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I.

CONTEXT GENERAL

Activitatea pe domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului infracțional în mediul copiilor,
a fost organizată prin prisma realizării a actelor primordiale din domeniu în temeiul și întru
executarea:
- Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generale a
Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 (în vigoare pentru Moldova la 25.02.1993);
- Convenția Consiliului Europei cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării şi
abuzului sexual, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 263/2011;
- Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului;
- Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc şi a
copiilor separați de părinți;
- Legea nr. 263/2011 privind ratificarea Convenției Consiliului Europei
pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale;
- Hotărârii Guvernului nr. 409/1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului
Național pentru Protecția Drepturilor Copilului şi modificările efectuate prin HG nr. 726 din
13.06.2003;
- Hotărârii Guvernului nr. 270/2015 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind
mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi
monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării şi
traficului”;
- Hotărârii Guvernului nr. 143/2019 „Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la
mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind
bunăstarea copilului”;
- Acte normative, interne elaborate pe domeniul prevenirii delincvenței juvenile.
II.

ACTIVITĂȚI GENERALE PE DOMENIUL SIGURANŢĂ MINORI

1) Activități organizatorice:
Reieșind din prioritățile şi obiectivele serviciului, pe parcursul perioadei de raport, pe
domeniul siguranță minori, de către subdiviziunile teritoriale al Poliției au fost inițiate şi puse în
aplicare 86 de planuri de acțiuni, având drept scop prevenirea delincvenței juvenile și victimizarea
în rândul minorilor, din ele 30 sunt în proces de desfășurare și la moment.
În scopul informării și familiarizării populației cu privire la protecția copiilor de la diferite
forme di violență, incidente sau accidente, precum și măsurile necesare pentru preîntâmpinarea
săvârșirii infracțiunilor și implicarea acestora în fenomenul infracțional, de către subdiviziunile
Poliției teritoriale, urmare analizei fenomenului predominant, la nivel local au fost inițiate 2
campanii de informare de către Inspectoratul de poliție Leova și anume:
1) ,,Stop alcool la volan - Alege VIAȚA” – perioada de desfășurare 18.02.2021-16.4.2021;
2) ,,STOP violenței în familie - aveți dreptul să trăiți în siguranță” – perioada de
desfășurare 15.03.2021-28.05.2021.
Un element important în informarea populației este materialul informativ elaborat, astfel, în
perioada de raport, au fost elaborate 13 modele de pliante/materiale informative ce conțin
recomandări pe diferite tematici, pentru a fi utilizate de către angajații Poliției în cadrul activităților
de sensibilizare a copiilor părinților și populației desfășurate.
Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale, entități, instituții și agenți economici are un
rol important în scop de pregătire antiinfracțională a populației, precum și stabilirea rolului fiecărei
părți întru soluționarea problemelor comunității/persoanei în dependență de organizație și
extinderea sferei de activitate.
În scopul unificării şi coordonării eforturilor în vederea protecției copiilor, prevenirii şi
combaterii tuturor formelor de violență față de copii, precum şi în scopul diminuării numărului de
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încălcări a normelor legale admise de către copii, de către subdiviziunile teritoriale au fost
încheiate 45 Acorduri de colaborare cu ONG-rile din teritoriul administrativ, dintre care 44 pe
termen determinat și 1 Acord de colaborare pe termen nedeterminat, dintre care:
1. Biblioteca Publică Raională – 30;
2. Școala primară-grădinița – 10;
3. Direcția Asisență Socială și Protecția a Familiei – 2;
4. Uniunea Conducătorilor Auto – 1;
5. Casa raională de cultură – 1;
6. Secția Cultură, Turism, Tineret – 1.
Cu referire la subdiviziunile teritoriale, care au stabilit parteneriate după cum urmează:
1) Inspectoratul de poliție Leova – 3 acorduri, dintre care:
- Acord de colaborare privind cooperarea în domeniul asistenței victimimelor violenței în
familie încheiat între IP Leova și Direcția Asisență Socială și Protecția a Familiei Leova;
- Acord de colaborare încheiat între IP Leova și Biblioteca Publică Raională Leova cu privire
la consolidarea parteneriatului în domeniul asigurării implimentării siguranței rutiere precum și
promovării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
- Acord de colaborare încheiat între IP Leova și Uniunea Conducătorilor Auto Filiala Leova
cu privire la consolidarea parteneriatului în domeniul asigurării implimentării siguranței rutiere
precum și promovării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
2) Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă – 28 acorduri de colaborare încheiate între IP
Ștefan Vodă și Bibliotecele raionului Ștefan Vodă cu privire la dezvoltarea unui parteneriat
continuu și efficient întru educarea unei generații tinere și dezvoltarea familiilor sănătoase;
3) Inspectoratul de poliție Dondușeni - 14 acorduri, dintre care:
- Acord de colaborare încheiat între IP Dondușeni și Școala primară-grădinița Briceni cu
privire necesitatea unificării eforturilor în vederea prevenirii și combaterii tutror formelor de
violență, reducerea riscurilor de victimizare în rândul tinerei generații, respectării drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului, sporirea gradului de Securitate publică; (10 acorduri)
- Acord de colaborare încheiat între IP Dondușeni și Direcția Asisență Socială și Protecția a
Familiei Dondușeni cu privire necesitatea unificării eforturilor în vederea prevenirii și combaterii
tutror formelor de violență, reducerea riscurilor de victimizare în rândul tinerei generații,
respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, sporirea gradului de Securitate
publică;
- Acord de colaborare încheiat între IP Dondușeni și Biblioteca Raională Ion Druță cu privire
la promovarea valorificarea și salvgardare a culturii tradiționale și a valorilor culturale;
- Acord de colaborare încheiat între IP Dondușeni și Casa raională de cultură Dondușeni cu
privire la promovarea valorificarea și salvgardare a culturii tradiționale și a valorilor culturale;
- Acord de colaborare încheiat între IP Dondușeni și Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport
Dondușeni cu privire la promovarea valorificarea și salvgardare a culturii tradiționale și a valorilor
culturale.
Cu referire la materialele înregistrate și examinate pe domeniul siguranță minori, se atestă
că în perioada a 3 luni ale anului 2021, subdiviziunile teritoriale al Poliției au fost înregistrate în
număr de 2089 materiale, autosesizări al angajaților Poliției, sesizări parvenite din partea
minorilor, părinților, altor persoane din comunitate, dintre care:
- 118 petiții pe domeniul siguranță minori;
- 1651 materiale pe Registrul nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și
incidente pe domeniul siguranță minori;
- 320 materiale parvenite prin secretariat, pe domeniul siguranță minori.
Astfel, din numărul de 2089 materiale înregistrate pe domeniul siguranță minori, 276
materiale au fost expediate altor autorități pentru examinare și primirea deciziei, conform
competenței, dintre care:
- 162 în Instanța de judecată;
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-

20 în Procuratură;
1 în Inspecția teritorială de muncă;
82 către Comisia pentru problemele miorilor;
3 către alte Inspectorate de poliție teritoriale;
8 către alte autorități.

