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I. Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra: Ştiinţe socio-umane şi asistenţă socială
Domeniul general de studiu: 38 Drept
Domeniul de formare profesională la ciclul I: 381 Drept
Denumirea specialităţii: 381.1 Drept
Statutul: unitate de curs opţională
Administrarea unităţii de curs:
a) studii cu frecvenţă la zi, Ciclul II, masterat
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II. Informaţii referitoare la cadrul didactic:
Numele, prenumele titularului cursului: Gheorghe Neagu
Gradul ştiinţific: doctor în istorie
Tel.: 069224522
e-mail: neagu.gheorghe@gmail.com
III. Integrarea cursului în programul de studii
Sociologia devianţei reprezintă o direcţie relativ nouă în sistemul ştiinţelor sociale. În
ultimii ani în cadrul acestei discipline au fost obţinute realizări importante. Interesul faţă de
această disciplină este confirmat de constituirea în cadrul Asociaţiei internaţionale a
sociologilor a Comitetului de cercetare 29 „ Comportamentul deviant şi controlul social”.
Studierii acestei unităţi de curs este condiţionată atît de necesitatea abordării multiaspectuale a
fenomenului complex de criminalitate, cît şi de
comportamentului deviant în societatea moldovenească

intensificarea diverselor forme ale

de

Această unitate de curs este strâns corelată cu „ Sociologia crimei şi criminalităţii,”
Criminologia”, Sociologia juridică”; „Psihologia juridică” etc.
În programele de curs pentru ciclul II, studii de masterat această disciplină a fost inclusă
(este adevărat, deocamdată, la unele universităţi) acum cîţiva ani. Acest lucru a fost condiţionat
de mai mulţi factori:
- fără o analiză multiaspectuală (inclusiv şi din perspectivă sociologică) a criminaliotăţii ca
sistem social este greu de intuit sarcinile arzătoare şi perspectivele evoluţiei ştiinţelor penale şi
criminologiei;
- fără cercetarea aspectelor sociologice ale comportamentului deviant este greu de conceput
formularea şi, mai ales, realizarea conceptului statului de drept, principiul suprem al căruia îl
constituie supremaţia legii;
- orientarea spre reformarea societăţii presupune creşterea importanţei investigaţiilor empirice
ce ţin de domeniul sociologiei devianţei în elaborarea proiectelor de

intervenţie socială,

orientate spre eficientizarea dreptului, spre optimizarea relaţiilor sociale.

IV. Competenţe prealabile:
Absolventul ciclului I al învăţământului juridic cunoaşte conceptele fundamentale ale
teoriei generale, dreptului constituţional şi instituţii politice, criminologiei etc., ceea ce
constituie o premisă importanţă în vederea

sesizării adecvate a sociologiei devianţei. O

importanţă deosebită în crearea premiselor favorabile pentru realizarea obiectivelor
„Sociologiei devianţei” o are cunoaşterea următoarelor probleme : metoda sociologică în teoria
generală a dreptului, metoda analizei sistemice, sistemul dreptului, funcţiile sociale ale
dreptului, lacunele dreptului, tehnică legislativă, eficienţa legislaţiei, cultură juridică etc.
În principiu, studentul de la programul de masterat de care ne ocupăm trebuie să deţină
următoarele competenţe prealabile:
- cunoaşterea fundamentelor teoretice ale dreptului;
- cunoaşterea temeinică a terminologiei juridice în general;
- capacitatea de interpretare a normelor juridice, a principiilor dreptului şi a actelor de
aplicare a dreptului;
- aplicarea principiilor, metodelor, tehnicilor şi procedurilor fundamentale din dreptul
public şi privat.
- capacitatea de evaluare adecvată a evenimentelor social-politice, economice, ideologice,
culturale;
- capacitate de sinteză a activităţilor publice într-un cadru social concret;

- evaluarea evenimentelor social-politice, economice, ideologice, culturale;
- sinteza activităţilor publice într-un cadru social concret;
- selecţiuni şi analize bibliografice;
- identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unei instituţii
juridice;
-utilizarea adecvată a metodelor de cercetare a dreptului.
Cadrul interdisciplinar al disciplinei „Sociologia dreptului” este asigurat de
„Criminologie”, „Resocializarea infractorului”, „Penologie şi ştiinţa penitenciară” .
Studierea problematicii sociologiei devianţei creează premise favorabile pentru sesizarea
adecvată a cursului de criminologie, pentru o mai profundă cunoaştere a realităţii sociale a
diverselor ramuri ale dreptului, ajungându-se ,în final, la sociologia dreptului penal, sociologia
dreptului internaţional penal etc.
V. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
1. Competenţe la nivel de cunoaştere
La nivel de cunoaştere şi înţelegere studentul trebuie:
- să determine specificul şi esenţei obiectului de studiu al sociologiei devianţei, coraportul ei cu
alte ştiinţe, în special, cu „Criminologia”, „Penologia”, „Resocializarea infractorului”;
- să cunoască etapele principale de dezvoltare, conceptelor şi paradigmelor principale cu care
operează sociologia devianţei;
- să identifice dimensiunilor abordării sociologice a comportamentului deviant;
- să cunoască regulilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor adecvate cercetărilor empirice
ale fenomenelor deviante.
2. Competenţe la nivel de înţelegere şi aplicare:
- să explice esenţa conceptelor cu privire la comportamentul deviant;
- să utilizeze metodele şi tehnicile adecvate problematicii diverse a sociologiei devianţei;
- să utilizeze corect terminologia sociologiei devianţei în expunerea principalelor probleme
teoretice şi practice;
- să dobîndească deprinderi de cercetare a diverselor tipuri ale comportamentului deviant;
- analiza influenţei factorilor economici, politico-ideologici şi de altă natură asupra conduitei
umane;
- să evalueze datele investigaţiilor empirice ale comportamentului deviant şi să formuleze
proiecte de consolidare a controlului social;

