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REZUMAT 
Metodologiile de măsurare a descoperirilor criminologice (şi ştiinţifice), care sunt folosite astăzi, au mari neajunsuri, 

printre care şi metodologia lui Jorge Hirsch. Cercetarea crimînologică este puternic împiedicată din cauza lipsei unei 
metodologii mulţumitoare. Metodologia înfăţişată în această lucrare a fost făurită, aplicând metoda construcţiei abstracte, 
analizei de conţinut, interviului, observării şi documentării. Această metodologie măsoară mult mai bine descoperirile 
crimino- iqgice. Ea poate fi folosită la măsurarea descoperirilor unui cercetător ştiinţific, ale unei unităţi de cercetare 
criminologică şi ale unei ţări. Este cu putinţă aplicarea ei în alte ramuri ale ştiinţei. 
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RÉSUME 
Les méthodologies utiliséesaujourd’huipour mesurer les découvertes criminologiques (et scientifiques) ont de grands 

défauts, parmi lesquelles se trouve et la méthodologie de Jorge Hirsch. La recherche criminologique est fortement 
empêchée, à cause de manque d’une méthodologie satisfaisante. La méthodologie présentée dans cet ouvrage a été 
élaborée, employant la méthode de la construction abstraite, analyse de contenu, entrevue, observation et documentaire. 
Cette méthodologie mesure beaucoup mieux les découvertes criminologiques. Elle peut être utilisée à la mesure des 
découvertes d’un chercheur scientifique, d’une unité de recherche criminologique et d’un pays. Il est possible de 
l’appliquer dans d’autres branches de la science. 
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roblema. Măsurarea descoperirilor criminologice îi 

frământă de mult timp pe criminologi, ca şi pe 

cercetătorii din alte ramuri ale ştiinţei. Nici nu poate fi 

altfel, deoarece de ea este legat un şir de alte lucruri de o 

mare însemnătate pentru ştiinţă. 

De o măsură bună este nevoie, mai întâi de toate, ia 

alegerea celor care vor face cercetare crimino- logică. 

După cum ne învaţă înţelepciunea noastră strămoşească, 

omul sfinţeşte locul. Iată de ce este bine să îi alegem pe 

cei mai buni. 

O dată ce şi-a început lucrul, pe cercetător îl va ajuta 

să înţeleagă ce a făcut şi spre ce poate tinde o măsură bună 

a descoperirilor lui criminologice. 

Mai târziu, este nevoie a hotărî cărui cercetător 

ştiinţific este cel mai bine să îi punem hăţurile ştiinţei în 

mână. Ce îi poate oare învăţa şi cum îi poate ajuta oare un 

cercetător mai puţin priceput pe cei care sunt

mai buni decât el? El îi va împiedica mai curând să îşi 

facă datoria. 

Nu ne putem lipsi de măsurarea descoperirilor 

ştiinţifice nici atunci când împărţim laude. O laudă care nu 

este dată cui i se cuvine este fără folos, ba chiar poate face 

mult rău. 

Faptul că cei mai buni oameni de ştiinţă, printre care 

se află şi destui criminologi, nu au fost preţuiţi cum se 

cuvine la timpul lor ne spune că metodologia de măsurare 

a descoperirilor criminologice (şi ştiinţifice) folosită acum 

este neputincioasă. Ceva mai mult s-a făcut, pentru 

măsurarea laturii câtimeşti a lucrului înfăptuit de un 

cercetător ştiinţific. 

Actualitatea temei de cercetare. După părerea 

noastră, ştiinţa naţională a ajuns înfr-o stare foarte rea.0 

parte covârşitoare a lucrărilor ştiinţifice sunt goale, adică 

nu înfăţişează nici o descoperire. Plagiatul şi
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compilaţia sunt larg răspândite în lucrările ştiinţifice. 

Dintre zecile de teze de doctorat din mai multe ramuri ale 

ştiinţei pe care le-am citit, foarte puţine reprezintă o 

lucrare ştiinţifică. Mai rău decât atât, dintre zecile de teze 

de doctor habiîitat din mai multe ramuri ale ştiinţei pe care 

le-am citit, nici una nu răspunde cerinţelor faţă de o aşa 

teză. Pe de altă parte, întâlnim lucrări şi chiar teze de 

doctorat (nu de doctor habiîitat) care înlăţişează 

descoperiri ştiinţifice de mărimea celor care se cer pentru 

a îndreptăţi un titlu de doctor habili- tat. Mulţi dintre inşii 

care se instalează în scaunele de conducător al instituţiilor 

ştiinţifice sau de învăţământ încep a căpăta titluri şi a 

publica numeroase lucrări, deşi îndeplinirea îndatoririlor 

de conducător le ia mai mult timp decât înainte. Este 

limpede legătura de cauzalitate, nu între pricepere şi titluri 

sau lucrări, ci între dregătorie şi titluri sau lucrări, adică 

puterea pe care o au asupra altora, mai ales asupra celor 

din subordine. Cercetătorii ştiinţifici mai puternici pleacă, 

iar cei mai slabi rămân în unităţile de cercetare ştiinţifică 

sau de învăţare-cercetare ştiinţifică. Cei care înfăptuiesc 

cercetarea ştiinţifică nici nu cunosc încaltea care sunt 

metodele de cercetare ştiinţifică. Lucrările, avizele, re-

cenziile şi vorbele unei foarte mari părţi dintre cei care fac 

cercetarea ştiinţifică, mai ales a doctorilor şi doctorilor 

habilitaţi, trădează o pregătire ştiinţifică foarte slabă sau 

chiar sub cele mai mici cerinţe. Nu vedem o strânsă 

legătură de cauzalitate nici între priceperea ştiinţifică a 

unui om de ştiinţă şi puterea de hotărâre pe care o are în 

lumea ştiinţei. Au fost date mari premii şi înalte distincţii 

pentru lucrări care înfăţişează descoperiri ştiinţifice 

neînsemnate. Nu prea au rămas în ştiinţă oameni care pot 

pregăti cercetători ştiinţifici adevăraţi, din care cauză 

putreziciunea va dăinui. 

Scopul şi sarcinile cercetării. Cercetarea crimino- 

logică pe care am întreprins-o a avut drept ţintă plă-

mădirea unei metodologii de măsurare a descoperirilor 

criminologice, care să privească mai mult spre însem-

nătatea şi mai puţin spre mulţimea acestora. 

Pentru a atinge această ţintă, ne-am pus următoarele 

sarcini: 1) a face o nouă sistematizare a cunoştinţelor 

despre cunoaşterea criminologică fără de care nu pot fi 

măsurate descoperirile criminologice; 2) a căpăta 

informaţiile despre cunoaşterea criminologică care lipsesc, 

dar de care este neapărat nevoie pentru o bună măsurare a 

descoperirilor ştiinţifice; 3) a gândi reguli de folosire a 

scării de măsurare a descoperirilor criminologice; 4) a 

lega mărimea descoperirilor ştiinţifice de unele titluri date 

cercetătorilor ştiinţifici. 

Cunoaşterea Ia temă. Nu am găsit nici o lucrare 

ştiinţifică care priveşte măsurarea descoperirilor cri-

minologice. Vedem numai lucrări generale de teoria şi 

metodologia ştiinţei. Iată câţiva dintre cercetătorii 

ştiinţifici care s-au dedicat studierii acestor laturi ale 

ştiinţei: Vaîeriu Bujor, Rodica Mihaeia Stănoiu, Nico- lae 

Mihai, Mircea Flonta, Ilie Pîrvu, Septimiu Chel- cea, 

Sorin S. Rădulescu, Vasile Miftode, Ioan Mărgi- neanu, 

H. Henri Stahi, Dumitra Zaiţ, Aristotel, René Descartes, B 

arac h Spinoza, Emile Durkheim, Auguste Comte, Henri 

Poincaré,Thomas S. Kuhn, Karl R. Popper, George 

Thompson, W. H. Newton-Smith, George Berckeley. 

