
NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la starea delincvenţei juvenile şi activitatea pe domeniul siguranţă 

copii pe parcursul a III luni ale anului 2019 

 

Serviciile interacțiune comunitară din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale 

Poliției, pe parcursul perioadei de raport şi-au desfăşurat activităţile în domeniul 

prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în mediul copiilor prin prisma 

realizării prevederilor politicilor naţionale şi tratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, din domeniul de competenţă.  

 

I. Dinamica criminalităţii în mediul copiilor. 

 

Conform datelor statistice ale MAI, pe parcursul a 3 luni ale anului curent, de 

către minori şi cu participarea acestora au fost săvârşite 151/136 infracţiuni, ceea ce 

constituie o creştere cu + 11,03 %, față de perioada analogică a anului precedent.  

Astfel, din numărul total de cauze penale pornite, urmărirea penală a fost finisată 

în 109/93 cauze, dintre care 86/68 au fost trimise spre examinare în instanţa de 

judecată, 22/25 - au fost încetate, 1/0 cauze clasate și 0/0 cauze au fost suspendate 

condiționat. 
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 Urmare, analizei situaţiei la compartimentul dat se  constatată că, în perioada  

de raport, comparativ cu perioada analogică a anului precedent, au fost înregistrate: 

-  omor - 0 /2 (-100%); 

- vătămări intenționate a integrității corporale - 6 /2 (+200%); 

- infracţiuni de gen sexual – 3/5 (-40%); 

- tîlhării – 1/ 1; 

- jafuri - 7 /18 (-61,11%); 

- furturi  - 110/ 78 (+41,03%); 

- huliganism - 6/4 (+ 50%); 



 - infracțiuni legate cu droguri - 2/3; 

- altele – 16/23. 

 

II. Aspectul participativ al copiilor la săvârşirea infracţiunilor. 

 
La comiterea a 151/136 de infracţiuni înregistrate în perioada de raport, au 

participat 144/156 de persoane de vârstă minoră, ce constituie o descreștere a 

participării minorilor la comiterea infracțiunilor cu – 1,08 %. Din ei 111/112 au fost 

atraşi la răspundere penală iar numărul de copii eliberaţi de răspundere penală cu 

aplicarea măsurilor de influenţă publică 0/2. 
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Totodată, din  144 copii, au participat la comiterea infracţiunilor după cum 

urmează: 

- 1/1 copii, infracţiuni excepţional de grave; 

- 0/0 copii, infracţiuni deosebit de grave; 

- 26/35 copii, infracţiuni grave; 

- 110/111 copii, infracţiuni mai puţin grave; 

- 7/9 copii, infracţiuni uşoare. 
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După aspectul participativ distindem că,  24/34 copii au comis infracţiuni în 

grup dintre care: 

  - 8 /20 copii, au comis infracțiuni în grup cu persoane mature; 

             - 16/ 14 copii, au comis infracțiuni în grup cu semenii săi.  

 După aspectul de gen, copiii implicaţi în comiterea infracţiunilor sunt: 

   - 131 / 139 copii sunt băieţi; 

   - 13/ 17 copii sunt fete.    

 După aspectul de vârstă al copiilor care au participat la comiterea 

infracţiunilor distingem că: 

- 41/64 - cu vârsta de 17 ani;  

- 54/43 - cu vârsta de 16 ani; 

- 22 /27 - cu vârsta de 15 ani; 

- 21/13 - cu vârsta de 14 ani; 

- 4/5 - cu vârsta de 13 ani; 

- 1/1 - cu vârsta de 12 ani; 

- 0 /2 - cu vârsta de 11 ani; 

- 1/1 – cu vărsta de 10 ani și mai mici.   
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Cu referire la statutul social al minorilor implicaţi în săvârşirea infracţiunilor 

pe parcursul perioadei vizate, este de menționat că: 

- 72/ 108 copii - fac parte din familii complete; 

- 20 /21 copii – fac parte din familii incomplete; 

- 42/20 copii – beneficiari ai centrelor de plasament, APF; 

- 7 /2 copii – sunt separaţi de părinţi; 

- 3/5 copii fără domiciliu.  