2) Activități de informare și sensibilizare:
Asigurarea informării populației cu privire la măsurile de securitate necesare pentru
prevenirea victimizării în rândul minorilor, precum și colaborarea cu instituțiile de învățământ şi
organizațiile neguvernamentale având drept scop consolidarea siguranței minorilor, constituie una
din prioritățile activității Poliției.
În acest context, de către subdiviziunile teritoriale ale Poliției, în perioada a 3 luni ale anului
2021, pe întreg teritoriul țării, în incinta instituțiilor de învățământ preuniversitar, au fost
organizate și desfășurate 977 sesiuni de informare, după cum urmează;
- 228 cu elevii claselor I-IV (la care au participat 5041 elevi);
- 633 cu elevii claselor V-IX (la care au participat 16250 elevi);
- 116 cu elevii claselor X-XII (la care au participat 3240 elevi).
Cu referire la activități organizate și desfășurate referitor la abordarea subiectelor
problematice pe domeniul siguranță minori, de către specialiștii în domeniu, din cadrul
subdiviziunilor polițienești teritoriale, au fost desfășurate:
- 58 mese rotunde pentru angajații IP/specialiști din domeniul protecției minorilor din cadrul
altor instituții;
- 8 trening-uri pentru angajații IP/specialiști din domeniul protecției minorilor din cadrul
altor instituții;
- 39 sesiuni de informare pentru angajații IP/specialiști din domeniul protecției minorilor din
cadrul altor instituții.
Totodată, de către angajații Poliției au fost desfășurate 1036 activități de informare destinate
copiilor și părinților desfășurate (asupra pericolului lăsării fără supraveghere a copiilor, vicii
sociale răspândite în rândul minorilor etc.), prin care au fost sensibilizați și informați 15460 minori
și 10298 persoane adulte.
3) Reflectarea activităților în mass-media.
În scopul familiarizării societății civile și sensibilizării opiniei publice privind activitățile
desfășurate de Poliție pe domeniul siguranței copiilor, de către IP teritoriale, au fost reflectate 339
activități cu mass-media, dintre care: 313 materiale informative publicate prin intermediu rețelelor
de socializare, 3 emisiuni la posturile de radio, 2 reportaj la posturile de televiziune și 21 informații
prin intermediul publicațiilor din presa scrisă.
În perioada de raport, angajații Secției siguranță minori au participat la 1 emisiuni TV, 2
emisiuni radio, au fost oferite 3 interviuri și elaborate 3 comunicate care a fost plasate pe pagina
INSP și IGP.
4) Mecanismul de cooperare intersectorială.
Procesul de cooperare dintre membrii echipei multidisciplinare în asigurarea protecției
drepturilor copiilor victime sau potențiale victime ale infracțiunilor sau contravențiilor este una
din prioritățile activității Poliției pe domeniul siguranță minori.
Este de menționat, conform prevederilor art.3 al Legii nr.140/2012 autoritatea centrală
pentru protecția copilului este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, este abilitat să
elaboreze, să promoveze şi să monitorizeze realizarea politicii statului în domeniul protecției
copilului. Respectiv, la nivel local stabilindu-se competența privind protecția drepturilor copilului
de către Autoritatea tutelară locală și teritorială.
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Astfel, conform prevederilor pct.8 lit. (a) și (j) al Legii nr.140/2012, subiecții legii fiind copii
aflați în situație de risc, victime al infracțiunilor și contravențiilor, precum și cei ce vin în contact
cu legea, în baza pct. 15 al H.G. nr.409/1998, organele autorităților publice locale creează consilii
raionale, municipale şi locale pentru protecția drepturilor copilului.
În acest context, au fost expediate 996 de sesizări/prezentări/demersuri către autorități
responsabile în protecția drepturilor copilului, privind situațiile de risc a copiilor identificați, sau
a celor ce manifestă comportament delincvent/deviant, dintre care:
- 146 către Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate (H.G. nr.7/2016 cu privire
la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Comisiei pentru protecția
copilului aflat în dificultate), din ele 74 examinate;
- 56 către Autoritatea tutelară teritorială cu privire la necesitatea stabilirii unei măsuri
destinate copiilor cu comportament deviant (art.11 al Legii nr.229/2018), din ele 36 examinate;
- 23 către Consiliile raionale, municipale şi locale privind cazurile de încălcare a drepturilor
copiilor, cazurile copiilor delincvenți şi ale părinților ce nu-şi îndeplinesc obligațiunile părintești
(H.G. nr.409/1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului Național pentru Protecția
Drepturilor Copilului), din ele 9 examinate;
- 722 în adresa APL/ATL, din ele 422 examinate;
- 38 în adresa instituțiilor de învățământ, din ele 27 examinate;
- 11 în alte instituții, din ele 5 examinate.
Urmare sesizărilor efectuate, angajații subdiviziunilor teritoriale ale Poliției au participat la
807 ședințe de lucru, fiind abordate problemele din comunitate pe domeniul siguranță minori dintre
care:
- 53 la Comisia pentru probleme sociale;
- 611 Echipa multidisciplinară;
- 67 Consiliul copiilor aflați în situație de risc ;
- 43 Comisia copilului aflat în dificultate;
- 33 Comisia administrative.
În scopul executării art. 8 și art. 20 al Legii nr. 140/2013, HG nr.270/2014, al Ordinului
interdepartamental nr. 153/1043/1042/293 din 08.10.2014 ”Cu privire la aprobarea Fișei de
sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare şi trafic al copilului” și Ordinului IGP
nr. 79/2015 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor metodice privind intervenția Poliției în
identificarea, evaluarea, referirea, asistență şi monitorizarea cazurilor de violență, neglijare,
exploatare şi trafic al copilului”, angajații Poliției au expediat 1274 (1167-2020) fișe de sesizare
în adresa autorităților tutelare locale, dintre care:
Violență psihică – 157 (34-2020) cazuri, dintre care:
cu vâr sta sub 13 ani – 90 copii, (48 fete și 42 băieți);
cu vârsta 14 - 15 ani – 33 copii (16 fete și 17 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 28 copii, (14 fete și 14 băieți ).
Violență fizică – 227 (133-2020) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 124 copii, (47 fete și 77 băieți);
cu vârsta 14 - 15 ani – 70 copii, (32 fete și 38 băieți);
cu vârsta 16 - 17 ani – 31 copii, (12 fete și 19 băieți).
Violență sexuală – 53 (33-2020) copii; dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 16 copii, (14 fete și 2 băiet);
cu vârsta 14 - 15 ani – 29 copii, (28 fete și 1 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 8 copii, (8 fete și 0 băiet).
Neglijare – 836 (957-2020) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 409 copii, (175 fete și 234 băieți);
cu vârsta 14 -15 ani – 275 copii, (124 fete și 151 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 163 copii, (64 fete și 99 băieți).
Exploatare – 1 copii, dintre care:
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cu vârsta 16 -17 ani – 1 copil, (1 băiet).
Urmare sesizărilor efectuate, de comun cu autoritatea tutelară locală, au fost plasați 142 copii
în instituții de plasament, dintre care 94 în regim de urgență.
De asemenea, în scopul asigurării executării Legii nr.140/2013 privind protecția specială a
copiilor aflați în situație de risc şi a copiilor separați de părinți și a Hotărârii Guvernului
nr.270/2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi monitorizarea copiilor victime şi
potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării şi traficului”, în comun cu membrii echipei
multidisciplinare au fost desfășurate 744 vizite al familiilor ce prezintă diverse riscuri pentru
bunăstarea copiilor sau a căror părinți nu își îndeplinesc obligațiile de educare, instruire şi/sau
întreținere a copilului, în vederea prevenirii victimizării repetate, precum și identificarea
alternativelor în vederea excluderii cauzelor și condițiilor care au favorizat situația de risc în care
se află copilul.
Astfel, vizitele menționate au fost desfășurate de comun cu următorii specialiști abilitați cu
drept de protecție drepturilor copilului, dintre care:
- 694 vizite de comun cu angajații serviciilor de asistență socială;
- 32 vizite de comun cu direcțiile de învățământ sau instituții de învățământ;
- 18 vizite de comun cu angajații centrelor medicilor de familie.
Urmare vizitelor desfășurate, de către angajații Poliției și/sau de comun cu membrii echipei
multidisciplinare, au fost verificați la domiciliu 4165 minori aflați în situația de risc, precum și
familiile acestora, după cum urmează:
1) 1682 minori aflați în situații de risc verificați la domiciliu de către angajații Poliției, dintre
care:
- 530 cu vârsta cuprinsă de 1-5 ani;
- 1152 cu vârsta cuprinsă de 6-17 ani.
2) 800 minori aflați în situație de risc verificați la domiciliu de comun cu membrii echipelor
multidisciplinare, dintre care:
- 293 cu vârsta cuprinsă de 1-5 ani;
- 507 cu vârsta cuprinsă de 6-17 ani.
3) 1586 vizitate la domiciliu a familiilor cu copii, au fost desfășurate de comun cu asistentul
social comunitar:
- 630 cu vârsta cuprinsă de 1-5 ani;
- 956 cu vârsta cuprinsă de 6-17 ani.
4) 54 vizitate la domiciliu a familiilor cu copii, au fost desfășurate de comun cu medicul de
familie/asistentul medical:
- 32 cu vârsta cuprinsă de 1-5 ani;
- 22 cu vârsta cuprinsă de 6-17 ani.
5) 43 vizitate la domiciliu a familiilor cu copii, au fost desfășurate de comun cu reprezentanții
instituțiilor de învățământ:
- 8 cu vârsta cuprinsă de 1-5 ani;
- 35 cu vârsta cuprinsă de 6-17 ani.
5) Activități de prevenire secundară.
În vederea sporirii gradului de informare a populației despre măsurile de siguranță,
pregătirea antiinfracțională a societății, diminuarea fenomenului infracțional, precum și sporirea
sentimentului de siguranță în mediul comunității, în perioada a 3 luni ale anului 2021, comparativ
cu perioada analogică al anului 2020, de către angajații subdiviziunilor teritoriale ale Poliției au
fost desfășurate 1488 razii, dintre care:
- 1014 cu implicarea doar a efectivului subdiviziunii polițienești;
- 428 cu implicarea reprezentanților organelor de protecție socială;
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- 24 cu implicarea reprezentanților direcțiilor generale
sport/instituțiilor de învățământ;
- 22 cu implicarea medicilor de familie şi asistenților medicali.