Metodele aplicate şi materialele folosite. în timpul 

cercetării, am folosit metoda construcţiei abstracte (lucrări 

criminologice şi lucrări despre metodologia şi teoria 

ştiinţei), metoda analizei de conţinut (lucrări 

criminologice), metoda interviului (convorbiri cu cri- 

minologi şi cercetători din alte ramuri ale ştiinţei), metoda 

observării (lumea ştiinţifică), precum şi metoda 

documentară (regulamente, dări de seamă, strategii, 

metodologii ş.a.). 

Rezultatele obţinute şi dezbateri. Metodologia de 

măsurare a descoperirilor criminologice pe care am 

alcătuit-o este aşezată pe următoarele cunoştinţe fun-

damentale, pe care le înfăţişăm scurt. 

Cercetarea criminologică este îndreptată spre (a) 

cunoaşterea criminologică, (b) criminalitate şi (c) pre-

venirea criminalităţii. Cunoaşterea criminologică este 

compusă din (a) cercetarea criminologică, care capătă 

cunoştinţe generale (nelegate de loc şi timp) şi (b) analiza 

criminologică, care capătă cunoştinţe concrete (legate de 

loc şi timp). Cercetarea criminologică, analiza 

criminologică şi prevenirea criminalităţii foloseşte 

metode, tehnici, procedee, unelte şi mijloace. Prevenirea 

criminalităţii cuprinde cercetarea, învăţământul şi practica 

criminologică. Cea mai mare însemnătate o au 

cunoştinţele despre cunoaşterea criminologică. deoarece 

fără acestea nu pot fi căpătate cunoştinţe despre 

criminalitate şi despre prevenirea criminalităţii. 

Cunoştinţele despre criminalitate au o însemnătate mai 

mare decât cele despre prevenirea criminalităţii, pentru că 

prevenirea pleacă de la cunoştinţele despre însuşirile şi 

factorii criminalităţii. 

Cunoştinţele criminologice pot fi generale şi parti-

culare. Generalitatea sau particularitatea cunoştinţelor 

criminologice este neasemănătoare. Cea mai mare în-

semnătate o au cunoştinţele criminologice generale, dat 

fiind faptul că ele fac cu putinţă schimbări mari în folosul 

omului. Cunoştinţele generale despre criminalitate au o 

însemnătate mai mare decât cunoştinţele particulare 

despre cunoaşterea criminologică, în timp ce cunoştinţele 

generale despre prevenirea criminalităţii au o însemnătate 

mai mare decât cunoştinţele particulare despre 

criminalitate. 

Cunoştinţele criminologice pot fi argumentate sau 

neargumentate. Argumentarea poate fi teoretică (judecaţi) 

sau empirică (fapte). Unii cercetători ştiinţifici vin cu 

afirmaţii şi argumente, iar alţii vin nu-
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mai cu afirmaţii sau numai cu argumente. Toate au o 

însemnătate pentru ştiinţă, adică şi afirmaţiile, şi argu-

mentele. 

Cunoştinţele criminologice îmbracă veşminte ne-

asemănătoare. Poate fi o teorie, o metodă, o lege, o 

sistematizare, o însuşire, o cauză, o clasificare sau o 

tipologizare, o tehnică, o problematizare, o regularitate, 

un procedeu, o condiţie, o unealtă, precum şi un mijloc. 

Din înmănuncherea acestor cunoştinţe criminolo- 

gice fundamentale, am căpătat trei discernere cu care 

putem rândui descoperirile criminologice după însem-

nătate, şi anume: întâietate (cunoaştere, criminalitate şi 

prevenire), generalitate (generale şi particulare) şi fel 

(teorie, metodă, lege, sistematizare, însuşire, cauză, 

clasificare sau tipologizare, tehnică, problematizare, 

regularitate, procedeu, condiţie, unealtă, precum şi 

mijloc). 

fată scara de măsurare a descoperirilor criminologice 

pe care am făcut-o, folosind cele trei criterii, cunoştinţele 

fundamentale sus-înfaţişate, dai' şi alte cunoştinţe care ţin 

de teoria şi metodologia cunoaşterii criminologice şi 

ştiinţifice. 

 

AA Teorie generală despre cunoaşterea 

ştiinţifică 

A AB Metodă de cercetare ştiinţifică 
 

AC 
Lege atotcuprinzătoareţprincipiu 

universal) 
 

BA 
Teorie generală despre cunoaşterea 

criminologică 
 

BB 
Teorie criminologică generală despre 

criminalitate 
В 

BC 
Teorie criminologică generală despre 

prevenirea criminalităţii 
 

BD Lege criminologică generală 
 

BE Metodă de analiză criminologică 
 

BF Metodă de prevenire a criminalităţii 
 

CA 
Sistematizare a cunoştinţelor crimi- 

nologice generale 
 

CB 
însuşire generală a cunoaşterii crimi-

nologice 

c 
CC însuşire generală a criminalităţii 

CD Cauza criminalităţii 
 

CE 
însuşire generală a prevenirii 

criminalităţii 
 

CF 
Clasificare sau tipologizare crimino- 

logică generală 
 

DA Tehnică de cunoaştere criminologică 
D DB Tehnică de prevenire a criminalităţii 

DC 
Problematizare criminologică generală 

 

E 

EA Teorie particulară despre cunoaşterea 

criminologică 

EB 
Teorie criminologică particulară despre 

criminalitate 

ЕС 
Teorie criminologică particulară despre 

prevenirea criminalităţii 

ED Lege criminologică particulară 

F 

FA 
Procedeu de cunoaştere criminologică 

FB Condiţie a criminalităţii 

FC 
Sistematizare a cunoştinţelor crimi-

nologice particulare 

FD 
Clasificare sau tipologizare criminologică 

particulară 

FE 
X t . 
însuşire generală a unui tip de crimi-

nalitate sau de crime 
FF 

Cauza unui tip de criminalitate sau de 

crime 

G 

GA 
Unealtă sau mijloc de cunoaştere cri-

minologică 

GB 
însuşire particulară a cunoaşterii cri-

minologice 

GC 
Condiţie a unui tip de criminalitate sau de 

crime 

GD însuşire particulară a criminalităţii 

GE 
Procedeu de prevenire a criminalităţii 

GF 
Unealtă sau mijloc de prevenire a 

criminalităţii 

GG 
însuşire particulară a prevenirii 

criminalităţii 

GH 
Problematizare criminologică particulară 

 

AA. Teorie generală despre cunoaşterea ştiinţifică. 

Prin teorie, noi înţelegem nu o afirmaţie singulară, ci o 

mulţime de afirmaţii legate între ele. Poate fi o singură 

sau câteva teze de căpătâi, dar ele sunt numai miezul unei 

teorii. Cercetătorul ştiinţific îşi dezvoltă afirmaţiile de 

căpătâi, legându-le de multe alte afirmaţii care le 

întregesc înţelesul, într-o scriere lungă. Ea nu se poate 

regăsi în câteva cuvinte sau în câteva rânduri, ba chiar nu 

se pot regăsi nici în câteva pagini. Se cere o lucrare mai 

cuprinzătoare pentru a putea vorbi despre o teorie, în 

înţelesul acestei metodologii de măsurare a descoperirilor 

criminologice. 