- să achiziţioneze deprinderi de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice în vederea
rezolvării unor situaţii din practica vieţii cotidiene
- să determine specificul şi esenţa obiectului de studiu al sociologiei devianţei,
- să înţeleagă locul sociologiei devianţei în contextul principalelor teorii sociologice,
- să sesizeze coraportul „Sociologiei devianţei” cu alte unităţi de curs, în special, cu
„Resocializarea infractorului”, „ Penologia şi ştiinţa penitenciară”, „Criminologie”;
- să însuşească terminologia şi aparatul noţional al sociologiei devianţei;
- să cunoască etapele principale de dezvoltare, conceptele şi paradigmele principale cu care
operează sociologia devianţei;
- să cunoască funcţiile principale ale sociologiei comportamentului deviant;
- să identifice dimensiunile abordării sociologice a componentelor sistemului comportamentului
deviant al individului;
- să recunoască manifestările realităţii sociale a comportamentului deviant din perspectiva
relaţiilor complexe dintre subsistemul individual şi sistemul societal;
- să identifice unele repere teoretice şi metodologice necesare abordării sociale a problematicii
comportamentului deviant;
- să definească tipurile de comportament deviant al indivizilor din perspectiva principalelor
paradigme sociologice;.
- să cunoască particularităţile utilizării metodelor şi tehnicilor de cercetare în procesul
analizei diverselor tipuri ale comportamentului deviant.

La nivel de aplicare audientul trebuie :
- să

explice esenţa conceptelor cu privire la realitatea socială a devianţei;

- să utilizeze metodele şi tehnicile adecvate problematicii diverse a sociologiei devianţei,
- să utilizeze corect terminologia sociologiei devianţei în expunerea principalelor probleme
teoretice şi practice;
- să cerceteze diverse tipuri de deviaţii;
- să argumenteze influenţa factorilor economici, axiologici, psihologici etxc. asupra devianţei;
- să analizeze eficienţa normelor sociale din perspectiva interesului general, grupurilor de
interes;
- să evidenţieze şi să explice factorii extrinseci dreptului, normelor sociale ( de natură
economică, morală etc.), care conduc la disfuncţia acestora;
- să identifice gradul de adecvare a normelor de drept, normelor sociale realităţii sociale din
ţara noastră;
- să stabilească ipostazele ( situaţiile) ce pot să apară între subsistemul normativ şi sistemul

societal;
- să stabilească consecinţele negative, de natură frenatoare ale rămânerii în urmă a dreptului
faţă
de procesele sociale;
- să analizeze datele investigaţiilor empirice din domeniul sociologiei devianţei şi să formuleze
proiecte de intervenţie socială;
- să compare experienţa doctrinară şi practică în vederea atingerii scopurilor sociologiei
devianţei;
- să aplice în mod practic cunoştinţele teoretice şi empirice dobândite, în vederea rezolvării
unor situaţii din

practica prevenirii criminalităţii şi a altor forme ale comportamentului

deviant;
- să dispună de competenţe vizând realizarea cercetărilor sociologice în domeniu.
3. Competenţe la nivel de integrare:
- dezvoltarea capacităţilor de integre a cunoştinţelor şi deprinderilor obţinute în cadrul
sociologiei devianţei cu cele acumulate în cadrul altor unităţi de curs ;
- dobîndirea deprinderilor de identificare, evaluare şi soluţionare a conflictelor sociale;
- consolidarea

capacităţilor de efectuare a cercetărilor ştiinţifice în diverse domenii ale

sociologiei devianţei;
- dezvoltarea capacităţilor de identificare a importanţei crescînde a sociologiei devianţei în
contextul schimbărilor sociale;
- consolidarea abilităţilor de proiectare a dezvoltării sociologiei devianţei în contextul integrării
europene.
- să integreze cunoştinţele şi deprinderile obţinute în cadrul sociologiei devianţei cu cele
acumulate în cadrul altor unităţi de curs (module) ;
- să identifice discrepanţele, nepotrivirile ce există între drept şi societate;
- să evalueze şi să iniţieze propuneri în direcţia diminuării conflictelor sociale;
- să proiecteze cercetări în diverse domenii ale sociologiei devianţei;
- să evalueze importanţa crescândă a sociologiei devianţei în dezvoltarea ştiinţei criminologice.
- să construiască modele proprii de prevenire a devianţei în comunitate;
- să elaboreze programe de asistenţă socială;
- să identifice perspectivele dezvoltării sociologiei devianţei în contextul integrării europene.
VI. Finalităţile cursului:

-

la finele unităţii de curs se estimează că studentul va fi capabila să conceapă societatea
ca un întreg funcţional, în cadrul căruia toate componentele interacţionează şi se
ajustează reciproc;

-

va fi capabil să identifice locul şi funcţiile sistemului de control social în cadrul
sistemului social global, a multiplelor relaţii de intercondiţionare dintre normele sociale
şi celelalte componente ale vieţii sociale;

-

va fi capabil să demonstreze importanţa sociologiei devianţei în contextul racordării
sistemului de drept naţional la cel comunitar;

-

va fi capabil să utilizeze metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică a conduitei umane;

-

va demonstra eficienţa modului de învăţare prin intermediul unui proiect de cercetare a
comportamentului deviant;;

-

va demonstra cunoaşterea temeinică a condiţionării sociale a comportamentului uman
prin capacitatea de a realiza analize critice ale raportului dintre normele sociale şi
acţiunea socială;

-

va conştientiza necesitatea de a se raporta permanent la contextul social atunci cînd se
pune problema înţelegerii spiritului comportamentului uman şi evaluării acestuia.

VII. Calendarul de desfăşurare a unităţii de curs
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri
№
1.
2.
3.
4.
5.

Tema
Obiectul de studiu şi problematica sociologiei devianţei
Orientări şi interpretări teoretice în sociologia devianţei
Metodologia sociologiei devianţei
Violenţa (intra) familială – formă a comportamentului deviant
Criminalitatea – cea mai periculoasă formă a comportamentului deviant
Total

Nr. de ore
2
4
4
2
4
16

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar
№
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Tema
Orientări şi interpretări teoretice în sociologia devianţei
Metodologia sociologiei devianţei
Violenţa (intra) familială – formă a comportamentului deviant
Criminalitatea – cea mai periculoasă formă a comportamentului deviant
Narcomania, beţia şi alcoolismul – forme ale devianţei
Sinuciderea ca formă de autoagresiune

Nr. de ore
4
4
2
6
4
2
2
Controlul social asupra comportamentului deviant şi mijlocele de realizare a
acestuia

Total

24

VIII. Conţinuturi
Tema nr.1. Obiectul de studiu şi problematica sociologiei devianţei
1. Definiţia, obiectul şi problematica sociologiei devianţei.
2. Sociologia devianţei şi criminologie.
3. Funcţiile sociologiei devianţei.
4. Devianţa în context normativ.
5. Devianţa în context fenomenologic.
6. Criteriile principale de definire a devianţei.
7. Clasificarea devianţei..
8. Relativitatea criteriilor de definire, evaluare şi clasificare a devianţei.
Tema nr.2. Orientări şi interpretări teoretice în sociologia devianţei
1. Tipologia teoriilor asupra devianţei: teorii criticiste, teorii pozitiviste, de orientare bioantropologică, de orientare psihologică.
2. Teorii normative: strucrurale (E.Durkheim, R.K.Merton) şi procesuale (H.Becker).
3. Teorii relativiste: structurale(R.Quinney) şi procesuale (E.Lemert).
4. Teorii ideologice (T.Parsons).
5. Devianţa din perspectiva modelului anomiei
Anomia- noţiunea fundamentală a sociologiei devianţei. Concepţia lui E.Durkheim despre anomie
ca fenomen de dezorganizare normativă. Relaţia dintre anomie şi devianţă. Tipurile de acomodare
sau adaptare a individului la realitatea socială elaborate de către R.K. Merton:conformitate,
inovaţie, ritualism, răzvrătire.
6. Paradigme explicative ale devianţei
Clasificarea paradigmelor. Paradigma funcţionalistă. Paradigma conflictului social. Paradigma
interacţionalismului simbolic. Orientări fenomenologice.

Tema nr.3. Metodologia sociologiei devianţei
1. Regulile principalele ce urmează a fi respectate în cercetările empirice ale devianţei.
2. Utilizarea observaţiei în cercetările empirice ale comportamentului deviant.
3. Analiza documentelor –tehnică inedită în cercetarea conduitei umane.
4. Ancheta prin intermediul interviului şi chestionarului în sociologia devianţei.
5. Experimentul în investigaţiile empirice ale devianţei.