învățământ,

tineret

şi

Concomitent, de către angajații subdiviziunilor teritoriale ale Poliției au fost desfășurate
următoarele activități de prevenire secundară și anume de verificare a locurilor de concertare a
minorilor sau locurilor disponibile de aflare a acestora, dintre care:
- 2245 cartiere/blocuri locative ;
- 2653 locuri de agrement;
- 2467 locuri/localuri abandonate/fără stăpân/ subsoluri;
- 560 încăperile gării auto/feroviare și în preajma acestora;
- 1297 parcuri/alei;
- 800 fâșii forestiere/păduri;
- 30 verificate internet-cafe;
- 665 altele.
Urmare a activităților desfășurate, de către angajații Poliției, au fost depistați 80 de minori
dintre care:
- 46 pentru abandon de domiciliul/altor forme de plasament;
- 3 pentru practicarea cerșitului;
- 20 pentru practicarea vagabondajului;
- 11 pentru alte acțiuni.
Totodată au fost depistați 23 de minori aflându-se sub influența produselor interzise, dintre
care:
- 18 minori au fost depistați și documentați fiind în stare de ebrietate alcoolică;
- 5 minori au fost depistați și documentați fiind sub influența substanțelor stupefiante.
Una din activitățile Poliției este evidența și referirea către autoritățile responsabile a
minorilor aflați în contact cu legea.
Astfel, în perioada de raport, către subdiviziunile polițienești au fost aduși 352 minori, dintre
care:
a) 192 pentru săvârșirea infracțiunilor/contravențiilor (165 fiind băieți și 27 fete), dintre care:
- 80 contra patrimoniului;
- 11 privind viața sexuală;
- 14 contra vieții și sănătății persoanei;
- 2 contra familiei și minorilor;
- 20 contra securității publice și a ordinii publice;
- 17 în domeniul transportului;
- 48 altele.
b) 120 fiind în calitate de victimă al infracțiunilor/contravențiilor (65 băieți și 55 fete), dintre
care:
-