O teorie generală despre cunoaşterea ştiinţifică ne 

vorbeşte pe larg despre ceea ce este cunoaşterea 

ştiinţifică. Ea ne dezvăluie neapărat esenţa cunoaşterii 

ştiinţifice, adică acea însuşire generală care o distinge de 

toate celelalte feluri de cunoaştere omenească. 

Cea mai mare descoperire ştiinţifică şi criminologi- 
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că este o teorie generală despre cunoaşterea ştiinţifică, 

deoarece nu putem face o cunoaştere ştiinţifică fără a şti 

ce este o cunoaştere ştiinţifică. Nici chiar puterea noastră 

înnăscută de cunoaştere a lumii, care este foarte apropiată 

şi chiar se suprapune în mare parte cu cea ştiinţifică la unii 

oameni, nu este îndeajuns, pentru că nu poate fi despărţită 

de alte feluri de cunoaştere a lumii. 

O teorie generală despre cunoaşterea ştiinţifică cu-

prinde, de asemenea, însuşirile generale ale cunoaşterii 

ştiinţifice, care se regăsesc în cunoaşterea din toate ra-

murile ştiinţei, printre care se află şi criminologia. 

Cunoaşterea criminologică, ca şi cea din toate celelalte 

ramuri ale ştiinţei, este aşezată pe teoria generală despre 

cunoaşterea ştiinţifică. 

AB. Metodă de cercetare ştiinţifică. Metoda ne ajută 

să descoperim toate celelalte cunoştinţe. Descoperirea ei 

premerge tuturor celorlalte descoperiri ştiinţifice. Metoda 

este începutul cunoaşterii. Metoda recunoscută de oamenii 

de ştiinţă este măsura ştiinţific ităţii cunoştinţelor pe care 

ei le capătă prin cercetările pe care le desfăşoară. 

După părerea noastră, toate ramurile ştiinţei folosesc 

aceleaşi metode de cercetare. Neasemănările se regăsesc 

în ceea ce ţine de procedee, unelte şi mijloace. Bunăoară, 

criminologii nu folosesc microscopul sau telescopul Iată 

de ce descoperirea unei metode de cercetare criminologică 

înseamnă, de fapt, o descoperire a unei metode de 

cercetare ştiinţifică. Ea poate fi folosită în toate celelalte 

ramuri ale ştiinţei. 

Chiar dacă sunt oarecum cunoscute, împărţirea lim-

pede în metode, tehnici şi procedee a acestora se cade a fi 

asemuită cu descoperirea unei metode de cercetare 

ştiinţifică şi privită ca o mare descoperire ştiinţifică. 

Dacă însă un cercetător ştiinţific asemuieşte metodele 

cu tehnicile şi procedeele, atunci descoperirea unei metode 

urmează a fi privită ca o descoperire a unui procedeu de 

cercetare. Această asemuire ne spune că cercetătorul nu a 

făcut o descoperire deplină. Ea ar putea fi dusă până la 

capăt de un alt cercetător ştiinţific. 

Bineînţeles că, peste ani, cercetătorii care vor căuta 

însemnătatea istorică a descoperirii unei metode de 

cercetare ştiinţifică o vor privi ca o descoperire nu a unui 

procedeu, ci a unei metode, chiar dacă ea nu a fost 

conştientizată, adică deplină, 

O metodă de cercetare ştiinţifică poate fi descoperită, 

numai urmând firul unei teorii generale despre 

cunoaşterea ştiinţifică. De aceea, descoperirea unei 

metode de cercetare ştiinţifică este mai mică decât 

descoperirea unei teorii generale despre cunoaşterea 

ştiinţifică. 

De o însemnătate ştiinţifică apropiată este şi desco-

perirea metodelor de verificare a cunoştinţelor căpătate 

printr-o cercetare criminologică. Metodele de verificare a 

cunoştinţelor sunt aceleaşi pentru toate ramurile ştiinţei. 

AC. Lege atotcuprinzătoare (principiu universal). 

Unele legi stăpânesc lumea întreagă, care cuprinde şi 

criminalitatea. Aceste legi simt descoperite nu numai de 

gânditorii care le caută voit, ci şi de cercetătorii ştiinţifici, 

oricare ar fi ramura ştiinţifică pe care au îmbrăţişat-o. 

Cunoştinţele ştiinţifice despre legile universale sau 

despre alte laturi ale lumii întregi au o mare însemnătate 

pentru toate ramurile ştiinţei, printre care se află şi 

criminologia. Criminologii folosesc cunoştinţele despre 

lumea întreagă în cunoaşterea criminologică. De aceea, 

cunoştinţele despre lumea întreagă sunt mai preţioase 

decât toate celelalte cunoştinţe ştiinţifice, adică fizice, 

chimice, sociologice, criminologice ş.a. Bunăoară, un 

criminolog poate descoperi cunoştinţe noi despre spaţiu 

sau timp, care vor fi folosite într-o parte sau în toate 

celelalte ramuri ale ştiinţei. 

Totuşi, ele nu pot fi mai preţioase decât cunoştinţele 

care ţin de metodologia cercetării ştiinţifice, deoarece 

metodele de cunoaştere sunt o cale care duce spre toate 

celelalte cunoştinţe. Mai mult decât atât, metoda ştiinţifică 

prin care au fost căpătate cunoştinţele le face ştiinţifice. 

Nu putem vorbi despre cunoştinţe ştiinţifice fără metode 

ştiinţifice de descoperire a lor. 

BA. Teorie generală despre cunoaşterea crimino-

logică. Dincolo de însuşirile ei generale, cunoaşterea 

ştiinţifică are unele particularităţi care ţin de ramurile 

ştiinţei. Plecând de la aceste particularităţi, criminologia 

îşi ţese o teorie despre cunoaşterea criminologică. 

Criminologii ţes şi teorii despre cercetarea criminologică, 

analiza criminologică, prezicerea criminologică sau 

evaluarea criminologică. Aceste teorii lasă o urmă adâncă 

pe cercetările criminologice. Iată de ce cele dintâi au o 

însemnătate mai mare decât cele din urmă. 

Teoriile despre cunoaşterea criminologică îi învaţă pe 

criminologi cum să cunoască criminalitatea şi cum să 

descopere căi de stăpânire a acesteia. Câpă- tarea 

cunoştinţelor despre cunoaşterea criminologică premerge 

cunoaşterii criminalităţii, iar cunoaşterea criminalităţii 

premerge prevenirii criminalităţii. 

Mărimea unei asemenea descoperiri este dată şi de 

mulţimea de cunoştinţe din care este ţesută o teorie 

ştiinţifică. 

BB. Teorie criminologică generală despre crimi-

nalitate. Sunt teorii criminologice generale care ne 

vorbesc despre esenţa criminalităţii şi a crimei, dar şi 

teorii criminologice generale care ne vorbesc despre cauza 

criminalităţii şi a crimei. Unii criminologi pot lega 

cunoştinţele despre esenţă şi cauză într-o singură teorie 

criminologică cuprinzătoare. 

Teoriile criminologice despre esenţa crimei pot pri
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vi crima atât ca o interdicţie socială, cât şi ca o purtare 

omenească care o încalcă. 

Cunoaşterea esenţei criminalităţii ne ajută să vedem 

neasemănarea acesteia cu toate celelalte fenomene din 

lume. Pe de altă parte, cunoştinţele despre cauza 

criminalităţii fac cu putinţă prevenirea ei. 

Generale sunt şi teoriile criminologice despre cri-

minal, victimă şi urmările criminalităţii, deşi sunt aşezate 

pe cunoştinţele generale despre crimă şi criminalitate, cele 

care privesc esenţa acestora. Cunoaşterea însuşirilor 

criminalului şi ale victimei ne ajută la prevenirea 

criminalităţii. însemnătatea cunoaşterii urmărilor 

criminalităţii ne ajută nu numai la înlăturarea răului făcut, 

ci mai ales la măsurarea răului care a fost sau poate fi 

făcut. 