Din numărul total de minori care au participat la comiterea infracţiunilor: 

  - 56/62  copii  cu studii (total) ( 49- sunt în procesul de studii, 5 – cu studii 

special, elevi-1, elevi ai  școlilor medii-1); 

             - 66 /63 copii sunt neîncadraţi în câmpul muncii sau studii; 

             - 22 /31 copii au abandonat procesul de studii. 

Conform mediului de domiciliere se constată că: 

          - 94/108 copii sunt din mediul urban  

          - 50/48  copii, sunt din mediul rural. 



Totodată,  120 /128 copii sunt domiciliaţi în alte localități; 

– 24 /28 copii sunt domiciliaţi în aceiași localitate. 

În urma analizei efectuate s-a stabilit că: 

– 124/148 copii au săvârşit infracţiuni pentru prima dată; 

  – 20/ 8 copii au savârșit infracţiuni repetat. 

   Din ei: 

  -  3/8  minori a săvârşit infracţiuni în stare de ebrietate; 

  -  0/0 minori a săvărșit infracțiuni în stare de ebrietate narcotică. 

 

III. Victimizarea copiilor şi acțiunile întreprinse pentru protecţia lor. 

 
Pe parcursul perioadei de raport, în 255/311  de cauze penale – 294/327 copii 

au fost stabiliţi ca fiind victime ale infracţiunilor:  
Dinamica victimizării minorilor pe perioada a 3 luni ale an.2014-2019 
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   contra vieţii şi sănătăţii (16 /19  cauze penale) – 18 copii:  

- 2 copii (1 /5 cauze penale) a infracțiunilor prevăzute de art. 145-149 al CP; 

- 6 copii (5/4 - cauze penale) a infracțiunilor prevăzute de art. 150 CP;  

- 1 copil (1/0 cauze penale) a infracțiunilor prevăzute de art.151 CP;  

-  5 copii ( 5/6 - cauze penale) a infracțiunilor prevăzute de art. 152 CP; 

- 1 copil victimă a infracțiunilor prevăzute de art.155 CP;  

- 3 copii (3/6 cauze penale) a infracțiunilor prevăzute de art.163 CP. 

 contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei - 7 copii; 

 privind viaţa sexuală – 82 de copii (81/97 cauze penale), dintre care în 11/12 

cazuri, aceştia au fost abuzaţi în familie (de către părinți biologici – 5/6, concubin – 

5/5, alte rude 1/1), de către alți minori 9/14. 

 privind drepturile constituționale – 1 copil (art.183 CP); 

 contra patrimoniului – 57 copii (55/59 cauze penale), dintre care: 

- 37 de copii a infracţiunilor prevăzute de art. 186 CP; 

- 10 copii a infracţiunilor prevăzute de art. 187 CP; 

- 4 copii a infracţiunilor prevăzute de art. 190 CP; 

- 5 copii a infracțiunilor prevăzute de art. 192 CP; 

- 1 copil a infracțiunii prevăzute de art. 196 CP. 

 contra familiei și minorilor – 95 copii fiind pornite 66 cauze penale, dintre 

care: 

- 21 cauze penale, în baza art. 2012 CP RM, în privința părinților care și-au 

exercitat necorespunzător obligațiunile părintești, 38 de copii fiind scoși din familie și 

plasați în diverse forme de protecție; 

- 17/9 cauze penale în baza art. 2011 CP RM; 

- 28 cauze penale – alte infracțiuni. 



 contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale – 10 copii; 

  în domeniul transporturilor - 14 copii au devenit victime ale infracţiunilor 

prevăzute de art. 264-269 CP (11/20 cauze penale); 

  contra securităţii publice şi a ordinii publice - 10 copii au fost victime a 

actelor de huliganism (art. 287 CP - 10/22 cauze penale).  

 

IV. Cazurile de suicid și tentative de suicid în mediul copiilor. 
Dificultăţile de adaptare, eşecul şcolar sau sentimental, dezechilibrul emoţional, 

pe fundalul unei lipse de comunicare eficientă cu părinţii (din motivul lipsei acestora 

sau neglijării obligaţiunilor părinteşti) sau rude, pot servi temei pentru comportament 

violent asupra propriei persoane (autoagresiune), care pot culmina cu sinuciderea. 

