
FIȘA DISCIPLINEI 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

Universitatea din Bucuresti 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3 Departamentul 

 

Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Criminalitatea transfrontalieră în lumea contemporană 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de 

seminar 

- 

2.4 Anul de 

studiu  

III 2.5 

Semestrul 

 

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

 

Colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

DOP-

DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 3.2 Din care: 

curs  

2 3.3 

seminar/laborator 

- 

3.4 Total ore din planul de învățământ 28 3.5 Din care: 

curs 

28 3.6 

seminar/laborator 

 

Distribuția fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 11 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren: 

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 15 

Tutoriat:  7 

Examinări: 4 

Alteactivităţi: 

3.7 Total de ore de studiu individual 47  

3.8 Total de ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

           4. Precondiții(acolo unde este cazul) 

4.1.De curiculum  

4.2.De competențe  

 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 



5.1.De desfășurare a cursului 

 

 

5.2.De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

 

 

6. Competențele specific accumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

P
ro

fe
si

o
n
al

e:
 

 

 formarea deprinderilor de proiectare, aplicare şi evaluare a standardelor 

privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate transnationale;  

 dezvoltarea capacității de a proiecta intervenții individualizate pentru 

elaborarea unor politici si strategii in domeniul prevenirii si combaterii 

criminalitatii organizate transnationale; 

 dezvoltarea de competenţe de colaborare cu organismele de aplicare a legii si 

societatea civila pentru a realiza analize si studii in domeniul prevenirii si 

combaterii criminalitatii organizate transnationale. 

C
o
m

p
ee

n
țe

T
ra

n
sv

e

rs
al

e:
 

 

 Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri 

specific;  

 Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învătare, pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1.Obiectivul general al 

disciplinei 

 

- familiarizarea cu fundamentele prevenirii si combaterii 

criminalitatii organizate transnationale, precum si cu 

atributiile si responsabilitatile institutiilor de referinta din 

acest domeniu, la nivel international, regional si national 

 

7.2.Obiectivele specifice  

- asimilarea operaţională a principalelor concepte şi teorii 

psihosociale din domeniulprevenirii si combaterii 

criminalitatii organizate transnationale 

- cunoaşterea principalelor tipologii ale criminalitatii 

organizate transnationale, precum si a modalitatilor de 

manifestare in cadrul diferitelor state ale lumii 

- identificarea si cunoasterea cadrul legislativ si 

institutional privind criminalitatea organizata 

transnationala si stabilitatea regionala 

- inţelegerea politicilor, strategiilor si programelor 



elaborate si aplicate din domeniul prevenirii si combaterii 

criminalitatii organizate transnationale 

 

8. Conținuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observații 

1.Trăsăturile  criminalităţii organizate 

transfrontaliere în societatea contemporană 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

2.Criminalitatea organizată şi corupţia 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

3.Criminalitatea organizată şi terorismul 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

4.Cadrul juridic privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii organizate 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

5.Cadrul instituţional de prevenire şi 

combatere a criminalităţii organizate 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

6. Tipologia gruparilor criminalitati 

iorganizate transnationale 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

7. Criminalitatea organizată în fostele state 

totalitare 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

 



 Studii de caz 

Problematizarea 

8. Criminalitatea organizată în statele  

democratice 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

9. Criminalitatea organizată în România 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

10. Strategii eficiente de intervenţie pentru 

traficul de droguri şi traficul de fiinţe 

umane 

 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

11 Criminalitate organizată şi stabilitate 

regională 

 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

12 Amenintarile criminalitatii organizate 

la adresa stabilitatii regionale 

 

 

Prelegerea 

Descrierea 

Explicatia 

Dezbatere 

Studii de caz 

Problematizarea 

 

 

Bibliografie obligatorie: 
- Abraham, P., Nicolăescu, V., Iașnic, B. (2002), Poliţia Comunitară, Editura Expert, Bucureşti, 

2002 

- Alexandrescu Gabriela, Păunescu Geta (coordonatori), colectiv, Nicolăescu Victor, Ghid de 

bune practici pentru asistarea copiilor victime ale traficului în scopul exploatării sexuale, 

Organizaţia "Salvaţi Copiii", Bucureşti, 2004 

- Alexandrescu Gabriela, Păunescu Geta (coordonatori), colectiv, Nicolăescu Victor, Ghid 

privind intervenţia în cazurile de abuz asupra copilului, Organizaţia "Salvaţi Copiii", Ediţia a II-

a,  Timișoara, Editura Brumer, 2004 

- Banciu, Dan, Rădulescu, Sorin-M – „Corupţia si crima organizată în România-Evaluări 

sociologice,, Ed.  Continent XXI, 1994 

- Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Editura Expert, Bucureşti, 2000 



- Graham W. Giles, Rolul reintegrării sociale în pedepsirea infractorilor. O cheie pentru mileniul 

III?, Revista de Ştiinţă Penitenciară nr.1 (21), 1999 

- Iancu Marcel Adrian, Nicolăescu Victor, “Combaterea, la nivel European, a traficului illicit de 

droguri pe cale maritimă“, în Revista de Investigare a Criminalității, anul III, nr. 5/2010, pg. 