Teoriile criminologice generale sunt descoperiri 

ştiinţifice mai mici decât teoriile despre cunoaşterea 

criminologieă, deoarece nu pot fi ţesute fără acestea. 

RC. Teorie criminologieă generală despre prevenirea 

criminalităţii. Deşi este generală, o teorie crimi- nologică 

despre prevenirea criminalităţii are o însemnătate mai 

mică decât o teorie criminologieă despre criminalitate. O 

teorie despre prevenire este lucrată eu cunoştinţele pe care 

le aduce o teorie despre criminalitate. Prin urmare, poate fi 

înfiripată o teorie crimino- logică generală despre 

prevenirea criminalităţii numai după ce a fost ţesută o 

teorie criminologieă generală despre criminalitate. 

BD. Lege criminologieă generală. Faptul că esenţa şi 

cauza este una, iar legile sunt multe ne spune că 

descoperirea unei legi criminologice are o însemnătate 

mai mică decât descoperirea cauzei şi, mai ales, a esenţei, 

fără de care fenomenul nu poate fi recunoscut fără 

greşeală. Mai putem spune că esenţa şi cauza, ca şi 

turnarea sau însuşirile esenţiale ale victimei şi ale 

criminalului sunt întotdeauna de faţă, în timp ce legile 

criminologice îşi spun cuvântul trecător, chiar dacă o fac 

cu o mare putere. 

Descoperirea unor legi criminologice are o mare 

însemnătate, deoarece face cu putinţă prevederea şi 

prevenirea unor creşteri puternice ale criminalităţii sau, 

mai bine spus, a înrăutăţirii puternice a stării criminalităţii. 

Totuşi, descoperirea unei legi criminologice este mai 

mare decât descoperirea cauzei criminalităţii, atunci când 

cercetătorul ştiinţific numai o numeşte pe cea din urmă, 

dar nu o demonstrează sau îi dă o explicare desfăşurată.

 ; 

De o însemnătate apropiată este descoperirea unei 

regularităţi criminologice generale. 

BE. Metodă de analiză criminologieă. Metodele de 

analiză criminologieă au o însemnătate mai mică decât 

metodele de cercetare criminologieă. Este adevărat că 

unele metode de cercetare criminologieă sunt folosite în 

analiza criminologieă, cum ar fi metoda statistică sau 

metoda documentară. Pe de altă parte, metodologia de 

analiză criminologieă cuprinde, bunăoară, metodele de 

evaluare a activităţii anticrimă, de care cercetarea 

criminologieă nu are nevoie. 

Cu ajutorul metodelor de cercetare criminologieă sunt 

descoperite cunoştinţe criminologice generale (bunăoară, 

care factori dau naştere crimelor), iar cu ajutorul 

metodelor de analiză criminologieă sunt căpătate 

cunoştinţe criminologice concrete (bunăoară, care factori 

au dat naştere infracţiunilor de huliganism în anul 2017 în 

municipiul Chişinău). Cunoştinţele criminologice concrete 

sunt căpătate plecând de la cunoştinţele criminologice 

generale (bunăoară, cunoştinţele criminologice despre 

determinismul criminogen şi factorii criminalităţii, ai unor 

tipuri de criminalitate sau ai unor tipuri de crime). 

Mai mult decât atât, la descoperirea metodelor de 

analiză criminologieă sunt folosite metodele de cercetare 

criminologieă. 

Dacă cercetătorul ştiinţific nu vede neasemănarea 

dintre metodă, tehnică şi procedeu, atunci descoperirea lui 

este de mărimea descoperirii unui procedeu de analiză, 

căci nu a fost dusă până la capăt. Numai măsurarea 

istorică de mai târziu îi va da o altă mărime. 

La fel, descoperirea unei metode de cunoaştere cri- 

minologică care poate fi folosită atât în cercetarea, cât şi 

în analiza criminologieă va fi privită ca o descoperire a 

unei metode de analiză criminologieă, atunci când 

descoperitorului i-a scăpat din vedere putinţa folosirii ei şi 

în cercetarea criminologieă. Criminologul care vede că o 

metodă de analiză poate fi folosită în cercetarea 

criminologieă descoperă o metodă de cercetare 

criminologieă. 

BF. Metodă de prevenire a criminalităţii. Urmează a 

fi puse în această despărţitură metodele de prevenire atât a 

criminalităţii, cât şi a crimelor. După părerea noastră, 

metodele şi tehnicile de prevenire sunt aceleaşi pentru 

criminalitate şi pentru purtările criminale ale unui ins sau 

ale unui multitudini de inşi. Neasemănarea se arată numai 

în ceea ce priveşte procedeele, uneltele şi mijloacele de 

prevenire. 

Nu poate fi mai mare descoperirea unei metode de 

prevenire decât a unei metode de analiză şi, mai ales, a 

unei metode de cercetare criminologieă. Prevenirea este cu 

putinţă numai după cunoaşterea criminalităţii, în timp ce 

cunoaşterea nu poate fi înfăptuită fără metode de 

cunoaştere. 

Descoperirea uneimetode deprevenire acriminalităţii 

este de mărimea descoperirii unui procedeu de prevenire, 

atunci când cercetătorul ştiinţific nu vede neasemănarea 

dintre metodă, tehnică sau procedeu. Această neputinţă de 

a vedea neasemănarea ne spune că această cunoaştere nu a 

fost dusă până la capăt. 

CA. Sistematizare a cunoştinţelor criminologice 

generale. Pot fi sistematizaţi, bunăoară, factorii sau părţile 

unui lucru. Cercetătorul ştiinţific arată cum se înlănţuie 

cauzele, alcătuind un lanţ cauzal, sau părţile activităţii 

criminologice. 
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Sistematizarea are o însemnătate atât de mare, de-

oarece aduce o cunoaştere cuprinzătoare a cunoaşterii, 

criminalităţii sau a prevenirii. Ea nu se ridică la înălţimea 

unei teorii criminologice, pentru că se conduce de aceasta. 

Este vorba despre acele sistematizări ale cunoştinţelor care 

nu dau naştere unei noi teorii criminologice generale. 

Este generală sistematizarea care cuprinde laturile 

generale ale cunoaşterii criminologice, ale criminalităţii 

sau ale prevenirii criminalităţii. 

CB. Însuşire generală a cunoaşterii criminologice. 

Dincolo de metode, tehnici şi procedee, metodologia de 

cercetare cuprinde formule, reguli, principii şi alte 

cunoştinţe. Dacă cercetătorul ştiinţific a descoperit o me-

todă sau o tehnică, sau un procedeu de cercetare crimi- 

nologică şi o formulă de aplicare, atunci el a făcut două 

descoperiri ştiinţifice. Este o însuşire generală numai acea 

regulă, formulă ş.a. care nu ţine de o singură tehnică sau 

de un singur procedeu de cunoaştere crimino- logică. Sunt 

generale însuşirile care ţin de cunoaşterea, cercetarea, 

analiza, prezicerea şi evaluarea criminologi- că. La 

acestea, se adaugă însuşirile metodelor, căci orice 

cunoaştere este făcută cu ajutorul unei metode. 

O însuşire generală are o însemnătate mai mare decât 

o mulţime de însuşiri particulare, chiar dacă acestea din 

urmă au fost unite într-o teorie, dat fiind faptul că latura 

câtimească a lucrurilor este de o însemnătate mai mică. 

Are aceeaşi mărime descoperirea unei însuşiri ge-

nerale şi descoperirea unor argumente, teoretice sau 

empirice, care adeveresc că fenomenul cercetat are o 

asemenea trăsătură sau, din opus, ne spun că acesta nu are 

o aşa însuşire ori că ea este nu generală, ci particulară. 