  Pe parcursul a 3 luni ale anului 2019 au fost înregistrate 32 (2018 - 30) cazuri 

de tentativă de suicid dintre care 24/24 fiind fete  iar 8/6 băieţi, cu vârsta cuprinsă 

după cum urmează:  

- sub 13 ani –2/2 copii; 

- între 13-16 ani – 19/23 copii; 

- între 17-18 ani – 11/5 copii. 

Din ei, 22 copii sunt încadrați în procesul de studii, iar 10 copii sunt fără 

ocupație. 

 Metodele aplicate la comiterea tentativelor de suicid sunt: 

   -prin strangulare – 0/1 cazuri; 

- prin folosirea pastilelor, substanțelor toxice – 16/23 cazuri;  

- automutilare – 10/4 cazuri; 

- aruncare de la înălțime – 6/2 cazuri; 

-prin înec- 0/0 cazuri. 
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De asemenea, putem distinge că, copiii care au recurs la tentativă de suicid fac 

parte din: 

- familie completă - 15 copii; 

- familie monoparentală – 14 copii; 

- rămas fără îngrijire părintească – 2 copii; 

- plasat în servicii de protecție – 1 copil. 

Totodată se observă un risc mai sporit de a recurge la tentativă de suicid în 

rândul copiilor din mediul rural -19 cazuri, în mediul urban fiind înregistrate 13 

cazuri.  

Motivele pentru care aceștia au recurs la tentativă de suicid sunt: 

- neînțelegeri în familie – 14; 

- dragoste – 10; 



- boală incurabilă – 1; 

- determinare la tentativă- 1; 

- situația financiară-1; 

- nu a fost posibil de stabilit – 5. 

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate 6/4 cazuri de suicid a 

copiilor (2 băieți şi 4 fete), cu vărsta cuprinsă: 

- sub 13 ani – 1/1copii; 

- între 13-16 ani – 5/1copii; 

  - între 17-18 ani – 0/0 copii 

Metodele aplicate la comiterea cazurilor  de suicid sunt: 

 prin strangulare –3/1 cazuri; 

 prin folosirea pastilelor/ substanțelor toxice  – 1/2 caz;  

 provocarea vatamărilor – 0/0 cazuri; 

 aruncare de la înălțime – 2/1 cazuri; 

De asemenea, putem distinge că, copiii care au recurs la suicid fac parte din: 

- familie completă -1 copii; 

- familie monoparentală – 3 copii; 

- rămas fără îngrijire părintească -1 copil; 

- plasat în servicii de protecție – 1 copil. 

Totodată se observă un risc mai sporit de a recurge la suicid în rândul copiilor 

din mediul rural - 4 cazuri, în mediul urban fiind înregistrate 2 cazuri.  

Motivele pentru care aceștia au recurs la suicid sunt: 

- boală incurabilă – 2; 

- nu a fost posibil de stabilit – 4. 

De asemenea, pe parcursul a 3 luni ale anului curent, din numărul total  de 

cazuri raportate, au fost intentate 5/4 cauze penale în temeiul art.150 CPRM 

(determinarea la suicid). 

 

V.Măsurile de intervenţie, protecţie şi asistenţă în protecţia copiilor. 

În  scopul  asigurării  protecţiei  eficiente  a  drepturilor  copilului,  diminuării 

numărului  de  infracţiuni  săvârşite  împotriva  acestora,  combaterii  celor  mai  grave 

forme ale muncii copilului, de către angajaţii Poliţiei, în adresa autorităţilor tutelare 

locale, au fost expediate 800/614 fişe de sesizare, dintre care:  

Violență psihică-59 cazuri, dintre care: 

cu vârsta sub 13 ani- 37 copii, (18 fete și 19 băieți);  

cu vârsta 14-15 ani- 16 copii (8 fete și 8 băieți);  

cu vârsta 16-17 ani- 6 copii, (5 fete și 1 băiet). 

Violență fizică-104 copii, dintre care: 

cu vârsta sub 13 ani- 52 copii, (13 fete și 39 băieți); 

cu vârsta 14-15 ani- 33 copii, (16 fete și 17 băieți); 

cu vârsta 16-17 ani-19 copii, (6 fete și 13 băieți). 

Violență sexuală-20 copii, dintre care:  

cu vârsta sub 13 ani-4 copii, (4 fete și 0 băieți); 

cu vârsta 14-15 ani-15 copii, (15 fete și 0 băieți); 

cu vârsta 16-17 ani-1copii, (1 fete și 0băieți). 