6. Paşi în aplicarea metodelor de cercetare.
7. Valorificarea rezultatelor cercetărilor sociologice empirice
Tema nr. 4. Violenţa (intra) familială – formă a comportamentului deviant
1. Caracteristici şi forme principale ale violenţei (intra)familiale.
2. Violenţa contra copiilor – o componenţă principală a violenţei exercitate în cadrul familiei.
3. Violenţa conjugală şi efectele ei asupra femeilor victime.
4. Maltratarea vârstnicilor de către copii şi susţinătorii lor legali.
5. Preocupări actuale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei (intra)familiale. Cadrul
juridic naţional de protecţie împotriva violenţei
Tema nr.5. Criminalitatea – cea mai periculoasă formă a comportamentului deviant.
1. Delicventă (criminalitate). Accepţiuni şi sensuri.
2. Criterii sociologice de definire şi evaluare a criminalităţii.
3. Abordarea normativă şi psihosociologică a vinovăţiei şi răspunderii delicventului.
4. Сorupţia şi caracteristicile ei.
5. Politici sociale şi penale de prevenire şi tratament a criminalităţii.
6. Protecţia şi autoprotecţia populaţiei faţă de criminalitate.

Tema nr.6 Narcomania, beţia şi alcoolismul – forme ale comportamentului deviant
1. Fenomenul narcomaniei toxicomaniei din perspectivă sociologică.
2. Noţiunile de beţie, alcoolism, consum de alcool.
3. Teorii sociologice cu privire la fenomenul beţiei.
4. Tipurile consumului de alcool.
5. Funcţiile sociale ale alcoolului şi stupefiantelor.
6. Consecinţele sociale ale alcoolismului şi narcomaniei.
7. Alcoolism, narcomanie, criminalitate;
8. Profilactica alcoolismului, narcomaniei şi toxicomaniei.
Tema nr.7. Sinuciderea ca formă de autoagresiune
1. Suicidul – fenomen social relativ de masă.
2. Natura socială a suicidului.
3. Tendinţe universale şi naţionale ale comportamentul suicidar.
4. Cauze şi motive ale suicidului.
5. Principale teorii vizînd cauzele suicidului. Suicidul – manifestare a inadaptării sociopsihologice a individului în condiţiile conflictului microsocial.

6. Suicidul în sistemul indicatorilor insecurităţii sociale.
7. Prevenirea suicidului
Tema nr. 8. Controlul social asupra comportamentului deviant şi mijlocele de realizare a
acestuia
1. Dimensiuni şi sensuri ale controlului social.
2. Tipuri, forme şi modalităţi de control social.
3. Controlul social în societăţile deschise şi închise.
4. Rolul dreptului în sistemul mecanismelor de control social.
5. Particularităţile controlului social în societatea moldovenească.
IX. Activităţi de lucru individual:
Nr.
1

Nr.
ore

Sarcini pentru învăţămînt
Tema:Obiectul de studiu şi problematica sociologiei devianţei
- să sesizeze specificitatea sociologiei;
- să definească obiectul de studiu şi problematica sociologiei generale şi
sociologiei de ramură;
- să definească obiectul de studiu al sociologiei devianţei;
- să identifice problema centrală a deviantologiei –relaţia dintre acţiunea
umană şi ordinea normativă;
- să identifice unghiul de vedere specific al sociologiei devianţei;
să identifice domeniile de cercetare ale sociologiei devianţei
- să delimiteze dimensiunile sociologiei devianţei de criminologie;
- să determine locul şi rolul Sociologiei devianţei în sistemul ştiinţelor;
- să descrie funcţiile sociologiei devianţei;
- să sesizeze principalele probleme sociale care pot fi soluţionate şi cu
aportul investigaţiilor empirice din domeniul sociologioei devianţei;
- să determine locul sociologiei devianţei în formarea juridică profesională
continuă;
- estimeze importanţa

normativităţii în funcţionarea societăţii din

perspectica categoriilor de norme;
- să caracterizeze devianţa în context fenomenologic;
- să identifice criteriile principale de definire a devianţei;
- să clasifice devianţa în funcţie de criterii diverse;
- să sesizeze caracterul relativ al criteriilor de definire şi evaluare a

10

de

devianţei.
- să sesizeze caracterul relativ, echivoc al noţiunii de devianţă;
- să estineze cele două sensuri ale noţiunii de devianţă;
-să sesizeze raportul dintre „devianţa socială pozitivă” şi afirmarea unor noi
tendinţe de organizare socială;
Orietări şi interpretări teoretice în sociologia devianţei

2

20

să aplice modelul de analiză sus menţionat asupra realităţii din Republica
Moldova;
- să caracterizeze dimensiunile teoriei anomiei sociale şi să argumenteze
importanţa euristică a acestui concept pentru investigaţiile empirice ce ţin de
sociologia devianţei
- să identifice principalele manifestări ale anomiei sociale din societatea
moldovenească;
- să demonstreze importanţa euristică a concepţiei „dezorganizării sociale”
pentru realitatea din Republica Moldova;
- să sesizeze paradigma lui R. Merton din perspectiva celor 5 moduri de
conflict dintre scopuri şi mijloace;
- să estimeze realitatea din ţara noastră din perspectiva

modelului

mertonian;
- să caracterizeze reformulările şi reevaluările critice ale modelului lui R.
Merton realizate de către T. Parsons, A. Cohen, M. Ltmtrt;
- să evalueze critic cercetările empirice cu privire la relaţia dintre anomie şi
devianţă realizate de către Charles R. Snyder, D. Meier şi a. ;
- să sesizeze conţinutul modelului teoretic al marginalităţii şi să analizeze
trăsăturile distincte ale acestuia prin prisma realităţii din ţara noastră.
-

