evidențiem acest aspect, deoarece practicile de preluare automată a 

experienței străine, fără a pătrunde în esența lucrurilor, capătă proporții în ultima perioadă, ele 

soldând-se cu consecințe distructive într-un șir de cazuri.  

O serie de propuneri ale autorului se referă, cu regret, la structura anterioară din unele servicii 

de poliție din Republica Moldova. Ne referim la schimbările fundamentale pe care le-au suportat 

recent Ministerul Afacerilor Interne și Centrul Național Anticorupție în procesul reformării 

justiției. Desigur, într-o perioadă în care schimbările sociale sânt radicale și rapide, devine dificil 

pentru cercetător să le țină ritmul și sânt cheltuite inutil resursele și așa limitate ale cunoașterii 

științifice. Este o problemă de care se lovesc mai mulți cercetători și care impune lumea științifică 

să se desprindă, în măsura strictului necesar, de la canoanele științifice tradiționale.  

În pofida acestui fapt, suntem de acord cu autorul că cunoștințele incluse în monografie 

constituie un fundament solid pentru organizarea activității criminologice practice în țara noastră 

(vezi introducerea). Este nevoie doar de voință politică sau decizională, dacă vorbim despre organe 

de drept concrete și posibilitățile acestora de autoorganizare sau de inițiativă organizatorică. 

Propunerile autorului se încadrează în politica oficială actuală a autorităților publice naționale, 

care sânt orientate spre integrarea europeană și care la 19 noiembrie 2013 au parafat, la Vilnius 

(Lituania), acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Este pertinentă, în acest context, și 

experiența canadiană, căci ea provine dintr-o societate organizată după același model ca și țările 

din această comunitate de state europene. Deși noi considerăm că principiile fundamentale de 

organizare a activității criminologice practice sânt universale și, deci, aplicabile și în societăți 

organizate după alte modele, chiar dacă nu în toate (de exemplu, în țările în care viața socială este 

dominată de canoane religioase rigide). 

Prezintă interes, în opinia noastră, și descrierea pe care o dă autorul serviciilor de poliție și 

corecționale din Canada. Utilitatea lor este cu atât mai mare, cu cît autoritățile publice naționale 

sânt de două decenii în căutarea unor modalități de reformare a organelor de drept din Republica 

Moldova. Este evident că nu toate practicile canadiene se potrivesc țării noastre, măcar din simplul 

motiv că Canada este un stat federal, în timp ce Republica Moldova este un stat unitar.  

Dacă comparăm situația din cele două țări, constatăm, cu regret, că activitatea criminologică, 

inclusiv practică, este mult mai slab dezvoltată în Republica Moldova decât în Canada. Mai grav 

este faptul că utilizarea potențialului criminologic a cunoscut o decădere continuă în activitatea 

organelor de drept, după constituirea Republicii Moldova într-un stat independent. Deci, s-a 

produs un contrast aparent paradoxal: pe de o parte, cunoașterea criminologică s-a dezvoltat3, iar 

pe de altă parte, folosirea potențialului criminologic în activitatea organelor de drept a scăzut. În 

opinia noastră, o explicație constă în existența unui grad de independență între aceste elemente ale 

activității criminologice, adică cea științifică și cea practică. În cazul de față, putem să spunem că 

practica criminologică a rămas cu mult în urma cercetării criminologice. Din această realitate 

                                                      
3 O. Bejan. Suportul criminologic în activitatea poliției: realizări și perspective. Chișinău, 2001; I. Ursan. Unele 

aspecte privind știința criminologică în societatea autohtonă. În: „Starea actuală și perspectivele științei 
criminologice în Republica Moldova. Conferință criminologică metodologică, 6 iulie 2002, Chișinău”, Chișinău, 
2002; S. Ilie. Direcțiile prioritare de dezvoltare a criminologiei autohtone. În: „Starea actuală ...”, Chișinău, 2002; 
V. Țurcan. Criminologia autohtonă între trecut și viitor. În: „Starea actuală ...”, Chișinău, 2002; O. Bejan. Evoluția 
științei criminologice în Basarabia. În: Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică, nr. 2, 2006; O. Bejan. 
Criminologi autohtoni. Chișinău, 2008. 
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problematică rezultă actualitatea cercetării realizate de autor. 

La cele afirmate, mai putem adăuga și observația că monografia recenzată conține și o serie 

de date privitoare la istoria criminologiei naționale. Noi considerăm că acest element al lucrării 

este bine-venit, pentru că unele fapte pot fi transmise urmașilor numai de către cei care au trăit 

aceste evenimente. Să nu uităm că istoria constituie un depozit mare de fapte care servesc la 

cunoașterea științifică a unor aspecte ale realității, pe lângă rolul ei educativ și de conturare a 

identității spirituale. De altfel, Octavian Bejan se distinge prin preocuparea sa constantă de studiul 

istoric al criminologiei naționale (vezi lucrările citate anterior) între criminologii naționali.  

Materialul empiric și cel teoretic din monografia recenzată confirmă nu numai necesitatea, 

ci și perspectiva Institutului de Criminologie. În plus, ele sânt de real folos în organizarea activității 

instituției noastre, ceea ce constituie încă un argument în favoarea publicării lucrării. 

Numărul mare și variat al surselor bibliografice indicate în monografie se explică prin două 

motive, invocate de autor în lucrare: pe de o parte, a indica cunoștințele în temeiul cărora au fost 

elaborate propunerile, iar pe de altă parte, a demonstra empiric extinderea considerabilă a 

cunoașterii criminologice în ultimele decenii. 

Realizând această cercetare criminologică, autorul a demonstrat în mod repetat că poate 

aplica cu succes un spectru larg de metode de cunoaștere criminologică atât teoretice, cît și 

empirice. În opinia noastră, metodele au fost bine alese de cercetător și corect aplicate. Totodată, 

datele și cunoștințele obținute se referă la obiectul și aspectul caracterizat și sânt purtătoare de 

informație semnificativă. Vom mai menționa, în plan metodologic, bogatul material empiric 

adunat de cercetător. 

În concluzie, propunem prezentarea monografiei Activitatea criminologică practică în 

organele anti-crimă din Canada, elaborată de dr. Octavian Bejan, în vederea recomandării pentru 

publicare de către Senatul Institutului de Criminologie. 

Valeriu BUJOR, 

rector al Institutului de Criminologie, doctor în drept, profesor universitar  

 




