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RÉSUMÉ 

Le développement de la recherche et la pratique de prévention de la criminalité est 

considérablement ralentie par l’absence d’une théorie générale de la prévention de la criminalité 

assez développée. Les résultats présentés dans cet article proviennent des recherches 

criminologiques qui ont poursuit le but d’éliminer ce vide. Les recherches criminologiques en 

cause ont été réalisées en appliquant la méthode de construction abstraite, la méthode d’analyse 

du contenu, la méthode d’observation, la méthode documentaire et la méthode d’entrevue. Au bout 

des recherches, nous avons constaté que les définitions qu’on retrouve dans les ouvrages 

nationaux de criminologie dénotent certaines carences, inclusivement essentiels. Nous avons 

donné une définition de la prévention de la criminalité, l’élaboration de laquelle a pris en compte 

les déficiences des définitions analysées. De même, nous avons tiré la conclusion que chaque 

méthode de prévention de la criminalité peut être appliquée par quatre techniques, que nous avons 

caractérisées. Nous avons proposé une série de nouvelles classifications. Les auteurs considèrent 

qu’il est nécessaire de continuer les efforts de développer la théorie générale de la prévention de 

la criminalité.  

Mots-clés: criminologie, prévention, criminalité, conceptions, méthode, méthodologie, 

comportement criminel, conduite criminelle. 

 

REZUMAT 

Dezvoltarea cercetării şi practicii de prevenire a criminalităţii este considerabil încetinită 

de lipsa unei teorii generale a prevenirii criminalităţii suficient de dezvoltate. Rezultatele 

przentate în acest articol provin din cercetări criminologice care au urmărit înlăturarea acestui 

gol. Cercetările criminologice în cauză au fost realizate aplicînd metoda construcţiei abstracte, 

metoda analizei de conţinut, metoda observării, metoda documentară şi metoda interviului. La 

capătul cercetărilor, am constatat că definiţiile ce se regăsesc în lucrările naţionale de criminlogie 

vădesc cusururi, inclusiv esenţiale. Am dat o definiţie a prevenirii criminalităţii, la a cărei 

elaborare s-a ţinut cont de deficienţele definiţiilor analizate. Am propus o delimitare a metodelor 

de prevenire a criminalităţii. De asemenea, am tras concluzia că fiecare metodă de prevenire a 

criminalităţii poate fi aplicată prin patru tehnici, pe care le-am caracterizat. Am propus un şir de 

noi clasificări. Autorii consideră că este necesar a continua eforturile de dezvoltare a teoriei 

generale a prevenirii criminalităţii. 

Cuvinte-cheie: criminologie, prevenire, criminalitate, concepţii, metode, metodologie, 

comportament criminal, conduită criminală. 

 Introducere. Întrucît criminalitatea reprezintă un fenomen socialmente distructiv, 

societatea desfăşoară o activitate anticrimă permanentă. O societate poate exista numai în 

condiţiile respectării unor norme de conduită, prin intermediul cărora este organizată interacţiunea 

dintre membrii acesteia. Normele sociale adoptate stabilesc un sistem de relaţii sociale. Cu cît 

normele sociale sînt mai bine gîndite şi indivizii înţeleg mai profund însemnătatea respectării 
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acestora, cu atît societatea funcţionează mai bine şi fiecare membru se bucură de condiţii mai bune 

de satisfacere a necesităţilor sale materiale şi spirituale. Dimpotrivă, comportamentele criminale 

afectează funcţionalitatea societăţii sau, altfel spus, dezorganizează sistemul relaţiilor sociale, din 

care cauză provoacă o reacţie de autoapărare a societăţii. 

În ciuda importanţei ei deosebite, criminologia a făcut progrese neconvingătoare în direcţia 

dezvoltării unei teorii generale a prevenirii criminalităţii, suficient de ample, exacte şi 

sistematizate. Există puţine lucrări privitoare la aceste probleme criminologice, îndeosebi 

monografii şi manuale, după cum rezultă din studiul nostru bibliografic. Elaborarea unor 

modalităţi particulare de prevenire a criminalităţii şi a unor tipuri de criminalitate a avansat cu un 

ritm superior celui al elaborării unei teorii generale de prevenire a criminalităţii. Acest fapt denotă 

că şi cunoaşterea ştiinţifică a problemei prevenirii criminalităţii se află într-un stadiu iniţial. Numai 

după constituirea unei teorii generale a prevenirii criminalităţii vom putea vorbi despre o 

maturitate ştiinţifică a cunoaşterii criminologice şi, în consecinţă, a activităţii sociale de prevenire 

a criminalităţii. O teorie generală bine dezvoltată va cataliza şi va facilita elaborarea măsurilor de 

prevenire a criminalităţii [1]. 

Prin cercetările criminologice realizate, ale căror rezultate sînt prezentate în acest articol, 

autorii şi-au propus să contribuie la dezvoltarea teoriei generale a prevenirii criminalităţii, 

analizînd un şir de viziuni exprimate în criminologia naţională, delimitînd şi caracterizînd 

metodele de prevenire, precum şi elaborînd noi clasificări. 

Metode aplicate şi materiale utilizate. Rezultatele ştiinţifice prezentate în acest articol au 

fost obţinute deopotrivă prin metode teoretice şi empirice de cercetare criminologică. Dintre 

metodele teoretice a fost aplicată cea a construcţiei abstracte, iar dintre metodele empirice – 

metoda analizei de conţinut, metoda observării, metoda documentară şi metoda interviului. Metoda 

construcţiei abstracte a servit la studierea activităţii de prevenire prin prisma cunoştinţelor 

existente, la cercetarea concepţiilor naţionale referitoare la prevenirea criminalităţii, la formularea 

unor probleme criminologice, la delimitarea metodelor de prevenire, la distingerea tehnicilor şi 

procedeelor de metode, precum şi la elaborarea unor clasificări.  