- să sesize argumente înaintate împotriva noţiunii de problemă socială şi
estimarea acestora;

-

-să caracterizeze teoriile antropologice, psihologice ale devianţei;

-

-să identificte cele mai închegate variante a funcţionalismului (T. Parsons);

-

-să estimeze codificărea funcţionalismului de către R. Merton (paradigma
analizei funcţionale);

-

-să caracterizeze funcţiile şi disfuncţiile sociale ale devianţei în conformitate
cu viziunea lui A. Cohen;

-

-să estimeze paradigma conflictului social din perspectiva polarizării

societăţii moldoveneşti;
-

-să identifice curentele cu caracter fenomenologic în explicarea devianţei;
-să clasifice teoriile sociologice în funcţie de următoarele două nivele

-

explicative: a) nivelul macrosocial;b) nivelul microsocial;
-

-să estimeze devianţa din perspectiva socializării;

-

-să identifice relaţia dintre socializare, conformitate şi devianţă;

-

-să caracterizeze devianţa din perspectiva anumitor subculturi, care se
transmit de la o generaţie la alta;

Tema: Metodologia sociologiei devianţei

3

20

- să cunoască regulile fundamentale care trebuie respectate în procesul
efectuării cercetărilor sociologice empirice;
- să identifice particularităţile aplicării regulilor metodologice în sociologia
devianţei;
- să definească noţiunile de metodă, tehnică de cercetare, instrumente de
investigare, procedee de cercetare, metodologie;
- să identifice etapele investigaţiilor sociologico-juridice;
- să definească noţiunile de observaţie ştiinţifică, anchetă sociologică, sondaj
de opinie, analiza de conţinut, experiment legislativ , scalare;
- să

elaboreze ipoteze de lucru

în vederea promovării investigaţiilor

empirice pe anumite teme;
- să operaţionalizeze conceptele

în vederea efectuării investigaţiilor

empirice;
- să elaboreze de sine stătător tehnici de cercetare şi instrumente de lucru
pentru anumite teme: ghid de observaţie,

chestionar, ghid de interviu,

proiectul unui experiment legislativ, să realizeze analiza de conţinut a unui
document social;
- să elaboreze concepţia unui proiect de investigaţie sociologică în domeniu;
- să identifice tema proiectului investigaţiei sociologice care urmează să fie
prezentată la evaluarea finală

şi să elaboreze calendarul elaborării

însărcinării didactice în cauză pînă la sfîrşitul semestrului.

4

Tema: Violenţa (intra) familială – formă a comportamentului deviant
- să

10

definească noţiunea de violenţă (intra)familială;

- să identifice formele violenţei (intra)familiale;
- să caracterizeze violenţa împotriva femeilor;
- să determine amploarea şi principalele cauze ale violenţei contra copilului;
- să sesizeze definiţiile şi evaluările maltratării minorilor;
- să determine ponderea violenţei împotriva copiilor în Republica Moldova şi
în mun. Bălţi;
- să identifice infanticidul ca formă de violenţă extremă contra copilului;
- să determine ponderea comportamentului nominalizat în ţara noastră;
- să caracterizeze incestul ca agresiune împotriva minorilor;
- să caracterizeze evoluţia modelelor de protecţie ale minorilor împotriva
actelor de violenţă şi maltratare;
- să elaboreze programe de protecţie a minorilor împotriva actelor de
violenţă şi maltratare axate pe realitatea din mun. Bălţi;
- să caracterizeze sinuciderea ca formă de autoagresiune;
- să determine, în baza studiilor sociologice empirice, eficienţa normelor de
drept cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei (intra) familiale;
- să culeagă şi să tipizeze informaţia cu privire la dosarele privind violenţa
(intra) familială din prima instanţă;;
- să elaboreze, în funcţie de specificul locului de muncă, proiecte de
prevenire a violenţei (intra) familiale.
5

Tema: Criminalitatea – cea mai periculoasă formă a comportamentului 16
deviant.
- să definească noţiunea de delincvenţă;
- să identifice caracterul multidimensional şi multicultural al criminalităţii;
- să elucideze dimensiunile sociologice utilizate în procesul abordării
criminalităţii;
- să demonstreze corelaţia dintre criminalitate şi diverse variabile (de natură
economică, psihologică, morală etc.);
- să definească noţiunile de politică socială de prevenire a criminalităţii;
- să definească noţiunea de politici penale de prevenire a criminalităţii;
- să sesizeze caracterul controversat al conceptului de politică penală;
- să identifice felurile de prevenire a criminalităţii;