Neglijare-617 copii, dintre care: 

cu vârsta sub 13 ani-311 copii, (111 fete și 200 băieți); 

cu vârsta 14-15 ani-210 copii, (88 fete și 122 băieți); 



cu vârsta 16-17 ani-96 copii, (45 fete și 514 băieți). 

Exploatare- 0. 

Trafic- 0. 

Siguranţa copiilor în instituţiile de învăţământ:  
În urma autosesizărilor angajaţilor Poliţiei, sesizărilor parvenite din partea 

părinţilor, profesorilor şi altor persoane, în cadrul subdiviziunilor subordonate ale 

IGP, au fost înregistrate  84/88 cazuri de violenţă în instituţiile de învăţământ, dintre 

care: 

 profesori faţă de elevi – 11/7 cazuri; 

 elevi faţă de profesori – 14/8 cazuri; 

 între semeni – 59/73 cazuri, după cum urmeză: 

- violenţă psihică- 3 cazuri; 

- violenţă fizică -55 cazuri; 

- violenţă sexuală – 1 caz. 

 

VI. Fuga voluntară a copiilor de la domiciliu. 

 
Un alt subiect nu mai puţin sensibil este abandonul de domiciliu al copiilor. Pe 

parcursul a 3 luni ale anului 2019 au fost înregistrate 224 (199 -2018)  cazuri de 

abandon de domiciliu sau alte forme de protecție, comise de către 223 (241 – 2018) 

copii, dintre care:  
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Conform analizei efectuate, s-a constatat că, sunt predispuși la părăsirea 

benevolă a domiciliului copii care provin din: 

- familii social-vulnerabile – 68 (51-2018) copii; 

-familii fireşti – 57 (72-2018) copii; 

- forma de protecție (APP) – 55 (30 – 2018) copii; 

-familii monoparentale – 41 (44-2018) copii; 

-familii numeroase 2 (2-2018) copii.  

Conform statisticii se relevă că, numărul  de copii care au abandonat domiciliul 

sau alte forme de protecție, este mai mare în sectorul rural decât în cel urban. 

  

 
  

 

  

- 6 copii au afirmat precum că au fost atrași de alți copii. 

 

Analiza interviurilor de protecție denotă că: 

- 26 de copii au invocat că fiind în sânul familiei sunt neglijați de părinții săi; 

- 5 copii au invocat prezenţa conflictelor, în mediul familial, comportamentul 

amoral al adulţilor, existenţa abuzului fizic sau psihic, alcoolismul unuia sau a 

ambilor părinţi; 

- 8  copii au afirmat că, părinţii sau persoanele în grija cărora se află nu-i 

înţeleg necesităţile, sau îi supracontrolează, nu-i implică în activităţi, ce îi 

dezavantajează faţă de alţi copii; 

- 160 de copii au afirmat că, este alegerea lor pentru a practica modul liber de 

viață; 



VII. Activităţi organizatorice desfăşurate. 

 

Reieşind din priorităţile şi obiectivele serviciului, pe parcursul perioadei de 

raport, pe domeniul siguranţă copii, au fost iniţiate şi puse în aplicare  96/118 planuri, 

din ele 29 /51 fiind finisate, iar 67 /67 fiind în desfăşurare la moment. 

Astfel, în baza măsurilor planificate au fost organizate şi desfăşurate 39 /58 

mese rotunde, 6/33  traininguri şi 51/74 sesiuni de informare a angajaților poliției 

precum şi a altor specialişti din domeniul protecţiei copilului (asistenţi sociali 

comunitari, primari, medici şi asistenţi medicali, profesori, etc.). 

În scopul unificării şi coordonării eforturilor în vederea protecţiei copiilor, 

prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violenţă faţă de copii, precum şi în scopul 

diminuării numărului de încălcări a normelor legale admise de către copii, de către 

subdiviziunile teritoriale au fost încheiate 7/6  acorduri de colaborare cu ONG-rile din 

teritoriul administrativ. 

 

VIII. Activitatea de prevenire realizată şi rezultatele obţinute pe domeniul 

siguranţă copii. 