Metoda analizei de conţinut a fost aplicată la studierea textului lucrărilor ştiinţifice şi a 

actelor normative naţionale şi ale altor state. Metoda observării a fost aplicată la studierea unor 

obiecte diverse din univers cu scopul de a releva unele trăsături generale ale acestora, precum şi la 

studierea activităţii de prevenire a criminalităţii. Metoda documentară a fost folosită la studierea 

diverselor documente care se refereau sau includeau referinţe la acţiuni de prevenire a 

criminalităţii, întreprinse de organele anticrimă naţionale şi străine. Metoda interviului a fost 

utilizată la studierea activităţii de prevenire a criminalităţii din ţară şi din străinătate.   

Rezultatele obţinute şi discuţii. Pînă în prezent, au fost publicate şase manuale de 

criminologie în Republica Moldova [2], de următorii autori: Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu 

Ilie, Sergiu Casian, Gheorghe Gladchi, Igor ciobanu, Iurie Larii, mihail Bîrgău, Igor Zaporojan şi 

Oxana Rotaru. Totul s-a întîmplat în numai 10 ani. Unii autori şi-au republicat între timp lucrările 

(de exemplu, Igor Ciobanu sau Mihail Bîrgău) [3]. Totodată, au fost elaborate trei dicţionare 

criminologice de către Mihail Bîrgău, Ina Bîrgău şi Octavian Bejan [4].  

În dicţionarele publicate de Mihail Bîrgău şi Ina Bîrgău găsim o serie de definiţii ale 

prevenirii, deopotrivă general-ştiinţifice şi criminologice. În viziunea noastră, abordarea de la 

general la particular a unui fenomen este justificată, deoarece astfel pot fi evidenţiate şi diferenţiate 

mai uşor trăsăturile generale de cele particulare. Mai mult decît atît, este arătată legătura dintre 

fenomene şi materii.  
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Potrivit unei definiţii, prevenirea reprezintă o „măsură educaţională, care conţine şi unele 

elemente de avertisment” [5]. Această definiţie este viciată de încercarea imposibilă de a reda 

generalul prin particular. Poate fi prevenit nu numai un fenomen social, ci şi unul fizic, chimic sau 

biologic. O măsură educaţională nu este însă unica măsură aplicabilă cu scop de prevenire a 

fenomenelor. De altfel, chiar şi fenomenele sociale pot fi prevenite prin măsuri needucaţionale. 

Bunăoară, dacă sînt create locuri de muncă bine plătite, atunci descreşte exodul de braţe de muncă 

în exteriorul ţării, aflate în căutare de surse de existenţă sau pentru o viaţă mai îndestulată sub 

aspect material. Nu este clar: de ce oare numai măsurile educaţionale, care includ unele elemente 

de avertisment, sînt capabile a preveni un fenomen? Mai reuşită este definiţia dintr-o ediţie 

ulterioară, şi anume: „prevenire – ansamblu de măsuri menite să evite apariţia unor fenomene 

periculoase” [6].  

O altă definiţie vizează prevenirea criminalităţii, ce constituie „activitatea social-juridică 

permanentă, care presupune aplicarea unui ansamblu de măsuri cu caracter social, cultural, 

economic, politic, administrativ şi juridic de către organele de stat, organizaţiile publice şi speciale, 

destinate să preîntîmpine comiterea faptelor antisociale, prin identificarea, neutralizarea şi 

înlăturarea cauzelor fenomenului infracţional şi condiţiilor ce favorizează apariţia lor” [7]. 

Principalul cusur al acestei definiţii constă în coincidenţa dintre termenul definit şi cel definitoriu. 

Dacă aplicăm procedeul reducţiei, atunci ajungem la următoarea formulă: prevenirea... este... 

preîntîmpinare. Or, cuvintele „prevenire” şi „preîntîmpinare” sînt sinonime.  

Există o discrepanţă între termenul „activitate social-juridică” şi conţinutul acestuia: 

„ansamblu de măsuri cu caracter social, cultural, economic, politic, administrativ şi juridic”, căci 

ambele specificaţii din termen se regăsesc în conţinutul acestuia, dar pe lîngă o serie de alte 

specificaţii. Într-adevăr, calificativul „social” este folosit atît în sens larg, cît şi în sens îngust de 

criminologi, din lipsa unei terminologii suficient de dezvoltate. Deşi procesul de elaborare a 

acesteia este în desfăşurare, fiind propuse unele diferenţieri, precum social şi societal [8]. 

Dimpotrivă, utilizarea calificativului „juridic” deopotrivă în sintagma „activitate social-juridică” 

şi în conţinutul acesteia nu îşi are nicio justificare. Este incompletă sau insuficient de generală 

enumerarea actorilor acestei activităţi, căci prevenirea criminalităţii este realizată şi de cetăţenii de 

rînd, şi de întreprinderile private etc., pe lîngă organele de stat, organizaţiile publice şi speciale.  

Este de observat că „cauzele fenomenului infracţional” nu pot fi identificate (a stabili 

identitatea), ci relevate, învederate, stabilite etc. [9]. Este discutabilă şi ideea unei pluralităţi de 

cauze care generează fenomenul infracţional, în opinia noastră existînd numai o cauză. Putem, 

eventual, vorbi despre o pluralitate de cauze numai în plan longitudinal, în sens că cauza 

criminalităţii este generată de o altă cauză, care este generată, la rîndul ei, de o altă cauză etc. 