- să identifice particularităţile comportamentului infracţional în unitatea
teritorial-administrativă în cadrul căreia funcţionează masterandul;
- să distingă trăsăturile specifice ale alternativelor detenţiunii;
- să determine factorii ce determină eficienţa alternativelor detenţiunii;
- să propună măsuri de optimizare a cadrului juridic de reglementare a
alternativelor detenţiunii;
- să estimeze rolul societăţii la implementarea pedepsei sub formă de muncă
neremunerată în folosul comunităţii;
- să definească conceptul de resocializare a infractorilor;
să definească noţiunea de corupţia în baza documentelor ONU, Consiliului
Europei;
- să elaboreze proiecte de investigaţie sociologică a diferitelor forme ale
comportamentului infracţional;
- să demonstreze modalităţile de valorificare a datelor studiilor sociologice
empirice în activitatea organelor de drept (în funcţie de locul de muncă al
masterandului).
6

Tema: Narcomania, beţia şi alcoolismul – forme ale comportamentului 14
deviant
- să identifice indicatorii narcotizării societăţii;
- să determine nivelul narcomaniei în societatea moldovenească;
- să elucideze raportul dintre narcomanie şi comportamentul infracţional;
- să caracterizeze teoriile sociologice care explică beţia.
- să identifice tipurile şi nivelurile consumului de alcool;
- să identifice funcţiile sociale ale alcoolului şi stupefiantelor;
-. să identifice dimensiunile sociale ale beţiei şi alcoolismului;
- să determine ponderea persoanelor alcoolice în ţară şi în mun. Bălţi;
- să explice raportul dintre beţie, alcoolism şi comportamentul infracţional;
- să elucideze dimensiunea socială a narcomaniei;
- să determine numărul narcomanilor în ţară şi în mun. Bălţi;
- să caracterizeze raportul dintre alcoolism, narcomanie şi criminalitate;
- să estimeze programele de diminuare a consumului de alcool şi
narcomaniei;
- să promoveze în rîndurile liceenilor din mun.

Bălţi o investigaţie

sociologică (metodologie investigaţiei - elaborată în comun - masteranzi-

titularul unităţii de curs) cu scopul de a măsura gradul de conştientizare a
acestei categorii sociale a pericolului narcomaniei.

Tema nr.7. Sinuciderea ca formă a autoagresiunii

7

- să

10

sesizeze caracterul social al suicidului;

- să identifice natura socială a acestui comportament;
- să sesizeze necesitatea cercetărilor interdisciplinare ale suicidului.
- să caracterizeze tendinţele mondiale şi naţionale ale acestui comportament;
- să identifice componenţa socio-demografică a suicidarilor;
- să identifice motivele suicidului: conflicte în cadrul familiei; divorţul;
singurătatea.;
- să determine locul suicidului în sistemul indicatorilor insecurităţii sociale;
- să culeagă informaţii cu privire la comportamentul suicidar din unitatea
teritorial-administrativă în cadrul căreia funcţionează masterandul.
Tema: Controlul social asupra comportamentului deviant şi mijlocele de 10

8

realizare a acestuia
să – să

definească noţiunea de control social;

-

- să identifice tipurile de control social;

-

- să clasifice mecanismele controlului social;

-

- să identifice stilurile de control social: penal, compensator, conciliator,
terapeutic;

-

- să sesizeze particularităţile evoluţiei controlului social în perioada de
tranziţie;

-

- să compare teoriile existente cu privire la controlul social;
- să propune modalităţi de eficientizare a controlului social.
- să

explice noţiune de eficienţă a legislaţiei din perspectiva

operaţionalizării criteriilor de evaluare a actelor normative;;
- să sesizeze criteriile de abordare a acestui concept, în special, criterii care
conduc la existenţa câtorva opinii pe marginea acestui concept;
- să identifice factorii ce influenţează, cel mai mult eficienţa legislaţiei;
- să clasifice factorii respectivi în factori intrinseci şi extrinseci dreptului;
- să evalueze , utilizând metoda modelării, eficienţa unor acte normative;
- să caracterizeze situaţiile tipice de distorsiune şi disfuncţie a dreptului;

- să aplice cunoştinţele ce ţin de disfuncţia dreptului la realitatea sociojuridică din ţara noastră;
- să identifice ipostasele /situaţiile care pot exista între subsistemul dreptului
şi sistemul social global;
- să determine, ipotetic, raportul dintre subsistemul juridic şi sistemul
societal din ţara noastră;
- să exemplifice teza cu privire la manifestarea dreptului în calitate de
catalizator al proceselor sociale dezirabile;
- să exemplifice teza cu privire la manifestarea dreptului în calitate de factor
frenator al proceselor sociale dezirabile;
- să sesizeze particularităţile metodologiei cercetărilor empirice a eficienţei
legislaţiei;
- să identifice cele mai adecvate metode şi tehnici de cercetare a eficienţei
legislaţiei ;
- să elucideze particularităţile experimentului legislativ şi al altor metode şi
tehnici utilizate în procesul cercetărilor concrete;
- să identifice metodele şi tehnicile adecvate pentru studierea anumitor acte
normative ce reglementează diverse domenii ale vieţii sociale;
- să sesizeze importanţa metodologică a rezultatelor unor cercetări empirice
ce ţin de eficienţa legislaţiei.