CC. însuşire generală a criminalităţii. Descoperirea 

unei trăsături generale a criminalităţii este mai însemnată 

decât cunoaşterea cauzei criminalităţii, pentru că ea ne 

ajută să vedem neasemănarea dintre criminalitate şi 

celelalte fenomene din lume. Nu putem căuta cauza unui 

fenomen fără a şti cum arată el! 

Cunoaşterea unei însuşiri generale nu se ridică la 

înălţimea unei teorii, căci cea de-a doua este ceva mai 

mult. O teorie nu numai că ne vorbeşte despre cel puţin o 

trăsătură generală, ci şi ne arată legăturile ei cu alte 

însuşiri ale aceluiaşi sau ale altor fenomene. 

Este generală însuşirea care se regăseşte la toate 

fenomenele de acelaşi fel sau, atunci când vorbim despre 

fenomene statistice, la cea mai mare parte dintre acestea. 

CD. Cauza criminalităţii. Cunoaşterea cauzei în-

seamnă o cunoştinţă de cea mai mai« generalitate despre 

criminalitate. De aceea, descoperirea acesteia este mai 

mare decât a imei însuşiri generale a prevenirii 

criminalităţii. Nu poţi preveni ceva, fără a şti ce vrei să 

previi, căci prevenirea ţinteşte cauza şi însuşirile 

criminalităţii. 

De această mărime este descoperirea nu numai a 

cauzei, ci şi a unor argumente, teoretice sau empirice, care 

adeveresc legătura cauzală dintre cele două fenomene sau, 

din opus, ne spun că nu este o asemenea legătură. 

De o mărime apropiată este descoperirea unei condiţii 

fără de care naşterea crimelor nu este cu putinţă, numită în 

terminologia ştiinţifică şi condiţie absolut necesară. 

Cu toate că vorbim despre cauză, avem în vedere şi 

felul în care cauza este înrâurită de cauza ei ori de o 

condiţie sau de mai multe condiţii odată şi altele ase-

mănătoare. 

CE. însuşire generală a prevenirii criminalităţii. 

Aceste descoperiri criminologice cuprind atât trăsăturile 

prevenirii criminalităţii, cât şi trăsăturile metodelor de 

prevenire. Este vorba şi despre reguli de aplicare, şi despre 

orice altă latură. 

Din opus, însuşirile tehnicilor şi procedeelor, ca şi cele 

ale uneltelor şi mijloacelor de aplicare a metodelor de 

prevenire sunt însuşiri particulare ale prevenirii 

criminalităţii. 

De această mărime sunt şi argumentele, teoretice sau 

empirice, care adeveresc că prevenirea ori metodele ei au 

o asemenea însuşire şi că ea este generală sau care 

adeveresc opusul, adică prevenirea ori metodele ei nu au o 

aşa însuşire ori că această însuşire nu este generală. 

CF. Clasificare sau tipologizare criminologică 

generală. Clasificările şi tipologizările pot ţine de 

cunoaşterea criminologică, de criminalitate sau de pre-

venirea criminalităţii. 

Simt generale clasificările şi tipologizările care 

cuprind cunoştinţe generale. Bunăoară, desprinderea 

tipurilor de criminali este o tipologizare generală, iar 

desprinderea tipurilor de criminali recidivişti este o ti-

pologizare particulară. 

Clasificarea şi tipologizarea generală este o desco-

perire mai mică decât sistematizarea cunoştinţelor ge-

nerale. deoarece sistematizarea poate cuprinde câteva 

clasificări şi tipologii, ba chiar poate face un sistem de 

clasificări şi tipologii. 

Pe de altă parte, clasificarea şi tipologizarea este 

făcută, plecând de la cunoştinţe generale, pe care le 

descompune în cunoştinţe de o generalitate mai mică. Prin 

urmare, acestea sunt o descoperire mai mică decât 

descoperirea unei trăsături generale. 

DA. Tehnică de cunoaştere criminologică. O metodă 

de cunoaştere criminologică poate fi aplicată prin mai 

multe tehnici. însemnătatea unei aşa descoperiri este mai 

mică, căci ea nu aduce, ci întăreşte cunoaşterea 

criminologică. Oricare ar fi tehnica de aplicare, esenţa 

metodei rămâne aceeaşi. 

Dacă descoperitorul unei tehnici de cercetare crirni- 

nologică nu o poate discerne de metode şi de procedee, 

atunci descoperirea este mai puţin preţioasă. Ea nu este 

deplină şi se apropie de mărimea unei descoperiri care a 

adus cunoaşterea unui procedeu de cunoaştere crimi-

nologică. 

Cercetătorul ştiinţific care a descoperit numai o tră-

sătură (regulă ş.a.) a unei tehnici de aplicare a unei metode 
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de cunoaştere criminologică este descoperitorul unei 

însuşiri particulare a cunoaşterii criminologice. 

O tehnică de cunoaştere criminologică ţine sau de o 

metodă de cercetare, sau de o metodă de analiză crimi-

nologică (analiză, prezicere sau evaluare), 

DB. Tehnică de prevenire a criminalităţii. Descope-

rirea unei tehnici de aplicare a unei metode de prevenire 

nu poate fi mai mare decât descoperirea unei tehnici de 

aplicare a metodelor de cunoaştere criminologică, pentru 

că prevenirea urmează cunoaşterea. 

Descoperea unei trăsături a unei tehnici de aplicare a 

unei metode de prevenire este de mărimea descoperirii 

unei însuşiri particulare a prevenirii criminalităţii. 

DC. Problematizare criminologică generală. Pro-

blematizarea este o căutare a dezlegării unui nod. S-a 

întâmplat că cercetătorii ştiinţifici au ajuns intr-o fun-

dătură. din care nu puteau ieşi mult timp. Numai o punere 

din nou a problemei a urnit carul din loc. De aceea, 

problematizările au o mare însemnătate pentru cunoaşterea 

criminologică. 

Problematizarea criminologică generală priveşte 

însuşirile generale ale cunoaşterii criminologice, 

criminalităţii, prevenirii criminalităţii, dar şi cauza 

criminalităţii. Prin criminalitate. înţelegem, bineînţeles, şi 

criminalul, şi urmările, şi victima crimei. 

EA. Teorie particulară despre cunoaşterea crimino-

logică. O teorie particulară despre cunoaşterea crimi-

nologică poate privi organizarea lucrului de cunoaştere 

criminologică, trăsăturile de care are nevoie un cercetător 

ştiinţific pentru a înfăptui o cunoaştere criminologică 

neîntreruptă, însemnătatea socială a cunoaşterii 

criminologice şi altele asemănătoare. 

Sub latura câtimească, se cere ca o teorie particulară 

să fie la fel de întinsă ca o teorie generală. 

EB. Teorie criminologică particulară despre cri-

minalitate. Putem vorbi despre o teorie criminologică 

particulară despre criminalitate, atunci când avem un 

noian de cunoştinţe criminologice bine împletite, aşa încât 

ele fac un întreg, O asemenea teorie criminologică poate 

privi un tip de criminalitate (criminalitatea organizată, 

corupţia, criminalitatea de violenţă ş.a.) sau un tip de 

crime (omorurile, jafurile şi tâlhăriile, violurile ş.a.). 

Unele teorii criminologice particulare simt atât de 

desfăşurate şi cuprinzătoare, încât ajung să fie nişte 

noţiuni criminologice. 

Nu putem vorbi despre o teorie criminologică par-

ticulară despre criminalitate, atunci când cercetătorul 

ştiinţific nu a descoperit esenţa sau cauza unui tip de 

criminalitate sau a unui tip de crime. 