Considerăm că reflectă mai bine realitatea o altă definiţie: „Prevenirea criminalităţii – complex 

amplu de acţiuni interdependente, efectuate de stat şi societate, în scopul reducerii criminalităţii şi 

înlăturării cauzelor care o generează” [10]. Am reproşa, în primul rînd, acestei definiţii inversarea 

procesului cauzal, adică mai întîi societatea, inclusiv statul, înlătură cauza care o generează, şi apoi 

rezultă, ca urmare a acestei suprimări, o dispariţie a criminalităţii, din moment ce i-am înlăturat 

sursa de existenţă. Definiţia analizată indică numai suprimarea cauzei, în timp ce este posibilă – 

ceea ce se întîmplă de cele mai dese ori – o atenuare a acţiunii ei. Mai mult decît atît, criminologii 

au posibilitatea de a influenţa nu numai cauza criminalităţii, ci şi condiţiile care o favorizează sau 

o defavorizează. Or, aceste posibilităţi, folosite pe larg în practica criminologică, nu au fost 

cuprinse în definiţia în cauză.  

În lucrările semnate de Mihail şi Ina Bîrgău găsim şi unele definiţii ale prevenirii 
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infracţiunilor. Prima definiţie: „măsuri luate în scop de dirijare socială, chemate să asigure 

securitatea valorilor aflate sub protecţia juridică, care constă în elaborarea şi realizarea unui sistem 

de măsuri, subordonate unui scop strict determinat de dezvăluire şi înlăturare a cauzelor 

infracţiunilor şi condiţiilor ce au contribuit la săvîrşirea lor, precum şi de exercitare a influenţei, 

cu scop de avertizare asupra persoanelor ce manifestă tendinţe spre o conduită infracţională” [11]. 

Această definiţie exclude activitatea de prevenire privată sau personală a infracţiunilor. Relevarea 

cauzelor (particulare – n. n.) ale infracţiunilor ţine nu de prevenirea, ci de analiza criminologică, 

acestea fiind activităţi criminologice distincte [12]. A fost omisă, iarăşi, posibilitatea de a diminua 

influenţa cauzei şi a condiţiilor unor crime concrete. În plus, a fost evocată o modalitate particulară 

de prevenire a crimelor – cea de „avertizare asupra persoanelor ce manifestă tendinţe spre o 

conduită infracţională”. Formularea echivocă a acestei idei nu ne permite să determinăm exact 

despre ce este vorba: avertizarea potenţialului criminal sau autoavertizarea responsabililor de 

activitatea anticrimă, inclusiv a criminologilor responsabili de prevenirea individuală a conduitelor 

criminale? La ce oare foloseşte numirea unei singure modalităţi de prevenire individuală a 

crimelor?  

A doua definiţie: „Prevenirea infracţiunilor constituie o metodă umană de menţinere a ordinii 

de drept şi de asigurare a integrităţii bunurilor ocrotite prin lege” [13]. Deşi menirea unei definiţii 

consistă în enunţarea esenţei unui fenomen [14], această definiţie este golită tocmai de evocarea 

trăsăturii esenţiale, autorul înlocuind-o cu o trăsătură care îşi are locul în noţiunea prevenirii 

infracţiunilor („prevenirea constituie o metodă...”). După însuşirea respectivă, nu poate fi distinsă 

prevenirea infracţiunilor de alte fenomene, căci există şi alte metode de „menţinere a ordinii de 

drept şi de asigurare a integrităţii bunurilor ocrotite prin lege”, aşa cum rezultă din chiar definiţia 

analizată. Cum oare poate fi deosebită această metodă de celelalte? Examinarea atentă a acestei 

definiţii ne conduce la formularea unei probleme metodologice privitoare la construirea 

definiţiilor: Este oare justificată indicarea destinaţiei unui obiect în definiţia acestuia? Vom 

observa, în această privinţă, că, din rezultatele cercetărilor noastre, care au vizat sute de obiecte de 

diversă natură, putem trage concluzia că o menire au numai acele fenomene care sînt elemente 

constitutive ale altor fenomene. Prevenirea criminalităţii, inclusiv a comportamentelor criminale 

concrete, reprezintă o componentă a activităţii sociale generale, ceea ce înseamnă că şi ea are o 

finalitate socială.  

A treia definiţie: „actualmente, prevenirea infracţiunilor constituie un sistem de reglare 

socială, cuprinzînd organele specializate şi formaţiunile sociale care utilizează rezultatele ştiinţei 

în scopul asigurării respectării legislaţiei în vigoare” [15]. Este de observat că definiţia prezentată 

în rîndurile imediat anterioare este particulară, căci vizează perioada actuală. Deci, ea nu îşi 

propune să cuprindă acele trăsături ce caracterizează prevenirea criminologică din toate timpurile, 

adică care au o maximă generalitate. Ea nu respectă principala regulă metodologică de elaborare 

a unei definiţii ştiinţifice, care impune indicarea esenţei fenomenului definit. Considerăm că 

autorul defineşte printr-o trăsătură particulară fenomenul, în temeiul faptului că reglarea socială 

constituie doar o modalitate de prevenire a criminalităţii. Bunăoară, crimele pot fi prevenite prin 

acţiuni de educaţie criminologică, care au o influenţă directă nu asupra relaţiilor sociale, ci asupra 

psihicului uman.  

A patra definiţie (largă, după cum o apreciază chiar M. Bîrgău): „prevenirea infracţiunilor 

este asigurată prin totalitatea măsurilor aplicate de organele publice şi societăţii civile, orientate 

spre perfecţionarea relaţiilor sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale populaţiei” [16]. 

Constatăm că esenţa prevenirii nu este numită în definiţie, fiind menţionate numai două însuşiri 
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particulare ale fenomenului. Asupra acestor aspecte noi ne-am expus părerea în rîndurile de sus.  

A cincea definiţie (îngustă, după cum o califică însuşi M. Bîrgău): „prevenirea infracţiunilor 

este un proces social-juridic care limitează sau lichidează factorii determinanţi ai criminalităţii” 

[17]. Această definiţie s-a raliat viziunii noastre, pe care o prezentăm la capătul analizei definiţiilor.  