X.Tematica orientativă a proiectelor de cercetare
1. Cauze şi condiţii favorizante ale genezei prostituţiei.
2. Fenomenul prostituţiei în mun. Bălţi.
3. Cauze şi condiţii favorizante ale comportamentului delincvent în rîndul minorilor;
4. Criminalitatea în rîndul minorilor în mun. Bălţi.
5. Resocializarea minorilor delincvenţi.
7. Geneza normelor tenebre de „drept”în perioada de tranziţie.
8. „Justiţia” ilegală în Republica Moldova.
9. Naveta adulţilor la muncii peste hotare şi procesul de socializare al copiilor;
10. Fenomenul violenţa împotriva femeilor în mun. Bălţi;
11. Violenţa împotriva copiilor în societatea moldovenească;
12. Fenomenul narcomaniei în mun. Bălţi;
13. Beţia şi alcoolismul – condiţie a comportamentului infracţional;

14. Traficul de femei – o dimensiune sociologică.
15. Traficul de copii – o dimensiune sociologică.
16. Resocializarea infractorilor în cadrul penitenciarelor.
17. Reintegrarea socială a foştilor infractori
18. Corupţia în domeniul educaţiei – o dimensiune sociologică.
19. Corupţia în organele de drept – o dimensiune sociologică.
20. Abordarea sociologică a fenomenului corupţiei în domeniul medicinei.
21. Abuzul sexual asupra copiilor în societatea moldovenească
22. Corupţia în organele vamale – o dimensiune sociologică
23. Corupţia în organele poliţiei – o dimensiune sociologică.
24. Fenomenul corupţiei în sistemul judecătoresc.
25. Percepţiile populaţiei despre securitatea personală.
26.Atitudinea populaţiei faţă de pedepsele penale.
27.Gradul de satisfacţie al populaţiei privind activitatea desfăşurată de poliţie;
28.Gradul de satisfacţie al populaţiei privind activitatea desfăşurată de procuratură:
29.Gradul de satisfacţie al populaţiei privind activitatea desfăşurată de justiţie.
30.Rata victimizării populaţiei urbane.

XI. Tematica orientativă a tezelor de master.
1. Rolul factorilor socioculturali în geneza comportamentului deviant;;
2. Violenţa împotriva copiilor – formă principală a violenţei (intra)familiale;
3. Violenţa conjugală în Republica Moldova şi măsurile de prevenire în acest
domeniu.
4. Cauze şi condiţii favorizante a violenţei (intra)familiale;
5. Dimensiunile sociologice ale corupţiei;
6. Dimensiunea sociologică a suicidului;
7. Cauze şi condiţii favorizante ale narcomaniei;
8. Modele de prevenire a narcomaniei;
9. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea narcomaniei;
10. Particularităţile controlului social în perioada de tranziţie;
11. Rolul dreptului în sistemul mecanismelor de control social;
12. Manifestări ale comportamentului deviant în relaţia „profesor-student” şi
modalităţile de diminuare a acestora;

13. Rolul instituţiilor comunitare în procesul reintegrării sociale a persoanelor liberate
din locurile de detenţiei;

XII. Evaluare:
Evaluarea curentă are loc la seminarii prin note acumulate pentru sarcinile de lucru
independent, lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări.
Evaluarea finală se va desfăşura sub forma unui examen combinat. Biletul de examinare
va cuprinde trei subiecte ce rezultă din conţinuturile cursului. Subiectele de examinare vor fi
formulate reieşind din finalităţile unităţii de curs şi competenţele speciale. Un subiect îl
constituie proiectul investigaţiei socio-juridice, elaborat pe parcursul semestrului. Nota de la
examen constituie 40% din nota finală, iar 60 % revin notei medii acumulate la seminarii,
N_f=0,4xn_i+ 0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media notelor pentru sarcinile de lucru
independent, n_e – nota de la examen.
XIII. Chestionar pentru examenul la unitatea de curs Sociologia devianţei
1. Identificaţi specificitatea sociologiei în raport cu alte ştiinţe sociale;
2. Elucidaţi obiectul de studiu şi problematica sociologiei devianţei;
3. Caracterizaţi raportul dintre sociologia generală şi sociologia devianţei;
4. Elucidaţi raportul dintre sociologia devianţei şi criminologie;
5.Definiţi conceptul de devianţă. Identificaţi criteriile principale de clasificare a devianţei
6.Clasificarea formelor de devianţă şi a indivizii devianţi.
7.Demonstraţi relativitatea criteriilor de evaluare şi definire a devianţei.
8.Caracterizaţi, succint, cele două două tendinţe principale în sociologia devianţei: a)
de natură deterministă şi b) de natură fenomenologică.
9.În ce situaţii cadrul normativ devine sursă a c omportamentului devian t.
10.Caracterizaţi raportul dintre devianţă şi creativitate.
11.Explicaţi ce consecinţe metodologice implică abordare comportamentului
deviant din perspectiva uneia sau alteia din cele două două tendinţe principale
(deterministă şi fenomenologică) ce se manifestă în cadrul sociologiei devianţei.
12.Explicaţi

semnificaţia

formulei

„ale

cui

perspectiva realităţii societăţii moldoveneşti.