 

De către subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei, în perioada vizată, au fost 

organizate şi desfăşurate 960 (2018–1398) razii, dintre care cu implicarea efectivului 

subdiviziunii – 637 (2018-930), cu reprezentanţii organelor de protecţie socială - 252 

(2018–302), direcţiilor generale învăţământ, tineret şi sport – 41 (2018 - 123), iar de 

comun cu medicii de familie şi asistenţii medicali – 30 (2018-43). 

Un rol important în realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a 

delincvenţei juvenile îl are administraţia publică locală. Astfel, în adresa Consiliilor 

locale pentru protecţia drepturilor copilului au fost expediate 158 (2018-253) 

prezentări pentru aplicarea măsurilor de influenţă publică şi implicare în soluţionarea 

problemelor copiilor aflaţi în dificultate, 24  sesizări (2018-52) în adresa instituţiilor 

de învăţământ, examinate 16 (2018 – 13) şi 32 materiale expediate în adresa altor IP 

teritoriale.  

Actualmente, în vizorul poliţiei se află 1204 (2018 - 1575) copii aflați în 

situație de risc şi  561 (2018 -672) părinți care nu-și îndeplinesc obligațiunile de 

educare, instruire și/sau întreținere a copilului. 

În perioada de raport de către angajaţii poliţiei au fost identificaţi şi aduşi 

pentru vagabondaj 50 copii şi pentru practicarea cerşitului 2 copii, totodată de comun 

cu autoritatea tutelară locală, 93 copii au fost plasaţi în instituţii de plasament, dintre 

care 18 în regim planificat.  

În perioada de raport, de către angajaţii poliţiei au fost identificaţi şi luaţi în 

vizor 109 (2018-103) copii aflați în situație de risc şi 69 (2018 - 23) părinți care nu își 

îndeplinesc obligațiile de educare, instruire și/sau întreținere a copilului. 

În perioada respectivă, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, educaţie 

şi instruire a copiilor, în privinţa părinţilor au fost întocmite total 397 (2018 - 311) 

procese-verbale cu privire la contravenţii în baza art. 63 Cod contravenţional, dintre 

care  294/ 228 procese-verbale în temeiul alin. (1) și 103/83 în baza al. (2). 

La fel, în privinţa persoanelor  care au admis aflarea copiilor care nu au împlinit 

vîrsta de 16 ani în localurile de agriment fără însoţirea părinţilor sau persoanelor care 

îi înlocuiesc în   afară orelor stabilite (după ora 22:00), în perioada de de raport a fost 



întocmit 1 proces-verbal cu privire la contravenţie, în baza art. 631 Cod 

contravenţional. 

De asemenea, în scopul protecţiei interesului superior al copilului au fost 

documentate  8 cazuri contravenţionale privind împiedicarea exercitării dreptului de a 

comunica cu copilul şi de a-l educa, în temeiul art. 64 Cod contravenţional (2018 - 5). 

Totodată, conform prevederilor art. 65 Cod contravenţional (încălcarea 

legislaţiei cu privire la protecţia specială a copiilor aflați în situaţie de risc şi a copiilor 

separate de părinţi) a fost întocmit 1 proces-verbal cu privire la contravenţie. 

Totodată, în perioada de raport, în privința copiilor au fost întocmite  158 

procese-verbale cu privire la contravenție: 

•  8 procese-verbale în temeiul art. 69 Codului contravențional 

•  15 procese-verbale în temeiul art. 78 Codului contravențional 

•  1 procese-verbal în temeiul art. 88 al Codului contravențional 

• 13 procese-verbale în temeiul art. 104 al Codului contravențional;  

• 42  procese-verbale în temeiul art. 105 al Codului contravențional;  

• 34 procese-verbale în temeiul art. 354 al Codului contravențional; 

• 16 procese-verbale în temeiul art. 357 al Codului contravențional; 

• 19 – alte contravenții. 

 

IX. Reflectarea activităţii în mass-media. 

 

Pentru sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor copiilor aflaţi în 

dificultate, precum şi familiarizarea cu situaţia la compartimentul delicvenţa juvenilă, 

de către angajaţii Poliţiei au fost reflectate 446 activitați pe domeniu în mass-media,  

dintre care: 378 materiale informative publicate prin intermediu reţelelor de 

socializare, 13 emisiuni la posturile de radio, 23 reportaje la posturile de televiziune şi 

32 informaţii prin intermediul publicaţiilor din presa scrisă. 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ SECURITATE PUBLICĂ 

A INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI 