Descoperim, printre rînduri, şi o definiţie a prevenirii infracţionalităţii, iat-o: „Prevenirea 

infracţionalităţii constituie un sistem de acţiuni raportate la fenomenele antisociale şi 

determinantele acestora în scopul reducerii nivelului criminalităţii şi combaterii factorilor 

criminogeni” [18]. Autorului i-a scăpat din vedere faptul că există încă o modalitate de prevenire, 

care constă în fortificarea sau amplificarea acţiunii factorilor defavorabili criminalităţii. 

În fine, regăsim şi următoarea definiţie înrudită în manualul lui M. Bîrgău: „profilaxia 

criminologică poate fi apreciată drept prevenirea influenţelor negative ale factorilor criminogeni 

(cauze şi condiţii) în raport cu infracţiunea concretă” [19]. Două aspecte discutabile au ieşit la 

iveală în lumina cercetării noastre. În primul rînd, elaborarea acestei definiţii printrun procedeu 

tautologic similar celui semnalat anterior, profilaxia fiind definită prin prevenire, adică cu ajutorul 

unui cuvînt esenţialmente identic. În al doilea rînd, reafirmarea ideii că o crimă concretă poate 

avea o pluralitate de cauze şi condiţii, opusă viziunii noastre, potrivit căreia orice crimă concretă 

este determinată de o singură cauză (directă) şi de mai multe condiţii (directe).  

Presupunem că diversitatea mare a definiţiilor şi a trăsăturilor indicate în acestea se explică 

sau printr-o necunoaştere a regulilor de elaborare a unei definiţii, sau printr-o căutare neîncheiată 

a esenţei prevenirii criminologice. 

Gheorghe Gladchi propune următoarea definiţie: „Prevenirea criminalităţii este sistemul de 

măsuri statale şi sociale orientate spre înlăturarea, minimalizarea sau neutralizarea cauzelor şi 

condiţiilor criminalităţii, reţinerea de la săvîrşirea infracţiunilor, corectarea comportamentului 

persoanelor ce sînt infractori potenţiali” [20]. Definiţia citată are caracter extensiv, căci indică 

două situaţii particulare, pe lîngă esenţa fenomenului. După părerea noastră, definiţiile extensive 

sînt utile instruirii specialiştilor, de aceea îşi merită existenţa. Ele trebuie însă să se supună regulii 

metodologice de enumerare exhaustivă, în măsura cunoaşterii existente la moment a situaţiilor 

particulare, desigur sub o formă tipologizată. Este posibilă şi o enumerare a celor mai importante 

situaţii, dar ele nu vor asigura o instruire completă a specialistului. Gh. Gladchi împărtăşeşte ideea 

existenţei unei pluralităţi de cauze, pe care noi o respingem [21].   

O definiţie a prevenirii criminalităţii este dată în manualul lui Iurie Larii, şi anume: 

„Prevenirea cri minalităţii înseamnă, în primul rînd, preîntîmpinarea săvîrşirii primare a acelor 

acţiuni ori inacţiuni umane pe care societatea le consideră dăunătoare pentru valorile sale, din care 

motiv aceste comportamente au fost sancţionate de legea penală” [22]. Autorul defineşte 

„prevenirea” printr-un sinonim, adică prin „preîntîmpinare”. Nu înţelegem de ce Iu. Larii reduce 

activitatea de prevenire la acţiuni exercitate asupra criminalităţii primare, omiţînd acţiunile 

orientate spre diminuarea criminalităţii recidiviştilor. Or, au fost elaborate şi chiar puse în practică 

numeroase acţiuni de prevenire a recurenţei criminale [23].  

Igor Ciobanu nu dă o definiţie a prevenirii criminalităţii, deşi reflectă această activitate în 

manualele publicate, posibil din considerentul că „mai puţin contează noţiunile şi conceptele 

utilizate, ceea ce are importanţă este rezultatul final” [24]. Noi gîndim puţin altfel. Rezultatul 

(final) depinde de cunoştinţele pe care le avem despre criminalitate, inclusiv despre trăsăturile ei 

generale. Dacă cunoştinţele sînt incomplete, atunci şi rezultatul este parţial. Fără cunoştinţe 

generale, criminologia sau oricare altă ramură a ştiinţei nu ar putea nici măcar să îşi delimiteze 

obiectul de cercetare.  
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Nici Igor Zaporojan, nici Oxana Rotaru nu a propus o definiţie criminologică a prevenirii 

[25]. 

Cercetarea noastră a plecat de la o concepţie criminologică care poate fi redată sintetic prin 

următoarea definiţie: prevenirea criminalităţii constituie o activitate socială orientată spre 

suprimarea, atenuarea sau amplificarea acţiunii unor factori determinanţi ai criminalităţii, inclusiv 

ai comportamentelor criminale individuale şi de grup. 

Orice fenomen, inclusiv cele criminale, există datorită altor fenomene care îl generează. 

Odată suprimate fenomenele generatoare, dispare şi fenomenul-efect. Din aceste raţiuni, societatea 

desfăşoară o activitate permanentă de cunoaştere a factorilor care produc criminalitate (cercetare 

criminologică) şi de înlăturare a lor (practică criminologică). Gradul de cunoaştere al factorilor 

determinanţi ai criminalităţii predetermină succesul activităţii de prevenire a acesteia. Cunoaşterea 

poate fi ştiinţifică (cercetare criminologică) şi practică (analiză criminologică). Cercetarea 

criminologică relevă care fenomene pot genera criminalitate sau conduite criminale, iar analiza 

criminologică relevă ce fenomene generează criminalitatea sau unele comportamente criminale 

dintr-un spaţiu şi dintr-o perioadă concretă. 