reguli”

(norme

sociale)

din

13.Explicaţi esenţa teoriei anomiei sociale în varianta lui Robert K. M erton. În
ce

măsură

enunţurile

esenţiale

ale

acestei

teorii

corespund

realităţilor

moldoveneşti?
14.Cum explică devianţa adepţii paradigmei funcţionaliste (Talcott Parsons,
Robert Merton, Albert Cohen) comportamentul deviant?
15.Caracterizaţi paradigma con flictului social în ceea ce priveşte devianţa.
16.Cum

interpretează

comportamentul

deviant

reprezentanţii

paradigmei

interacţionismului simbolic (teoriile „etichetării”, E. Lemert.)
17.Cum

explică

devianţa

adepţii

interacţionismului

simbolic

(Teoriile

„etichetării, H. Becker)
18. În ce constă esenţa teoriei „asocierii diferenţiale” (Edwin H. Sutherland)
19. Teoria „transmisiei culturale”.
20.Caracterizaţi raportul dintre sărăcie şi devianţa.
21. De ce este imposibil să

existe o singură teorie general valabilă în explicarea

comportamentului deviant ?
22. Care sînt principalii factori ai violenţei asupra copilului ?
23. Caracterizaţi formele şi maştabul violenţei asupra copilului în societatea moldovenească.
24. Cum poate fi diminuat fenomenul violenţei asupra copilului în cadrul familiei (din
perspectiva societăţii moldoveneşti) ?
25. Identificaţi cauzele şi condiţiile favorizante ale violenţei asupra femeilor în societatea
moldovenească.
26. Caracterizaţi principale forme ale violenţei asupra femeilor (din perspectiva realităţii
moldoveneşti).
27. Cum poate fi diminuat fenomenul violenţei asupra femeii ?
28. Cum se implementează Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie?
29. Identificaţi dimensiunile sociologice în abordarea fenomenului corupţiei.
28. Ce clasificări sociologice ale fenomenului corupţiei cunoaşteţi?
29. Ce tip de corupţie există în societatea moldovenească: corupţie socială sau corupţie generală?
Argumentaţi poziţia.
30. Care este indicele percepţiei corupţiei în societatea moldovenească?
31. Identificaţi cauzele şi condiţiile favorizante ale corupţiei în societatea moldovenească
32. Caracterizaţi formele de manifestare şi costurile corupţiei în învăţământul universitar din
Republica Moldova
33. Identificaţi manifestările corupţiei în sistemul organelor de drept.

34. Prezentaţi modelul de prevenire a corupţiei în instituţia în cadrul căreia funcţionaţi.
35. Caracterizaţi principiile Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada 2011-2015.
36.Caracterizaţi indicatorii criminalităţii în rîndul minorilor în Republica Moldova
37.Identificaţi cauzele şi condiţiile favorizante ale delincvenţei juvenile
38.Caracterizaţi raportul dintre familie şi minorul delincvent.
39.Care sunt particularităţile personalităţii minorului infractor
40.Caracterizaţi procesul resocializării infractorului în penitenciare
41.Ce principii trebuie respectate în procesul reintegrării sociale a ex-deţinuţilor?
42.În ce constă rolul comunităţii în integrarea socială a ex-deţinuţilor?
44.Ce modele de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile cunoaşteţi?
45. Prezentaţi proiectul investigaţiei sociologice.
În procesul pregătirii răspunsurilor, masteranzii AU VOIE SĂ UTILIZEZE (ÎN SALĂ, ÎN
TIMPUL EVALUĂRII) următoarele studii sociologice empirice:
1. Implementarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la violenţa în familie. Raport din
perspectiva respectării drepturilor omului. Ch., 2012;
2. Copiii în conflict cu legea –neglijaţi sau iutaţi: studiu privind situaţia copiilor în conflict
cu legea aflaţi sub vîrsta răspunderii penale. Autori: beşliu Nicolae şi a. Ch., 2011;
3. Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Moldova. Autori: Dolea, Igor şi
a.Chişinău: IRP, Unicef, 2011;
4. Capacităţi şi abilităţi de reintegrare socială a deţinuţilor. Cercetare sociologică. Chişinău,
2009;
5. Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. Chişinău, 2011;
6. Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi experienţele proprii ale oamenilor de
afaceri şi gospodăriilor casnice. Chişinău,2012;
7. Nivelul de victimizare a populaţiei în Republica Moldova. Studiu sociologic. Chişinău:
Fundaţia SOROS-MOLDOVA, 2010.
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