312-324, București, ISSN 1844-7749 

- Johnston, Michael – Corupţia şi formele sale, Editura Polirom, 2007 

- Pavel Abraham, Victor Nicolăescu, Bogdan Iaşnic, Introducere în Probaţiune, Editura Naţional, 

Bucureşti, 2001 

- Pitulescu Ioan, Al treilea război mondial, crima organizată, Editura Naţional, Bucureşti, 1996 

- Stănoiu Rodica Mihaela, Brezeanu Ortansa şi Dianu Tiberiu, Tranziţia şi criminalitatea, Editura 

Oscar, 1994. 

- Van Dijk, J, Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies: Trends in 

organized crime, 2007 Voicu Costică, Banii murdari şi crima organizată, Editura Artprint, 

Bucureşti, 1995 

- *** Consiliul Europei, Cartea alba a criminalitatii organizate transnationale, 2014 

- *** Ministerul Administratiei si Internelor. Studiu privind relationalrea dintre criminalitatea 

organizata si coruptie, Bucuresti, 2011 

- *** European Police Office, Serious and Organised Crime Threat Assessment, SOCTA, 2017 

- *** Southeast European Law Enforcement Center (SELEC), Annual Report, Bucuresti, 2019 

Bibliografie suplimentară: 
- ***Consiliul Europei, Recomandarea nr. R(2000)11, adoptată de Comitetul Miniştrilor 

Consiliului Europei la data de 19 mai 2000 privind Traficul de fiinţe umane în scopul 

exploatării sexuale, 2000 

- ***Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată 

la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005, 

Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 19/07/2006. 

- ***Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, Publicaţie a Organizaţiei Salvaţi Copiii, 

Bucureşti, decembrie 2001. 

- ***Convenţia privind Înfiinţarea Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiată 

la 26 iulie 1995, întemeiată pe dispoziţiile articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (COM(2007)0215 – C6-0169/2007 – 2007/0076(CNS)). 

- ***Convenţia Unică asupra stupefiantelor din 1961, adoptată de România prin Decretul nr.626 

din 1973 

- ***Decizia cadru a Consiliului 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului 

de fiinţe umane. Jurnalul Oficial L203, 01/08/2002, p.1-4. 

- ***Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, 

tranzitului şi şederii neautorizate, Jurnalul Oficial L 328, 05.12.2002, p. 17. 

- ***Legea 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi 

completările ulterioare, Publicat în Monitorul Oficial nr.783 din 11.12.2001. 

- Erez, E. (1991), Victim Impact Statements. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, 

33. Canberra: Australian Institute of Criminology 

- Fattah, E.A. 1986), From Crime Policy to Victim Policy, MacMillan, London 

- Goody, J. (2005), Victims and victimology, Pearson Longman 

- Karmen, A. (1990), Crime victims: An introduction to victimology, Brooks/Cole Pub. 

Co.  (Pacific Grove, California, 1990 

- Karmen, A. (2007), Crime victims, Thomson Wadswort, 2007 

- Mawby R.I., Walklate S. (1994), Critical Victimilogy, Sage Publications, London 

- Meadows, R.J (2006), Understanding violence and victimization, prentice Hall 

- Mitrofan, N., Zdrenghea V., Butoi T. (1994), Psihologie judiciară, Casa de Editură şi Presă 

„Şansa” – S.R.L., Bucureşti 



- Nicolăescu Victor (2007), “Sancţiunile neprivative de libertate aplicate infractorilor 

consumatori de droguri”, Revista Infodrog nr. 1/2007, Buletin de Informare și Documentare, 

Bucureşti, Editura Ministerului Administrației și Internelor, Bucureşti 

- Nicolăescu Victor (2008), “Tratamentul cvasi-coercitiv aplicat consumatorilor de droguri 

în diferite state”, Revista Infodrog nr. 1/2008, Buletin de Informare și Documentare, 

Editura Ministerului Administrației și Internelor, Bucureşti 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului:  
 

 Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si 

strainatate;  

 Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor 

institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in 

cadrul revistelor de circulatie internationala. 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 

 

10.1Criterii de evaluare 10.2.Metode de 

evaluare 

10.3.Pondere din 

nota finală 

10.4.Curs 

 

 

Referat scris, evaluarea 

calităţii proiectului aplicaţiei, 

documentării materialului 

prezentat, acurateţea surselor 

accesate, principiilor de 

lucru specifice politicilor, 

strategiilor si programelor de 

prevenire si combatere a 

criminalizatii organizate 

transnationale 

Colocviu 100% 

10.6.Standard minim de performanță 

 Parcurgerea unui număr de titluri din bibliografia obligatorie; cunoașterea și operarea cu 

conceptele și noțiunile de bază utilizate pe parcursul cursului. 

 
  Semnătura titularului de curs            Semnătura titularului de seminar 

                                                                       
 

  

      Semnătura directorului de  departament 

    

 

                                                     