Potrivit cercetărilor noastre criminologice, există trei metode de prevenire a criminalităţii 

sau, altfel zis, de acţiune asupra factorilor determinanţi ai criminalităţii: 1) metoda suprimării 

cauzei criminalităţii, 2) metoda suprimării sau atenuării acţiunii condiţiilor favorizante ale 

criminalităţii şi 3) metoda creării unor condiţii defavorabile criminalităţii [26].  

Cea mai eficace metodă de prevenire consistă în anihilarea cauzei criminalităţii, ceea ce ar 

conduce automat la dispariţia fenomenului. Este adevărat că criminalitatea nu este generată de un 

fenomen unic, ci de o multitudine de fenomene avînd aceeaşi proprietate, de aceea lichidarea 

fenomenului-cauză înseamnă dispariţia criminalităţii numai pentru o perioadă, mai exact, pînă va 

apărea, ca urmare a transformărilor neîncetate ale realităţii, un nou fenomen de aceeaşi natură, fapt 

care impune o activitate continuă de prevenire a criminalităţii.  

Cunoştinţele criminologice actuale nu oferă o cunoaştere suficientă a cauzei criminalităţii, 

astfel încît să fie înlăturate, fie şi temporar, manifestările criminale din societate, deşi au fost 

atestate societăţi în care conduitele criminale lipseau sau erau rarisime.  

Unele succese au fost obţinute în cunoaşterea condiţiilor ce favorizează producerea 

comportamentelor criminale, fapt care a permis, în general, menţinerea sub control a criminalităţii, 

adică în limite care fac posibilă existenţa şi dezvoltarea societăţilor umane. În acest caz, acţiunile 

de prevenire sînt orientate spre înlăturarea sau atenuarea condiţiilor ce favorizează acţiunea cauzei 

şi deci a genezei fenomenelor criminale. De exemplu, înlăturarea condiţiilor precare de trai ale 

unor grupuri sociale defavorizate, stoparea influenţei contagioase nefaste a unor indivizi cu 

orientări antisociale ori modificarea unor reprezentări sociale deformate privitoare la importanţa 

respectării normelor sociale sînt toate acţiuni care vizează suprimarea sau diminuarea acţiunii unor 

condiţii ce înlesnesc producerea conduitelor criminale.  

La metoda prevenirii criminalităţii prin atenuarea sau înlăturarea condiţiilor favorizante se 

adaugă metoda creării unor condiţii defavorabile acţiunii cauzei comportamentelor criminale. 

Principalul instrument social din această categorie este pedeapsa penală. Mijloacele punitive nu 

suprimă nici acţiunea cauzei, nici cea a condiţiilor care o înlesnesc, ci le contrapune o altă cauză, 

a cărei putere de acţiune este superioară – ameninţarea cu prejudicierea sau prejudicierea efectivă 

a unor interese mai importante ale individului decît interesele realizabile sau realizate prin acţiuni 

criminale, situaţie în care individul se simte presat (constrîns) de două cauze diferite, care 

acţionează în sens contrar. Cauza cu forţă superioară îşi impune propriul efect în detrimentul 
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celeilalte, determinîndul pe individ fie să recurgă la acţiuni criminale, fie să se abţină de la ele. În 

situaţia în care cauza criminogenă este deosebit de puternică, nici măcar pedeapsa cu moartea nu 

îi poate opri efectul – conduita criminală.  

Prin urmare, putem distinge două tipuri de prevenire a criminalităţii: a) prevenire represivă 

(pedeapsă) şi b) prevenire nerepresivă (modificare a condiţiilor sociale, educare criminologică 

etc.).  

Prevenirea represivă este prima formă de reacţie a membrilor societăţii la crime, adică la 

transgresări ale normelor sociale instituite de comun acord, care destrămau ordinea stabilită. Ea 

reprezintă o reacţie instinctuală, deci biologică, iar instinctul îi dicta omului să reacţioneze prin 

violenţă, fizică sau psihică. Această formă de reacţie socială la crimă nu putea, în mod obiectiv, să 

asigure o apărare suficientă a societăţii de manifestările criminale. Măsurile punitive sînt 

deocamdată absolut necesare în activitatea anticrimă, dar, în acelaşi timp, sînt incapabile de a 

soluţiona problema criminalităţii. Astfel că, într-un tîrziu, societatea a înţeles nevoia unor mijloace 

sociale de alt ordin pentru stăvilirea faptelor socialmente distructive, moment în care începe 

abordarea raţională a situaţiei. Încep să fie aplicate măsuri nerepresive de prevenire a criminalităţii. 

În consecinţă, se formează gîndirea şi practica criminologică, bazate pe o abordare raţională. 

Despre eficacitatea prevenirii nerepresive ne vorbesc verificările criminologice efectuate în 

diverse ţări. Noi le vom completa cu rezultatele cercetărilor noastre. Un exemplu îl constituie 

sistemele de alarmă pentru autovehicule. Astfel, această modalitate de prevenire a permis 

diminuarea cu peste 50% a furturilor din şi de pe automobilele rutiere [27]. 

Potrivit raţionamentelor noastre, există trei situaţii: a) un fenomen criminal poate fi stăvilit 

exclusiv prin represiune penală; b) un fenomen criminal poate fi stăvilit numai prin prevenire 

nerepresivă; c) un fenomen criminal poate fi stăvilit numai combinînd prevenirea represivă cu cea 

nerepresivă. Soluţionarea problemei criminalităţii este condiţionată de capacitatea criminologului 

de a determina care situaţie există şi dec, care strategie antricrimă trebuie să fie aplicată într-un 

caz concret. Soluţionarea problemei criminalităţii poate însemna dispariţia, diminuarea sau 

menţinerea la acelaşi nivel a unui fenomen criminal, în funcţie de resursele disponibile sau alocate, 

de dorinţa deţinătorilor puterii sau a membrilor societăţii etc. [28]. 