12 contra patrimoniului;
31 privind viața sexuală;
22 contra vieții și sănătății persoanei;
14 contra familiei și minorilor;
2 contra securității publice și a ordinii publice;
4 în domeniul transportului;
35 altele.

c) 40 aduși pentru alte motive, dintre care 29 sunt băieți și 11 fete.
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a) Responsabilizarea părinților/reprezentanților legali.
Un alt segment important este responsabilizarea părinților/reprezentanților legali în vederea
îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor de întreținere, de educare şi de instruire a copilului (pe
lângă acțiunile ordinare întreprinse de Poliție, spre exemplu: discuții cu caracter de prevenire,
referire către specialiști etc.) se materializă şi prin aplicarea sancțiunilor pentru aceste contravenții.
În acest sens, pentru perioada a 3 luni, în privința părinților au fost întocmite total 1881
(1831-2019) procese-verbale cu privire la contravenții în baza art. 63 Cod contravențional, dintre
care:
- 1293 (1305-2019) procese-verbale în temeiul alin. (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare de către părinți sau de către persoanele care îi înlocuiesc a obligațiilor de
întreținere, de educare şi de instruire a copilului.
- 588 (526-2019) în baza alin. (2) Acțiunile specificate la alin.(1), dacă au avut ca urmare
lipsa de supraveghere a copilului, vagabondajul, cerșitul ori săvârșirea de către acesta a unei
fapte socialmente periculoase.
La fel, în privința persoanelor care au admis aflarea copiilor care nu au împlinit vârsta de 16
ani în localurile de agrement fără însoțirea părinților sau persoanelor care îi înlocuiesc în afară
orelor stabilite (după ora 22:00), au fost întocmite 7 (4-2019) procese-verbale cu privire la
contravenție, în baza art. 631 Cod contravențional.
Un alt compartiment, cât privește responsabilizarea părinților/reprezentanților legali al
copilului de a declara nașterea sau decesul copilului. În acest sens au fost documentate 2 (2-2019)
contravenții în temeiul art. 339 alin. (1) Cod contravențional (Tăinuirea nașterii ori a decesului
sau declararea nașterii ori a decesului cu încălcarea condițiilor sau a termenelor prevăzute de
legislație).
Concomitent, Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului, prevede la art. 6 dreptul la
inviolabilitatea persoanei copilului, la protecție împotriva violenței fizice şi psihice, Statul este
obligat să ocrotească inviolabilitatea copilului, protejîndu-1 de orice formă de exploatare,
discriminare, violență fizică şi psihică, inclusiv antrenarea în acțiuni criminale, inițierea în
consumul de băuturi alcoolice, folosirea ilicită de substanțe stupefiante şi psihotrope, practicarea
jocurilor de noroc, cerșetoriei, incitarea sau constrângerea de a practica orice activitate sexuală
ilegală, exploatarea în scopul prostituției sau al altei practici sexuale ilegale, în pornografie şi în
materiale cu caracter pornografic inclusiv din partea părinților sau rudelor.
Astfel, în scopul protecției interesului superior al copilului au fost documentate următoarele
contravenții:
- 13 cazuri contravenționale privind împiedicarea exercitării dreptului de a comunica cu
copilul şi de a-l educa, în temeiul art. 64 Cod contravențional;
- 17 cazuri contravenționale privind aducerea minorilor la starea de ebrietate (art. 88 Cod
contravențional);
- 7 cazuri contravenționale, au fost documentați agenți economici în temeiul art. 91 alin.
(2) Cod contravențional, pentru comercializarea către minori a băuturilor alcoolice;
- 3 procese-verbale conform art. 911 alin. (13) Cod contravențional, cu privire la
contravenție pentru comercializarea de produse din tutun minorilor.
b) Responsabilizarea minorilor.
Cât privește prevederile art. 16 Cod contravențional, atragerea la răspunderea
contravențională a minorilor cu vârsta între 16 şi 18 ani, în perioada a 3 luni anului 2021, în
privința acestora au fost întocmite 222 procese-verbale cu privire la contravenție, dintre care:
- 7 procese-verbale în temeiul art. 69 Cod contravențional (Injuria, adică vorbele sau
faptele care lezează onoarea şi demnitatea persoanei);
- 13 procese-verbale în temeiul art. 78 Cod contravențional (Vătămarea integrității
corporale, maltratarea sau alte acțiuni violente care au cauzat vătămare neînsemnată și ușoară a
integrității corporale);
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- 5 procese-verbale în temeiul art. 85 Cod contravențional (Procurarea ori păstrarea
ilegală de droguri, precursori, etnobotanice şi a analogilor acestora în cantități mici sau
consumul de droguri fără prescripția medicului);
- 8 procese-verbale în temeiul art. 88 alin. (1) Cod contravențional (Aducerea minorului
la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe);
- 3 procese-verbale în temeiul art. 89 al Codului contravențional (Practicarea prostituției,
adică satisfacerea dorinței sexuale a unei persoane prin orice metodă şi/sau mijloace, contra
plată, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau comunicațiilor electronice);
- 22 procese-verbale în temeiul art.104 Cod contravențional (Distrugerea sau deteriorarea
intenționată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o infracțiune);
- 17 procese-verbale în temeiul art.105 Cod contravențional (Sustragerea în proporții mici
din avutul proprietarului prin furt, însușire, delapidare, abuz de serviciu sau escrocherie);
- 40 procese - verbale în temeiul art. 228-245 Cod contravențional în domeniul circulației
rutiere;
- 1 proces - verbale în temeiul art. 336 Cod contravențional (Nesubordonarea cu rea voință
cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept);
- 2 procese- verbale în temeiul art. 342 Cod contravențional (Chemarea intenționat falsă
a serviciilor specializate);
- 1 proces- verbale în temeiul art. 353 Cod contravențional (Ultragierea colaboratorului
organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistență);
- 71 procese-verbale în temeiul art. 354 Cod contravențional (Huliganismul nu prea grav,
adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acțiuni similare ce tulbură
ordinea publică şi liniștea persoanei fizice);
- 9 procese-verbale în temeiul art. 355 Cod contravențional (Consumul de băuturi
alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile de transport în comun şi
în alte locuri publice unde consumul de băuturi alcoolice nu este permis de autoritățile
administrației publice locale);
- 23 procese-verbale în temeiul art. 357 Cod contravențional (Tulburarea liniștii în timpul
nopții, de la ora 22 până la ora 7, inclusiv prin cântare cu voce ridicată, semnalizare acustică,
folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuințe sau în locuri publice, alte
acțiuni similare).
Totodată, conform competenței în temeiul art. 16 alin. (3) Cod contravențional au fost
expediate 22 de material, dintre care:
- 4 demersuri expediate în Instanța de judecată pentru aplicarea măsurilor cu caracter
educativ conform art.104 CP;
- 18 materialele al cauzei contravenționale expediate către autoritățișe administrației
publice locale pentru problemele minorilor.
6) Activități de prevenire terțiară.
În perioada de raport, de către angajații Poliției au fost identificați şi luați în vizor următorii:
1) 37 părinți/reprezentanți legali ce nu-și onorează obligațiile de educare, instruire și/sau
întreținere a copilului, dintre care:
- 6 pentru consum de băuturi alcoolice, precum și alte substanțe interzise;
- 29 neglijență;
- 2 comportament violent.
2) 104 minori delincvenți, ce manifestă comportament deviant și/sau delincvent, dintre care:
- 28 manifestă comportament violent, predispuși de a comite delicte;
- 8 pentru abandon școlar;
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- 34 pentru abandon de domiciliu sau alte forme de plasament (APP, CTF, inst.
rezidențiale, etc.)
- 15 predispus de a comite infracțiuni;
- 11 predispus de a comite contravenții;
- 8 învinuit pentru comiterea infracțiunilor, însă în privința căruia nu au fost aplicate
măsuri de constrângere sub formă de arest în perioada desfășurării acțiunilor procesual penale;
Actualmente, în vizorul Poliției se află:
1) 355 părinți care nu-și îndeplinesc obligațiile de educare, instruire și/sau întreținere a
copilului, dintre care:
- 77 pentru consum de băuturi alcoolice, precum și alte substanțe interzise;
- 261 neglijență;
- 4 comportament violent;
- 13 alte.
2) 1119 minori delincvenți, dintre care:
- 508 cu comportament violent, predispuși de a comite delicte;
- 96 pentru abandon școlar;
- 320 pentru abandon de domiciliu și altor forme de plasament (APP, CTF, inst.
rezidențiale, etc.);
- 23 pentru practicarea vagabondajului şi cerșitului;
- 79 predispuși de a comite infracțiuni;
- 60 predispuși de a comite contravenții;
- 29 învinuit pentru comiterea infracțiunilor, însă în privința căruia nu au fost aplicate
măsuri de constrângere sub formă de arest în perioada desfășurării acțiunilor procesual penale;
- 4 eliberați de răspundere penală cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter
educativ.
Totodată, de către angajații Poliției au fost efectuate 1411 verificări a minorilor aflați în
evidența Poliției și 610 verificări familii needucogene aflate în evidența Poliției.
III.