De aproape aceiaşi mărime sunt şi teoriile crimino-

logice despre criminalul, victima sau urmările unui tip de 

criminalitate sau ale unui tip de crime. 

EC. Teorie particulară despre prevenirea 

criminalităţii. O teorie particulară despre prevenirea 

criminalităţii priveşte o latură a prevenirii criminalităţii. 

Poate fi vorba despre organizarea învăţământului cri-

minologie sau a practicii de prevenire a criminalităţii. 

Descoperireauneitehnicideprevenireacriminalităţii este 

mai mare decât descoperirea unei teorii criminologice 

particulare despre prevenirea criminalităţii, dată fiind 

generalitatea acestor cunoştinţe criminologice. 

ED. Lege criminologică particulară. Dacă legea 

criminologică generală stăpâneşte toate crimele, atunci 

legea criminologică particulară stăpâneşte numai o parte 

dintre acestea. De aceea, însemnătatea descoperii celor din 

urmă este mai mică decât însemnătatea descoperirii celor 

dintâi . 

FA. Procedeu de cunoaştere criminologică. O tehnică 

de cercetare criminologică poate fi aplicată prin mai multe 

procedee. însemnătatea descoperirii unui procedeu este 

mai mică decât a descoperirii unei tehnici, căci procedeul 

aduce mai puţină cunoaştere. 

Procedeul poate ţine de o tehnică de aplicare a unei 

metode de cercetare sau de analiză criminologică (analiză, 

prezicere sau evaluare). 

FB. Condiţie a criminalităţii. Dacă cauza este una, 

atunci condiţiile în care ea dă naştere criminalităţii sînt 

multe. Prin urmare, cauza este ceva general, iar condiţia 

este ceva particular în naşterea criminalităţii. 

Totuşi, descoperirea unei condiţii a criminalităţii are o 

însemnătate mai mare decât descoperirea unei însuşiri 

particulare a criminalităţii, deoarece condiţiile îşi spun 

cuvântul la înfiriparea nu numai a însuşirilor particulare, 

ci şi generale ale criminalităţii. Pe de altă parte, 

descoperirea unei condiţii a criminalităţii poate fi făcută 

fără cunoaşterea trăsăturilor particulare ale criminalităţii. 

De o însemnătate mult mai mare este descoperirea 

unei condiţii fără de care nu este eu putinţă naşterea 

criminalităţii (condiţie absolut necesară). înlăturarea 

acesteia este la fel de folositoare ca şi înlăturarea cauzei 

criminalităţii. De aceea, descoperirea unei atare condiţii 

este aproape de mărimea descoperirii cauzei criminalităţii.
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FC. Sistematizare a cunoştinţelor criminologice 

particulare. Pot fi sistematizări ale cunoştinţelor despre 

trăsăturile particulare ale cunoaşterii criminologice, ale 

criminalităţii sau ale prevenirii purtărilor criminale, 

FD. Clasificare sau tipologizare criminologicăpar-

ticulară. O clasificare sau o tipologizare criminologică 

particulară poate ţine de cunoaşterea criminologică, 

criminalitate sau prevenirea criminalităţi. Dintre aceste 

clasificări şi tipologii, fac parte cele care au fost făcute, 

folosind o însuşire particulară ca criteriu. 

FE. însuşire generală a unui tip de criminalitate sau 

de crime. Ceea ce este general pentru un tip de cri-

minalitate şi cu atât mai mult pentru un tip de crime este 

particular pentru criminalitate (în întregime). De aceea, 

descoperirea unei însuşiri generale a unui tip de 

criminalitate este mai mică decât descoperirea unei 

însuşiri generale a criminalităţii. O mai spunem o dată, 

vorbim nu despre o generalitate atotcuprinzătoare, ci 

despre o generalitate statistică, dat fiind faptul că cri-

minalitatea este un fenomen de masă şi se supune nu 

legilor dinamice, ci statistice. 

Este de aceeaşi mărime şi descoperirea unui fapt sau a 

unei judecăţi care adevereşte că o aşa trăsătură nu este, 

este sau are o anumită generalitate. 

FF. Cauză a unui tip de criminalitate sau de crime. 

Toate crimele au aceeaşi cauză, este ceea ce îl împinge pe 

om să facă o crimă. Cu toate acestea, unii omoară, alţii 

fură sau înşală, sau... Ceea ce îi face pe unii inşi să omoare 

se regăseşte la toate omorurile şi le face aşa cum simt, 

adică crime de omor. Ceea ce este cauză pentru un tip de 

criminalitate este condiţie pentru criminalitate, o condiţie 

care dă chip unei crime (omor, furt, tâlhărie, jaf, 

înşelătorie ş.a.). Descoperirea cauzei unui tip de 

criminalitate este de o însemnătate mai mică, deoarece o 

condiţie a criminalităţii poate cuprinde mai multe tipuri de 

criminalitate, adică este de o generalitate mai mare decât 

cauza unui tip de criminalitate. 

GA. Unealtă sau mijloc de cunoaştere criminologică. 

Dacă metoda este aplicată printr-o tehnică, iar o tehnică 

este aplicată printr-un procedeu, atunci procedeul poate 

cuprinde o unealtă sau un mijloc de cunoaştere. 

O unealtă de cunoaştere criminologică (chestionar, 

ghid de întrevedere, fişă de observare ş.a.) numai ajută la 

înfăptuirea cunoaşterii criminologice. De cele mai dese 

ori, cercetătorul ştiinţific îşi înfiripă singur uneltele de 

cunoaştere criminologică. Ele rareori sunt împărtăşite 

lumii ştiinţifice şi privite ca descoperiri ştiinţifice. Totuşi, 

unii cercetători ştiinţifici descoperă unelte de cercetare 

care uşurează simţitor cunoaşterea criminologică sau 

înlătură o parte din greşelile care se pot strecura, atunci 

când sunt folosite alte unelte. De aceea, ele au o mai mică 

însemnătate ştiinţifică. 

GB. Însuşire particulară a cunoaşterii criminologice. 
Un criminolog poate descoperi o trăsătură particulară a 

unei metode, tehnici, procedeu, unelte sau mijloc de 

cunoaştere criminologică (cercetare, analiză, prezicere, 

evaluare ş.a.). El poate descoperi, de asemenea, o trăsătură 

particulară a organizării cunoaşterii criminologice, a 

paşilor pe care urmează să îi facă în timpul cunoaşterii, a 

programului de cercetare criminologică, a raportului de 

prezicere criminologică, a căutării lucrărilor la tema 

cercetării, a scrierii unei lucrări ştiinţifice, a întocmirii 

miei culegeri de lucrări criminologice, a formulării 

temelor de cercetare, a operaţionalizării conceptelor, a 

alegerii cadrului teoretic al cercetării, ca şi multe altele. 

GC. Condiţie a unui tip de criminalitate sau de 

crime. Deşi vorbim despre condiţie, avem în vedere şi 

felul în care o împrejurare se răsfrânge asupra unui tip de 

criminalitate ori a unui tip de crime, Înrâureşte sau este 

înrâurită de un alt factor, ceea ce iese din aceste înrâuriri, 

puterea de răsfrângere a unei împrejurări asupra naşterii 

unui tip de criminalitate sau a unui tip de crime ş.a. 

GD. însuşire particulară a criminalităţii. Sunt par-

ticulare însuşirile care se regăsesc numai la o parte din 

crime fie că ţin, fie că nu ţin de un tip de criminalitate sau 

de un tip de crime. 