Prevenirea represivă reprezintă ultima soluţie în activitatea anticrimă, ca şi intervenţia 

chirurgicală în medicină. 

Toate cele trei metode de prevenire a criminalităţii pot fi aplicate prin patru tehnici, şi anume: 

1) tehnica prevenirii psihice, 2) tehnica prevenirii fizice, 3) tehnica prevenirii sociale şi 4) tehnica 

prevenirii medicale. 

Tehnica prevenirii psihice presupune o influenţă asupra psihicului individului. Ea este, de 

exemplu, folosită în cazul instituirii normelor penale, supunerii la o terapie psihologică a 

persoanelor, purtării unei discuţii cu individul care manifestă unele tendinţe negative în 

comportament, avertizării despre posibilitatea tragerii la răspundere penală sau educării 

criminologice a populaţiei.  

Educaţia criminologică include astfel de procedee: a) explicare, b) informare, c) sensibilizare 

sau d) cultivare a necesităţilor morale. 

Educarea criminologică constituie o componentă a socializării individului. Ea continuă şi 

după formarea unei personalităţi, adică după atingerea majoratului de către un individ. 

Prin explicare, criminologul încearcă să îl facă pe individ să înţeleagă caracterul distructiv 

al modalităţilor criminale de realizare a intereselor şi al riscului la care se supune individul în cazul 

săvîrşirii unei crime. Prin informare, criminologul tinde să îl ţină la curent cu schimbările care se 



8 

 

produc în criminalitate, cum ar fi noi forme de crimă, noi modalităţi de operare folosite de criminali 

sau zonele în care criminalii sînt deosebit de activi. Prin sensibilizare, criminologul se străduieşte 

să influenţeze emoţiile individului, astfel încît acestea să constituie o frînă pentru conduitele 

criminale. Prin cultivare a necesităţilor morale, criminologul sădeşte în spiritul individului 

necesitatea de a fi onest. 

Potrivit cercetărilor noastre criminologice, o modalitate importantă a educării criminologice 

constă în oferirea unor modele de conduită pozitive. Altfel zis, este recomandabil ca criminologul 

să comunice membrilor societăţii cum să procedeze în diverse situaţii problematice. Practica 

actuală constă preponderent în a comunica ce este interzis. Este o modalitate mai puţin eficace, 

deoarece îl pune pe individ să caute soluţii de sine stătător.  

Tehnica prevenirii fizice presupune o limitare sau, dimpotrivă, o favorizare a acţiunilor fizice 

ale indivizilor. Aceasta este utilizată, bunăoară, în situaţia în care criminalul este izolat de societate 

într-un penitenciar, este instalată o încuietoare la uşă, este îngrădit un teritoriu, sînt iluminate 

străzile sau este instalat un parapet care împiedică pietonii să treacă drumul într-un loc problematic. 

Tehnica prevenirii sociale presupune o schimbare a condiţiilor sociale de existenţă a 

individului, în sensul creării condiţiilor de realizare facilă şi prin modalităţi socialmente acceptate 

a intereselor de către individ. Ea este, de exemplu, folosită în cazul în care este constituită 

activitatea anticrimă, este efectuată expertizarea criminologică a proiectelor de acte normative, 

este amenajat în mod atrăgător un teritoriu, este redus şomajul, este organizat timpul liber al 

tinerilor, sînt create condiţii de reintegrare facilă a con damnaţilor la închisoare în societate după 

executarea pedepsei sau, în genere, este ridicat nivelul de viaţă al individului. 

Prevenirea socială poate fi efectuată prin procedee economice, legislative, administrative, 

organizaţionale etc. Iată un exemplu concret. Pentru a preveni evaziunea fiscală care ţine de 

veniturile provenite din tranzacţiile de vînzare–cumpărare a autovehiculelor sau a imobilelor şi 

care survine în majoritatea covîrşitoare a cazurilor, impozitele pot fi percepute direct de notar, 

conform unei metodologii aprobate oficial, care ţine cont nu de suma convenită de către părţi (şi, 

de regulă, ascunsă de acestea, fiind declarată o sumă considerabil diminuată, vădit ireală), ci de 

alte criterii (preţul mediu pe piaţă etc.), ceea ce constituie o măsură socială cu caracter legislativ.  

Tehnica prevenirii medicale (biologice) presupune o influenţă asupra organismului uman. 

Ea este, de exemplu, aplicată în situaţia în care sînt administrate medicamente sau sînt efectuate 

operaţii medicale (extirpare a unor organe sau a unor părţi ale acestora). 

Sistematizarea metodologică cu care am operat este bazată pe sistemul propus de sociologul 

român Septimiu Chelcea. Potrivit acestuia, metodele sînt aplicate prin diverse tehnici, tehnicile 

pot fi aplicate prin diverse procedee, în timp ce procedeele presupun folosirea diverselor 

instrumente. [29] 

O problemă criminologică care ţine de prevenirea criminalităţii o constituie natura 

ambivalentă a unor măsuri de prevenire. Bunăoară, anticiparea unor comportamente criminale care 

nu s-au manifestat anterior le oferă organelor anticrimă, agenţiilor de securitate criminologică 

privată, membrilor societăţii etc. posibilitatea de a pregăti o protecţie din timp. Ea dă însă idei unor 

persoane care manifestă sau vor manifesta o orientare criminală. O modalitate de a evita acest efect 

negativ a constat în secretizarea unor astfel de cunoştinţe criminologice. Ea este, din păcate, 

inaplicabilă în condiţiile politicii actuale de transparenţă.  