PROGRAME ȘI PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE.

1. Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova (PSJM).
În baza Memorandumului de Înțelegere între Inspectoratul General al Poliției și „PH
International” privind Programul de instruire pentru elevii claselor VII-IX la disciplina „Educație
pentru socializare juridică ”, de comun cu DMRU ai IGP și colegii de la MECC, a fost elaborat
Curriculum, Ghidul pentru pedagogi și polițiști, Manualul pentru elevii claselor a 8. Proiectul este
pilotat în 22 instituții de învățământ selectate pentru implementare, de la începutul anului de studii
2020-2021 fiind realizate 598 lecții comune de către pedagogi și polițiști au participat
aproximativă a 699 elevi.
2. Proiectul „Crearea Centrului de Justiție Familială în Moldova". Scopul general al
Centrului de justiție este să asigure accesul imediat al victimelor violenței la servicii specializate,
profesioniste și necesare; să asigure protecția și accesul la justiție a acestora, precum și urmărirea
în justiție și sancționarea agresorilor.
Până în prezent au fost desfășurate 7 ședințe al grupului de lucru. Actualmente este propus
spre avizare Proiect de concept al Centrului de justiție (sau Centru de justiție familială) pentru
victimele violenței în familie și violenței față de femei și copii.
3. Proiectul de dezvoltare a Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/
martori ai infracțiunilor (Barnahus), creat prin HG nr. 708/2019 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență
integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate.
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Cooperarea intersectorială și abordarea integrată a situației copiilor victime/martori ai
infracțiunilor a fost asigurată prin semnarea, în luna martie 2021 a Acordului de cooperare dintre
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul
Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală.
IV.