Nu putem spune că o trăsătură particulară a 

criminalităţii este mai des întâlnită decât o trăsătură 

particulară a unui tip de criminalitate, o dată ce pătrimea 

unui tip de criminalitate poate fi de o jumătate din crime 

(criminalitatea care ţinteşte bunurile) sau chiar mai mare 

(criminalitatea bărbaţilor). 

Cercetarea criminologică caută să descopere acele 

trăsături ale criminalităţii care nu sunt legate de un loc şi 

de un timp. Din opus, analiza criminologică, care este o 

activitate practică, este aţintită spre cunoaşterea 

trăsăturilor criminalităţii care sunt legate de un loc şi de un 

timp. De aceea, cercetarea criminologică nu se apleacă 

asupra particularului care ţine de concret. Unica abatere 

învoită este cercetarea criminologică care priveşte istoria 

criminalităţii. Prin urmare, numai cunoaşterea unor 

trăsături particulare ale criminalităţii, ale unui tip de 

criminalitate sau ale unui tip de crime poate fi socotită o 

descoperire ştiinţifică. 

Cercetătorul ştiinţific poate descoperi o trăsătură 

particulară sau un argument, teoretic ori empiric, care 

adevereşte că criminalitatea are o aşa trăsătură şi că ea este 

particulară sau opusul. 

GE. Procedeu de prevenire a criminalităţii. Cel mai 

bine este atunci când cercetătorul ştiinţific numeşte 

telurica şi metoda, la a căror aplicare foloseşte procedeul 

pe care l-a descoperit. Dacă însă cercetătorul ştiinţific nu 

spune limpede ce este măsura de prevenire a criminalităţii 

pe care a descoperit-o, adică metodă, telurică sau 

procedeu, atunci ea va fi privită ca un procedeu. 

GF. Unealtă sau mijloc de prevenire a criminalităţii. 
Uneori, este nevoie de cunoştinţe din alte ramuri ale 

ştiinţei pentru a fauri o unealtă sau un mijloc care ne ajută 

la prevenirea criminalităţii, cum ar fi dispozitivele de 

alarmă pentru maşini şi case. De aceea, eri- minologul se 
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poate mărgini la descoperirea ideii unui asemenea lucru, 

chiar dacă înfăptuirea acestuia va veni peste ani de zile şi 
va fi făcută de altcineva, adică un cunoscător din altă 

ramură a ştiinţei. 

GG. însuşire particulară a prevenirii criminalităţii. 

De prevenirea criminalităţii ţin metodele, tehnicile, 

procedeele, uneltele şi mijloacele, pregătirea crimino- 

logilor, organizarea activităţii de prevenire, precum şi 

multele altele asemănătoare. Toate acestea au trăsături nu 

numai generale, ci şi particulare, ca orice alt lucru din 

lume. Sunt însă metodologii, măsuri, mijloace sau unelte 

de prevenire care pot fi folosite numai într-un loc şi intr-

un timp, adică în împrejurări concrete. întrucât laturile şi 

lucrurile concrete ţin de sarcinile nu ale cercetătorilor, ci 
ale practicienilor, ele nu sunt descoperiri ştiinţifice. 

GH. Problematizare criminologică particulară. 

Vorbim despre o problematizare criminologică particulară, 

atunci când ea priveşte laturi particulare ale cunoaşterii 

criminologice, criminalităţii sau prevenirii criminalităţii. 

De altfel, generalitatea problematizării este aceeaşi ca a 

cunoştinţelor, a căror căpătare a făcut-o cu putinţă. 

Metodologia pe care am născocit-o presupune o 

măsurare şi numărare a descoperirilor criminologice. Ea 

pune în frunte mărimea unei descoperiri criminologice, 

numărându-le numai pe cele care au aceeaşi mărime. 

La măsurarea însemnătăţii unei descoperiri 
ştiinţificese pleacă de la părerea cercetătorului ştiinţific. 

Dacă el este de părere că trăsătura pe care a descoperit-o 

este esenţială, atunci descoperirea lui va fi înscrisă în 

despărţitura însuşirilor esenţiale. La fel se va face şi în 

ceea ce priveşte metodele, tehnicile sau procedeele, cauza 

sau condiţiile ş.a. Nu va fi deci făcută o verificare a 

adevărului cunoştinţelor criminologice. Nimeni nu este 

stăpânul adevărului, nici cei mai mari cercetători 

ştiinţifici, nici cei mai mulţi cercetători ştiinţifici. Au căzut 

de-a lungul timpului numeroase adevăruri care au stat în 

picioare mult timp. 

Vorbim despre măsurătorile pe care le face o unitate 
de cercetare criminologică. Nimeni nu îl poate însă îm-

piedica pe un cercetător să facă o măsurătoare de sine 

stătătoare şi să îşi spună părerea. De altfel, cercetătorii se 

dau mai tot timpul cu părerea în această privinţă în cursul 

dezbaterilor ştiinţifice, vorbite sau scrise. 

Cei care măsoară însemnătatea descoperirilor crimi-

nologice pot să schimbe locul unei descoperiri numai 

atunci când cercetătorul ştiinţific nu a spus limpede ce a 

descoperit în lucrarea lui ştiinţifică. Bunăoară, nu a 

spus că trăsătura pe care a descoperit-o este esenţială. 

Măsurarea se va face după cea mai însemnată des-

coperire criminologică, din care cauză nu este nevoie de o 
înfăţişare a tuturor descoperirilor. Astfel, dacă un 

cercetător ştiinţific are o descoperire criminologică de 

mărimea A, E sau G, atunci el o va înscrie numai pe cea 

de mărimea A. El va înscrie însă toate descoperirile de 

această mărime, pentru a putea vedea care cercetător 

ştiinţific este mai bun dintre cei care au făcut descoperiri 

criminologice de mărimea A. 

Iată cum se va face: 1) sunt adunate toate dările de 
seamă; 2) sunt alese dările de seamă care au înscrise 

descoperiri criminologice de cea mai mare mărime (bu-

năoară, mărimea C); 3) este ales cercetătorul ştiinţific care 

are cele mai multe descoperiri criminologice de această 

mărime sau cercetătorii ştiinţifici care au acelaşi număr al 

descoperirilor criminologice de aceeaşi mărime (deci, C); 

4) aceştia din urmă sunt recunoscuţi drept cei mai buni 

cercetători ştiinţifici ai anului din unitatea de cercetare 

criminologică sau din ţară. 

Tot aşa se va face şi în ceea ce priveşte alegerea celei 

mai bune unităţi de cercetare criminologică din ţară. 

Lăsând la o parte descoperirile criminologice mai mici, 
putem scăpa de cheltuieli fără folos. 

Pot fi înscrise toate descoperirile criminologice, atunci 

când este nevoie de a vedea întreg lucrul ştiinţific făcut, 

oricare ar fi mărimea descoperirilor făcute. Măsurarea 

poate cuprinde descoperirile dintr-un an, din întreaga viaţă 

sau dintr-un alt răstimp. 

