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Proiectul ştiinţific (denumirea / tema)

COJOCARU Radion
554 – Drept penal:
554.01 – Drept penal şi execuţional penal;
554.02 – Criminologie;
554. 04 – Criminalistică, expertiză judiciară,
investigaţii operative.
proiectului
ştiinţific
Prevenirea
criminologică a criminalităţii violente
Durata proiectului: 4 ani (2018-2022).
Importanţa şi relevanţa temei:
În
contextul
răspândirii
necontrolate
a
criminalităţii de violenţă în societatea noastră,
devine tot mai clară şi mai pronunţată necesitatea
implementării de către R. Moldova a unor măsuri
eficiente de prevenire a acestui flagel social.
Reacţia socială faţă de violenţă este precară şi lasă
mult de dorit. Violenţa asupra căreia nu se
ripostează, atrage după sine o violenţă mai gravă.
Prin urmare, este oportună examinarea în cadrul
unei teze de doctorat a criminalităţii de violenţă şi
a unor forme particulare de manifestare a acesteia
incriminate în Cod penal al R. Moldova. Or,
fenomenul violenţei atrage după sine daune
irecuperabile atributelor ce caracterizează
personalitatea umană şi încălcări flagrante a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Mai grav,
răspândirea violenţei crează un deficit de imagine
pentru R. Moldova pe plan european.
Mai mult decât atât, criminalitatea violentă nu a
făcut obiect de cercetare a unor studii autohtone
care să o consacre în mod special. Din atare
raţiuni, considerăm că îşi va găsi o utilitate
practică un studiu destinat cercetării criminologice
Rezumatul

a criminalităţii violente, în vederea revaluării
politicii penale şi a măsurilor de prevenire a
infracţionalităţii de acest gen.
Necesitatea este resimţită şi din punct de vedere
practic, mai ales de organele MAI, cărora le va fi
util un ghid care ar cuprinde măsurile speciale şi
individuale de prevenire efcientă a fenomenului
criminalităţii violente.
Obiective generale: dozarea politicii penale de
prevenire a criminalităţii violente; evidenţierea
principalelor forme de manifestare a criminalităţii
violente în R. Moldova; evaluarea activităţii
organelor de drept la aplicarea măsurilor
preventive.
Obiective specifice: conturarea cauzelor şi
condiţiilor criminalităţii violente; stabilirea
trăsăturilor biopsihosociale a persoanlităţii
criminalului violent; stabilirea cauzelor de
victimizare; elaborarea unor măsuri efciente
orinetate spre diminuarea cauzalităţii criminalităţii
violente; conceprea unor măsuri care ar diminua
cultul violenţei în R. Moldova; eficientizarea
organelor MAI în prevenirea violenţei etc.
Rezultate
scontate:
fundamentarea
unor
modificări legislative care ar contribui la
perfecţionarea legii penale; conceperea unui model
preventiv, care ar facilita activitatea practică a
organelor de drept.