DINAMICA CRIMINALITĂŢII ÎN MEDIUL COPIILOR

Conform datelor statistice furnizate de STI a MAI, pe parcursul a III luni ale anului 2021, în
Republica Moldova au fost săvârșite 5925 infracțiuni, comparativ cu 6185, înregistrate în perioada
analogă al anului 2020, ceea ce constituie o diminuare cu – 4,2 %.
În perioada de referință, de către minori şi cu participarea acestora au fost săvârșite 153 (125
- 2020) infracțiuni, ceea ce constituie creștere cu 22,4%, față de perioada analogică a anului
precedent.
Astfel, 2,5% din numărul total al infracțiunilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova
sunt săvârșite de către minori sau cu participarea acestora.
Urmărind dinamica criminalității, atestăm că fenomenul infracțional în rândul minorilor în
Republica Moldova continuă să se caracterizeze prin infracțiuni ușoare și mai puțin grave, pe
parcursul ultimilor 9 ani (2013-2021) infracționalitatea a cunoscut devieri semnificative, variația
fiind marcată de o fluctuație constantă în intervalul 80-6 infracțiuni.
În același context, analizând în comparație numărul infracțiunilor înregistrate pe parcursul a
3 luni, în intervalul anilor 2013-2021, remarcăm o scădere semnificativă pentru anii 2017, 2018 și
2020, cu o creștere ușoară în anii 2019 și 2021.
Dinamica criminalității juvenile în perioada
a lunii martie al anilor 2013-2021
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Din numărul total de 153 (2020-125) cauze penale pornite, urmărirea penală a fost finisată
în 116 (87-2020) cauze, dintre care 97 (76-2020) au fost trimise spre examinare către instanța de
judecată, 19 (11-2020) au fost încetate, 0 (0-2020) cauze clasate și 0 (0-2020) cauze au fost
suspendate condiționat.
Analiza efectuată a evidențiat că, la comiterea infracțiunilor au participat 152 (131-2020)
persoane (148/126-2020 băieți și 4/5-2020 fete).
Analiza tactică a infracționalității a reflectat că, fenomenul infracțional în rândul minorilor
este dominat de infracțiunile mai puțin grave (114/94-2020), urmat de infracțiunile grave (28/262020) și ușoare (10/9-2020). Cu o incidență mult mai mică, urmează infracțiunile excepțional de
grave (0/2-2020) și deosebit de grave (0/0-2020).
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Dinamica criminalității juvenile după gravitatea infracțională
pentru 3 luni 2021
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Conform criteriului de divizare regională a infracționalității se atestă că fenomenul
infracțional în mediul copiilor este centrat în mediul urban 84 (95-2020) persoane, comparativ cu
mediul rural 68 (36-2020) persoane, coraportul fiind: urban afectat de 55,26%, iar rural de 44,74
%.
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Divizarea ratei criminalității, după principiul zonal și numărul copiilor cu vârsta
cuprinsă între 10-18 ani (conform sursei Biroului National de Statistica pentru anul 2019), atestă
următoarele:
- mun. Chișinău a înregistrat 44 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 63195 de copii;
- zona Nord a înregistrat 40 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea acestora,
cu o densitate a populației de 91236 de copii;
- zona Centru a înregistrat 47 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 110019 de copii;
- zona de Sud a înregistrat 21 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 54619 de copii;
- DP a UTA Găgăuzia a înregistrat 0 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 16291 de copii.
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RATA INFRACȚIONALITĂȚII DUPĂ ZONE
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Analiza aspectului criminalității juvenile, pentru perioada a 3 luni ale anului 2021,
comparativ cu perioada analogică al anului 2020, denotă următoarele categorii de infracțiuni
comise de către minori sau cu participarea acestora:
1. Contra vieții și sănătății:
- omor – 0 (1-2020) infracțiuni;
- vătămări intenționate a integrității corporale – 1 (2-2020, -50%) infracțiuni;
2. Infracțiuni privind viața sexuală: 2 (1-2020, +100%) infracțiuni;
3. Infracțiuni patrimoniale 82 (66-2020) infracțiuni, dintre care:
- furturi – 70 (58-2020, 6,06%) infracțiuni;
- tâlhării – 3 (1-2020, +200%) infracțiuni;
- jafuri – 9 (7-2020, +77,7%) infracțiuni;
4. Infracțiuni contra securității publice: huliganism – 7 (3 – 2020, +75%) infracțiuni;
5. Infracțiuni contra sănătății publice: infracțiuni legate cu droguri – 5 (2 – 2020, +150%)
infracțiuni;
6. Altele – 56 (19-2020) infracțiuni.
Totodată, distingem că, 22 infracțiuni au fost săvârșite în grup, 2 în stare de ebrietate, 14
repetat și 0 în sfera relațiilor familiare.
Genul infracțiunilor sîvârșite de copii și cu participarea acestora pe
parcursul 3 luni ale anului 2021
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V.

ASPECTUL PARTICIPATIV AL COPIILOR LA SĂVÂRŞIREA
INFRACŢIUNILOR.

Urmare analizei datelor statistice (MIN03) s-a constatat că, la comiterea a 153 (2020-125)
infracțiuni înregistrate în perioada de raport, au participat 152 (131-2020) persoane de vârstă
minoră (148/126-2020 băieți și 4/5-2020 fete), ce atestă o creștere la capitolul participării
minorilor la comiterea infracțiunilor.
Din ei, 109 (106-2020) au fost atrași la răspundere penală, iar numărul de copii eliberați de
răspundere penală cu aplicarea măsurilor de influență publică – 0 (0-2020).
După aspectul de vârstă al copiilor care au participat la comiterea infracțiunilor distingem
că:
- 31 (44-2020) - cu vârsta de 17 ani;
- 6 (1-2020) - cu vârsta de 13 ani;
- 44 (53-2020) - cu vârsta de 16 ani;
- 3 (0-2020) - cu vârsta de 12 ani;
- 41 (19-2020) - cu vârsta de 15 ani;
- 1 (0-2020) - cu vârsta de 11 ani;
- 23 (13-2020) - cu vârsta de 14 ani;
- 3 (1-2020) - cu vârsta de 10 ani și mai mici.

Vârsta minorilor care au participat la comiterea infracțiunilor
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Cu referire la statutul social al minorilor implicați în săvârșirea infracțiunilor pe parcursul
perioadei vizate, este de menționat că:
- 86 (77-2020) copii - fac parte din familii complete;
- 13 (6-2020) copii – fac parte din familii incomplete;
- 7 (1-2020) copii – sunt separați de părinți;
- 4 (15-2020) copii fără domiciliu.
Analizând mediul de domiciliere se constată că 84 (95-2020) copii sunt din mediul urban
şi 68 (36-2020) copii, sunt din mediul rural:
Este de menționat că:
- 152 (130-2020) copii au săvârșit infracțiuni pentru prima dată;
- 0 (1-2020) copii au săvârșit infracțiuni repetat.
Distingem că, 28 (9-2020) copii au comis infracțiuni în grup, dintre care 21 (7-2020)
copii au comis infracțiuni în grup doar cu semenii săi.
Totodată, din numărul total de copii care au comis sau au participat la comiterea
infracțiunilor:
- 62 (55-2020) sunt cu studii (dintre care 3/9-2020 cu studii speciale);
- 1 (1-2020) elevi:
- 1 (1-2020) elevi ai școlilor medii;
- 0 (0-2020) student al instituției superioare/medii profesionale;
- 0 (1-2020) copii condamnați condiționat;
- 7 (4-2020) minori au săvârșit infracțiuni în stare de ebrietate alcoolica;
- 47 (59-2020) neîncadrați în muncă și studii sau au abandonat procesul de studii.
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VI.