Nu numai că este de ajuns ca cercetătorii ştiinţifici să 

îşi înfăţişeze cea mai mare descoperire criminologică, este 

tară folos ca ei să aducă toată lucrarea, mai ales atunci 

când este vorba despre o carte sau un articol ştiinţific. Li 

se poate cere să aducă numai copia paginilor care arată 

limpede descoperirea ştiinţifică făcută. 
Se poate întâmpla că doi cercetători ştiinţifici au tăcut 

descoperiri criminologice de aceeaşi mărime şi numărul 

acestor descoperiri este acelaşi. Pentru a îl alege pe cel 

mai bun, putem privi mărimea următoarei celei mai mari 

descoperiri criminologice sau. dacă este nevoie, urmărim 

încă una. Acolo unde sunt mulţi cercetători ştiinţifici, aşa 

ceva se poate întâmpla mai des. Putem scăpa de cererea 

unor date adăugătoare cu ajutorul înscrierii nu numai a 

celei mai mari descoperi criminologice, ci a celor mai 

mari 3, 5 sau 10 descoperiri criminologice. Probabilitatea 

este însă foarte-foarte mică că doi cercetători ştiinţifici vor 

avea zece descoperiri ştiinţifice de aceeaşi mărime. 
Cunoştinţele criminologice sunt o împletitură dintre 

afirmaţii şi argumente (teoretice şi empirice). Un 

cercetător ştiinţific (1) poate face o afirmaţie, (2) poate 

aduce un argument care susţine sau pune la îndoială o 

afirmaţie făcută de altcineva ori (3) poate face o afirmaţie 

pe care o susţine cu argumente. Fiecare dintre acestea se 

cade a fi privită ca o descoperire 
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ştiinţifică de sine stătătoare. Dăm o însemnătate atât 

de mare argumentelor (judecăţilor şi faptelor), deoarece 
ele ne ajută, uneori chiar hotărâtor, să vedem adevărul 

afirmaţiilor. Nu pot fi totuşi socotite argumentele adă- 

ugătoare aduse într-o lucrare de un cercetător ştiinţific, 

pentru susţinerea unei afirmaţii pe care tot el a făcut-o în 

altă lucrare. 

în timpul cercetării, criminologul poate căpăta atât 
cunoştinţe criminologice, cât şi sociologice, psihologice 
sau de alt fel. Ele nu pot fi trecute cu vederea, căci sunt 
descoperiri ştiinţifice. De aceea, ele vor fi măsurate de 
rând cu descoperirile criminologice. Bunăoară, un 
criminolog poate veni cu o emintee despre esenţa 

societăţii. 
Aşa cum este firesc, noi nu am dat lămuriri atot-

cuprinzătoare pe marginea fiecărei descoperiri crimi-
nologice. Am căutat să dezvăluim, mai presus de toate, 
esenţa acestora şi să arătăm logica folosirii acestei 
metodologii. Cei care vor folosi această metodologie de 
măsurare a descoperirilor criminologice se vor descurca, 
urmând cunoştinţele pe care le au despre cunoaşterea 
ştiinţifică şi cea criminologică şi, neapărat, 
discemămintele care sunt miezul metodologiei, adică 
întâietatea (cunoaştere, criminalitate şi prevenire), 
generalitatea (generală şi particulară) şi felul (teorie, 

metodă, lege, regularitate, sistematizare, însuşire, cauză, 
clasificare sau tipologizare, tehnică, problematizare, 
procedeu, condiţie, unealtă, precum şi mijloc). Pentru a 
uşura folosirea acestei metodologii, am înlăturat cuvântul 
„cunoştinţă”, numind luciul de care ţine cimoştinţa. 
Bunăoară, am scris „cauza criminalităţii” în loc de „o 
cunoştinţă despre cauza criminalităţii” sau am scris 
„însuşire generală a prevenirii criminalităţii” în loc de „o 
cunoştinţă despre o însuşire generală a prevenirii 
criminalităţii”. 

Nu vedem o îndreptăţire a temerii că cercetătorii 
ştiinţifici vor începe să ticluiască teorii criminologice 

generale sau legi criminologice de dragul unei preamăriri. 
Pe de o parte, nu este deloc uşor să înfiripezi o teorie sau o 
lege de ochii lumii. Pe de altă parte, o teorie greşită va fi 
repede desfiinţată de alţi cercetători ştiinţifici, ceea ce îl va 
acoperi cu ruşine pe cel care va cuteza să înjghebe 
cunoştinţe criminologice. 

Cercetătorul american .Torge Hirsch a gândit o altă 
metodologie de măsurare calitativă a descoperirilor 
ştiinţifice, care este folosită şi în criminologie în unele 
ţări. Ea leagă însemnătatea şi mărimea descoperirilor 
ştiinţifice de numărul citării acestora de către alţi cer-
cetători ştiinţifici. Dincolo de im procedeu matematic 

ager, această metodologie are marea slăbiciune de a îi 
aţâţa pe cei care au puterea de hotărâre să o folosească 
pentru a aduna numeroase citări. 

Măsurarea descoperirilor ştiinţifice ale unei unităţi de 
cercetare criminologică cere o împărţire a numărului 
acestora la numărul cercetătorilor ştiinţifici care lucrează 
în ele (mărimi relative). 

Această metodologie poate fi folosită în toate ramurile 

ştiinţei. Mai mult decât atât, ea face cu putinţă măsurarea 
descoperirilor ştiinţifice între ramurile ştiinţei. 

După părerea noastră, se cuvine ca cercetătorii 
ştiinţifici care au făcut descoperiri ştiinţifice de mărimea 
A şi B să primească titlul de doctor honoris causa. 

Pe de altă parte, poate fi academician sau membru 
corespondent al academiilor de ştiinţe numai cercetătorii 
ştiinţifici care au făcut descoperiri ştiinţifice de mărimea 
A şi B. 

De asemenea, cercetătorii ştiinţifici care au făcut 
descoperiri ştiinţifice de mărimea A şi B urmează să 

primească şi titlul de doctor habilitât. Este de ajuns ca ei 
să înfăţişeze copia lucrării în care descoperirea în cauză 
este descrisă. Nu este nevoie de o teză. Hotărârea poate fi 
luată de o comisie naţională, compusă din crhninologi care 
au făcut descoperiri de aceeaşi mărime. în lipsa acestora, 
poate fi făcută o comise compusă din cercetători din 
câteva ramuri înrudite sau cel mai înrudite, care au făcut 
descoperiri de această mărime. Din câte am văzut noi, 
puţini dintre cei care nu au făcut mari descoperiri s unt în 
stare să le judece drept. Nu are însemnătate nici când a 
fost tăcută o mare descoperire ştiinţifică. Cercetătorul 
poate cere titlul de doctor habilitât şi după zece ani de la 

descoperirea sa. Sunt totuşi încâlcite iţele care ţin de titlul 
de doctor habilitât. Numărul cercetătorilor ştiinţifici care 
fac aşa descoperiri ştiinţifice este mult mai mic decât 
numărul dregătorii- lor ştiinţifice care îl cer. De altfel, 
vedem această stare de lucruri nu numai la noi, ci şi în alte 
ţări în care sunt folosite două trepte de doctorat (doctor şi 
doctor habilitât). Prin urmare, este chibzuit să ne dezicem 
de titlul de doctor habilitât. 

Concluzii. Metodologiiie de măsurare a descoperirilor 
criminologice (şi ştiinţifice) folosite acum. au mari 
neajunsuri, în afară de cele care privesc latura câtimească 
a celor făcute de cercetătorul ştiinţific. Nu este 

mulţumitoare nici metodologia lui Jorge Hirsche. Lipsa 
unei metodologii mulţumitoare împiedică în mare măsură 
cercetarea criminologică. Metodologia înfăţişată în această 
lucrare face cu putinţă o măsurare mult mai bună a 
descoperirilor criminologice. Ea este folositoare la 
măsurarea descoperirilor criminologice nu numai ale unui 
cercetător ştiinţific, ci şi a celor car e au fost făcute într-o 
unitate de cercetare criminologică sau într-o ţară. Această 
metodologie poate fi folosită şi în alte ramuri ale ştiinţei. 

Octavian BEJAN, Institutul de Ştiinţe Penale şi 
Criminologie Aplicată, octavian.bejan@mail.md, tel, 

port.: 079402956. 

Octavian BEJAN, Institut des Sciences Criminelles et 

Criminologie Appliquée, octavian.bejanioimail.md, tel. 

port.: 

079402956.
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