Complexitatea deosebită a comportamentului criminal, care reuneşte toate formele de 

existenţă ale materiei (fizică, chimică, biologică, psihică, socială, informaţională etc.), dictează 

cooptarea specialiştilor din diverse domenii la înfăptuirea activităţii de prevenire a criminalităţii. 
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Bunăoară, criminologul va apela la cunoştinţele economistului, pentru a concepe şi a pune în 

aplicare măsuri de reducere a sărăciei, a şomajului sau a altor fenomene de natură economică, dar 

care influenţează starea criminalităţii. Intervenţiile medicale sînt efectuate de medici. Lacătele, 

camerele video, sistemele de alarmă etc. nu pot fi concepute fără participarea inginerilor. 

Pedagogii îşi dau obolul la socializarea membrilor societăţii. Poliţiştii şi juriştii participă la 

relevarea, cercetarea, judecarea şi aplicarea pedepselor penale. Criminologului îi revine rolul de 

coordonator. Totodată, el contribuie la elaborarea şi aplicarea acestor măsuri sub diverse aspecte. 

Criminologul le prezintă specialiştilor din alte domenii problema (ce se întîmplă, cum se întîmplă, 

de ce se întîmplă aşa etc.), le indică finalitatea la care trebuie să ajungă, le furnizează informaţia 

necesară despre fenomenul criminal în cauză (de exemplu, o caracterizare criminologică a 

criminalilor sau a victimelor actelor criminale), verifică eficacitatea şi eficienţa măsurilor 

concepute etc. Bineînţeles, un şir de măsuri de prevenire a criminalităţii sînt elaborate de sine 

stătător de către criminolog. 

Măsurile de prevenire sînt eficace în măsura în care permit diminuarea criminalităţii şi 

eficiente – în măsura în care necesită mai puţine resurse sociale.  

Privită în complexitatea ei, activitatea de prevenire a criminalităţii este alcătuită din 

următoarele componente: 1) relevarea şi studierea detaliată a factorilor determinanţi, 2) elaborarea 

măsurilor de prevenire, 3) evaluarea posibilelor efecte sociale secundare şi 4) implementarea 

măsurilor de prevenire elaborate.  

Activitatea de prevenire a criminalităţii este desfăşurată în următoarele direcţii: 1) mediul, 

2) potenţialul criminal şi 3) potenţiala victimă. 

Activitatea de prevenire a criminalităţii se desfăşoară pe multiple planuri, în funcţie de 

specificul factorilor determinanţi asupra cărora se influenţează şi de metodele utilizate.  

În funcţie de momentul efectuării prevenirii în raport cu comportamentul criminal, 

distingem:  

a) prevenire pînă în momentul constituirii unei si- 

tuaţii care favorizează puternic săvîrşirea crimei (de exemplu, individul X nici nu se gîndeşte 

la săvîrşirea unui furt, dar reţine faptul că această faptă este pedepsită într-un mod inacceptabil 

pentru el – închisoare);  

b) prevenire în momentul existenţei unei situaţii  

care favorizează puternic săvîrşirea crimei (de exemplu, individul X se află într-o situaţie 

financiară complicată, dar se decide să îşi găsească un loc de muncă, în loc să accepte propunerea 

unui cunoscut de a săvîrşi un furt, graţie unei ştiri televizate la care au fost prezentaţi nişte tineri 

reţinuţi de poliţie în timpul săvîrşirii unui furt dintr-un magazin);  

c) prevenire în momentul în care persoana este ho- 

tărîtă să îşi realizeze interesele în mod criminal, dar nu manifestă deocamdată un 

comportament criminal (de exemplu, individul X s-a hotărît să accepte propunerea de a face rost 

de bani printr-un furt, care i-a fost făcută de un cunoscut, dar nu i-a comunicat decizia sa şi nici nu 

o va comunica, deoarece l-a întîlnit pe inspectorul de sector, care l-a îndemnat să nu recurgă la 

metode criminale de soluţionare a problemei, aflînd că el duce lipsă de bani, şi i-a oferit ajutorul 

său în căutarea unui loc de muncă);  

d) prevenire în momentul manifestării comportamentului criminal (de exemplu, individul X 

a fost reţinut de agenţii de securitate sau de poliţişti în incinta magazinului din care încerca să 

sustragă bani, graţie sistemului de alarmă care s-a declanşat). În toate aceste etape, pot fi aplicate 

deopotrivă măsuri generale şi măsuri individuale de prevenire. 
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Considerăm că clasificarea noastră este mai adecvată decît cea propusă de criminologul R. 

Gassin, care propune următoarea clasificare: prevenire la nivel de formare a personalităţii 

indivizilor, prevenire la nivel de formare a situaţiilor pre-criminale şi prevenire la nivel de 

dezvoltare a proceselor de trecere la act. [30] Iată două observaţii critice asupra clasificării în 

discuţie. Prevenirea poate fi realizată după formarea personalităţii omului, dar pînă la formarea 

unei situaţii pre-criminale. Prin curmarea comportamentelor criminale, sunt prevenite un şir de 

efecte negative ale acestora, de aceea ea este importantă.  

În planul desfăşurării comportamentului criminal, poate fi efectuată o clasificare mai 

generală, şi anume: 1) prevenire care precede comportamentul criminal şi 2) prevenire care 

succede comportamentul criminal. 

Direcţionată teritorial (anvergura teritorială), există: (a) prevenire desfăşurată pe întreg 

teritoriul unei societăţi, (b) prevenire efectuată într-o zonă, (c) prevenire desfăşurată într-o 

localitate şi (d) prevenire exercitată într-un perimetru limitat dintr-o localitate.  

În cazul în care este orientată spre membrii societăţii (numărul indivizilor vizaţi), pot fi 

distinse următoarele tipuri de prevenire: a) prevenire ce vizează toţi reprezentanţii unei societăţi, 

b) prevenire care se referă la un anumit grup social (de exemplu, funcţionarii publici) şi c) 

prevenire orientată asupra unor indivizi concreţi (izolaţi sau reuniţi în microgrupuri).  