VICTIMIZAREA COPIILOR ŞI ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE PENTRU
PROTECŢIA LOR

Pe parcursul perioadei de raport, au fost înregistrate 46 de cauze penale (comparativ cu 235
în perioada analogică al anului 2020), 53 (243-2020) copii au fost stabiliți ca fiind victime ale
infracțiunilor.
Dinamica cauzelor penale în care copiii au fost victime a infracțiunilor
pentru perioada a 03 luni ale anilor 2018-2021
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Categorii de infracțiuni săvârșite împotriva minorilor:
1)
contra vieții şi sănătății – 2 (12-2020) copii victime infracțiunii prevăzute de
art.150 CP RM „Determinarea sau înlesnirea sinuciderii”;
2)
contra libertății, cinstii și demnității persoanei – 1 copil victimă, prevăzute de
art. 164 CP RM „Răpirea unei persoane”;
3)
privind viața sexuală – 25 (88-2020) copii victime, dintre care în 3 cazuri, aceștia
au fost abuzați în familie (de către părinți biologici – 0, concubini – 3, alte rude - 0), 1 copii au
fost abuzați de către minori și 21 copii au fost abuzați de către alte persoane din comunitate;
- 5 copii victime al infracțiunii prevăzute de art. 171 CP RM „Violul;
- 6 copii victime al infracțiunii prevăzute de art. 172 CP RM „Acțiuni violente cu
caracter sexual”;
- 3 copii victime al infracțiunii prevăzute de art. 173 CP RM „hărțuirea sexuală”;
- 10 copii victime al infracțiunii prevăzute de art. 174 CP RM „Raportul sexual cu
o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani”;
- 1 copil victimă al infracțiunii prevăzute de art. 175 CP RM „Acțiuni perverse”;
4)
privind drepturile constituționale – 1 (5-2020) copil victimă al infracțiunii
prevăzute de art.177 CP RM „Încălcarea inviolabilității vieții personale”;
5)

contra patrimoniului – 8 (47-2020) copii victime, dintre care:
- 2 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 186 CP RM „Furtul”;
- 4 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 187 CP RM „Jaful”;
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- 2 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 190 CP RM „Escrocheria”.
6)

contra familiei și minorilor – 9 (57) copii, fiind pornite 5 cauze penale, dintre

care:
- 3 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 2012 CP RM „Exercitarea
necorespunzătoare a obligațiilor părintești”, în privința părinților care și-au exercitat
necorespunzător obligațiunile părintești, 142 copii fiind scoși din familie și plasați în diverse forme
de protecție;
- 2 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 207 CP RM „Scoaterea ilegală a
copiilor din țară”;
- 4 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 208 CP RM „Atragerea minorilor
la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale”;
7) contra sănătății publice şi conviețuirii sociale – 0 (3-2020) copii victime;
8) în domeniul transporturilor – 3 (12-2020) copii au devenit victime ale infracțiunilor
prevăzute de art. 264 CP RM „Încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de
exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport”;
9) contra securității publice şi a ordinii publice – 4 (15-2020) copii au fost victime ale
infracțiunii prevăzute de art. 287 CP RM „Huliganismul”.
10)

altele 0 (4-2020).

Categorii de infracțiuni săvârșite împotriva minorilor
contra securității contra vieții şi sănătății contra libertății, cinstii
și demnității persoanei
publice şi a ordinii
; 2; 4%
; 1; 2%
publice ; 4; 8%

contra familiei și
minorilor ; 9; 18%
contra patrimoniului ;
8; 16%

privind viața sexuală ;
25; 50%

privind drepturile
constituționale ; 1; 2%
contra vieții şi sănătății

contra libertății, cinstii și demnității persoanei

privind viața sexuală

privind drepturile constituționale

contra patrimoniului

contra familiei și minorilor

contra securității publice şi a ordinii publice
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VII.

SIGURANŢA COPIILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

În perioada a 3 luni ale anului 2021 au fost înregistrate 41 de incidente/infracțiuni cu
implicarea elevilor (victimă, agresor) în timpul orelor de studii în incinta/adiacentul instituției de
învățământ, unde au fost implicați în total 83 de elevi.
Urmare autosesizărilor angajaților Poliției, sesizărilor parvenite din partea părinților,
profesorilor şi altor persoane, în cadrul subdiviziunilor subordonate ale IGP, au fost înregistrate
39 (78-2020) cazuri de violență în instituții de învățământ, dintre care:
1) profesori față de elevi – 7 (25-2020) cazuri (2 de aplicare a violenței psihologice și 5
cazuri de aplicare a violenței fizice) în privința a 13 elevi, dintre care 2 fete și 11 băieți, având
vârsta cuprinsă între:
- 07-09 ani - 3 elevi;
- 10-14 ani - 9 elevi;
- 15-17 ani - 1 elevi.
După criteriul urbanismului, au fost înregistrate 2 cazuri în mediul urban și 5 cazuri în mediul
rural.
Pentru cele comise, în privința cadrelor didactice au fost:
- pornită 1 cauză penală care este în proces de examinare;
- întocmite 3 procese-verbale cu privire la contravenție în privința acestora, 2 profesori fiind
atrași la răspundere contravențională.
2) elevi față de profesori – 3 (1-2020) cazuri de aplicare a violenței psihologice din partea
a 3 elevi de gen masculin, cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani – 1 elev și cu vârsta cuprinsă între 1517 ani – 2 elevi.
După criteriul urbanismului, au fost înregistrate 1 caz în mediul urban și 2 cazuri în mediul
rural.
Pentru faptele săvârșite, în privința părintelui/reprezentantului legal a fost întocmit 1 procesverbal cu privire la contravenție, care a fost expediat pentru primirea deciziei către instanța de
judecată.
Pe un caz, examinarea a fost încetată pe motiv de împăcare a părților.
3) între semeni – 29 (3-2020) cazuri, după cum urmează:
- violență fizică – 27 (51-2020) cazuri;
- violență psihologică 2 (0-2020) cazuri;
- violență sexuală 0 (1-2020) cazuri.
În aceste cazuri au fost implicați 54 de băieți și 11 fete, 13 cazuri fiind înregistrate în
localitățile urbane și 16 cazuri fiind înregistrate în localitățile rurale.
Elevii agresori cuprind vârsta de:
-07-09 – 2 elevi;
-10-14 ani – 24 elev;
-15-17 ani – 9 elevi;
-peste 18 ani – 1 elev.