Dacă este concentrată asupra sferelor de activitate socială, atunci poate fi realizată: a) 

prevenire la nivel de domeniu de activitate socială (de exemplu, în domeniul învăţămîntului), b) 

prevenire la nivel de sector de activitate (de exemplu, în învăţămîntul universitar) şi c) prevenire 

la nivel de entitate organizatorică (în exemplul dat, instituţie de învăţămînt superior: universitate 

sau institut concret).  

Procesele intense de integrare internaţională şi globalizare au făcut posibile şi acţiuni de 

prevenire înfăptuite la nivel transnaţional, cum ar fi cele din cadrul Uniunii Europene.  

În funcţie de situarea factorilor criminogeni, poate fi înfăptuită (a) o prevenire orientată spre 

factorii criminogeni externi (condiţii de viaţă, mediul natural etc.) şi (b) o prevenire orientată spre 

factorii criminogeni interni (însuşirile biologice, psihologice şi intelectuale). 

Măsurile de prevenire trebuie să ţină cont şi de caracterul fenomenului criminal, deoarece 

există două tipuri: fenomene criminale independente, care capătă autonomie după apariţie (de 

exemplu, corupţia), şi fenomene criminale dependente, care nu pot exista în afara acţiunii 

permanente a cauzei şi a condiţiilor (de exemplu, crima organizată, care nu poate exista în afara 

unei cereri la produse şi servicii inaccesibile pe cale legală).  

În cazul fenomenelor independente, cauza îşi încetează influenţa imediat după constituirea 

efectului, ca şi condiţiile declanşatoare, din care motiv este inutil să acţionăm asupra lor, fiind 

necesară o suprimare a efectului însuşi (de exemplu, izolarea pe termen lung a recidiviştilor 

inveteraţi în locuri de recluziune). Dimpotrivă, fenomenele dependente dispar de îndată ce cauza 

îşi încheie acţiunea, ceea ce înseamnă că acţiunile anticrimă urmează să lovească anume în cauza 

şi în condiţiile care le generează continuu.  

Activitatea de prevenire poate ţinti diverse laturi ale criminalităţii, precum numărul crimelor, 

numărul criminalilor, numărul victimelor, gravitatea crimelor, vîrsta şi sexul victimelor, mărimea 

daunelor materiale, numărul victimelor umane, impactul negativ asupra mediului natural, tipul de 

criminalitate sau tipul de crime. Toate aceste laturi se caracterizează, la rîndul lor, printr-o 

diversitate de aspecte, care pot constitui obiectul unor acţiuni de prevenire, cum ar fi, în cazul 

gravităţii crimelor, folosirea armelor la săvîrşirea crimelor, săvîrşirea crimelor în grup sau în stare 

de ebrietate.  
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Priorităţile activităţii de prevenire a criminalităţii sînt dictate de evidenţa faptelor sau sînt 

relevate cu ajutorul analizelor criminologice de către criminologi, practicieni sau cercetători 

ştiinţifici. 

După momentul impactului preventiv, prevenirea este realizată prin măsuri de anticipare – 

elimină cauza ori condiţiile pînă la producerea crimei sau a criminalităţii (ante factum) şi măsuri 

de intervenţie – neutralizează cauza ori condiţiile în cursul generării crimei sau criminalităţii (post 

factum). Aplicarea măsurilor de anticipare în prevenirea criminalităţii presupune o capacitate 

înaltă de prognozare şi de analiză criminologică a unei situaţii sociale concrete.  

Prevenirea criminalităţii constituie o activitate socială la care participă deopotrivă actori 

publici (autorităţile publice centrale şi locale sau instituţii şi organizaţii publice), actori obşteşti 

(organizaţii neguvernamentale, instituţii mass-media etc.) şi actori individuali (membri 

întîmplători ai societăţii sau cei care formează anturajul). Partajarea rolului actorilor activităţii de 

prevenire diferă de la o societate la alta, în funcţie de modul de organizare a societăţii, nivelul de 

dezvoltare a criminologiei, nivelul de educaţie cri minologică al cetăţenilor, politicienilor şi 

funcţionarilor sau alţi factori.  

Reuşita activităţii de prevenire a criminalităţii depinde de măsurarea rezultatelor obţinute. 

Criminologul are sarcina de a evalua permanent efectul pe care îl au acţiunile de prevenire a 

criminalităţii asupra realităţii. Planificarea acţiunilor de prevenire ulterioare este efectuată luînd în 

considerare rezultatele măsurărilor realizate.  

 

Concluzii. Definiţiile prevenirii criminalităţii care se regăsesc în lucrările naţionale de 

criminologie vădesc carenţe, inclusiv esenţiale. Este necesar a continua căutările unei definiţii 

perfecte.  

Există trei metode de prevenire a criminalităţii: metoda suprimării cauzei criminalităţii, 

metoda suprimării sau atenuării acţiunii condiţiilor favorizante ale criminalităţii şi metoda creării 

unor condiţii defavorabile criminalităţii. Fiecare metodă de prevenire a criminalităţii poate fi 

aplicată prin patru tehnici: tehnica prevenirii psihice, tehnica prevenirii sociale, tehnica prevenirii 

fizice şi tehnica prevenirii medicale (biologice).  

Procesul de prevenire a criminalităţii include patru etape: relevarea şi studierea detaliată a 

factorilor determinanţi, elaborarea măsurilor de prevenire, evaluarea posibilelor efecte sociale 

secundare şi implementarea măsurilor de prevenire elaborate.  

Prevenirea criminalităţii poate fi clasificată în funcţie de anvergura teritorială, numărul 

indivizilor pe care îi vizează, nivelul unui domeniu de activitate socială, situarea factorilor 

criminogeni, proporţia criminalităţii supuse acţiunii preventive, subiecţii activi şi momentul 

realizării măsurilor preventive. 
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