Elevii victime cuprind vârsta de:
-07-09 – 4 elevi;
-10-14 ani – 21 elev;
-15-17 ani – 4 elevi.

Urmare acțiunilor săvârșite, a fost întocmit 1 proces-verbal cu privire la contravenție în
privința unui elev, acesta fiind atras la răspundere contravențională, 16 procese-verbale cu privire
la contravenție au fost întocmite în privința părinților/reprezentanților legali, toți 16 fiind atrași la
răspundere contravențională.
4) violența persoanelor din comunitate ce au aplicat violență fizică față de elevi, în
incinta instituției de învățământ au fost înregistrate 2 cazuri.
În acest tip de violență au fost implicate 2 fete, cu vârsta de 10-14 ani, cazurile fiind
înregistrate în localitățile rurale.
Pentru ambele cazuri a fost întocmit 1 proces-verbal cu privire la contravenție conform
prevederilor art. 354 Cod contravențional „Huliganism nu prea grav”.
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VIII. FUGA VOLUNTARĂ A COPIILOR DE LA DOMICILIU.
Pe parcursul a 3 luni al anului 2021 au fost înregistrate 200 (239-2020) cazuri de fugă
voluntară a minorilor de la domiciliu sau din instituțiile sociale, precum și cazuri de dispariție a
copiilor.
Din numărul de 186 (241-2020) minori dispăruți sau care practică fuga voluntară de la
domiciliul/alte forme de plasament:
- 81 minori au fugit pentru prima dată;
- 105 minori au fugit repetat;
- 4 cazuri privind fuga voluntară de la domiciliul/ alte forme de plasament în grup.
Analiza cazurilor de dispariție a copiilor după aspectul repetat

minori au fugit pentru
prima dată; 81; 44%
minori au
fugit repetat;
105; 56%

minori au fugit pentru prima dată
minori au fugit repetat

După aspectul de gen și vârstă, 119 sunt fete şi 67 sunt băieți, dintre acestea:
1) care practică fuga voluntară de la domiciliul/alte forme de plasament, 117 sunt fete și 65
băieți, dintre care cu vârsta cuprinsă:
- sub 13 ani – 45 minori (24 fete şi 21 băieți);
- între 14-15 ani –95 minori (68 fete şi 27 băieți);
- între 16-18 ani – 42 minori (25 fete şi 17 băieți).
2) care au dispărut – 1 fată și 2 băieți, dintre care cu vârsta cuprinsă:
- sub 13 ani – 2 minori (1 fată şi 1 băiat);
- între 14-15 ani – 0 minori (0 fete şi 0 băieți);
- între 16-18 ani – 1 minor (0 fete şi 1 băiat).
Din numărul total de copii care au abandonat voluntar domiciliul/alte forme de plasament și
cei care au dispărut, în:
- 123 cazuri, minorii au plecat din propria familie;
- 55 cazuri, din centre de plasament;
- 15 cazuri, din familia rudelor sau a altor persoane (care dispun de tutelă sau curatelă);
- 3 cazuri, asistența parentală profesionistă;
- 2 cazuri, alte instituții rezidențiale;
- 1 caz, casa comunitară;
- 1 caz, din instituția medicală.
Faptul dat denotă:
- reîntoarcerea în același mediu nefavorabil;
- lucrul insuficient cu familia;
- influența negativă din partea altor copii;
- lipsa de supraveghere a mediului de comunicare copilului.
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Conform analizei efectuate, s-a constatat că, sunt predispuși la părăsirea benevolă a
domiciliului minorii, care provin din următoarele categorii:
1) Familie monoparentală/ambii părinți/formă de protecție:
- 57 minori provin din familii monoparentale;
- 77 minori provin din familii cu ambii părinți;
- 52 minori plasați în diverse forme de protecție (tutelă, curatelă, asistență parentală
profesionistă etc.).
2) Familie firească/social vulnerabilă:
- 83 minori provin din familii firești;
- 103 minori provin din familii social vulnerabile.
3) Familie numeroasă/ familie cu un singur copil:
- 120 minori provin din familii cu 2 și mai mulți membri;
- 66 minori provin din familii cu un singur copil.

Diagrama statutullui familiei din care fac parte minorii
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După mediul de domiciliere, se constatat că:
- 84 minori provin din mediul urban;
- 102 minori provin din mediul rural.
În legătură cu faptul, că numărul de copii care au abandonat domiciliu sau alte forme de
protecție, este mai mare în sectorul rural decât în cel urban, este necesar de identificat un mecanism
de prevenire adaptat mediului de domiciliere.
Cu referire la perioada sesizării Poliției de la stabilirea dispariției minorilor, se atestă că:
- 148 cazuri, au fost sesizate până la 24 de ore;
- 36 cazuri, au fost sesizate până la 48 ore;
- 7 cazuri, au fost sesizate până la 72 ore;
- 9 cazuri, au fost sesizate după 72 ore.
Astfel, cazurile cu privire la dispariția minorului sau cu privire la fuga voluntară a minorului
de la domiciliul/ alte forme de plasament au fost sesizate:
- 101 cazuri, de către părinți;
- 56 cazuri, de către reprezentanți ai centrelor de plasament sau altor forme de plasament;
- 14 cazuri, de către tutela, curatelă;
- 10 cazuri, de către alte persoane ( rude, prieteni, vecini, etc.);
- 12 cazuri, de către salariații Poliției;
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- 2 cazuri, de către familia parentală profesionistă;
- 1 caz, de către reprezentanții instituției medicale;
- 1 caz, de către reprezentanții instituției de învățământ.
Perioada de timp în care a dispărut minorul sau fuga voluntară de către aceștia:
- 122 cazuri, între orele 07:00 - 17:00;
- 66 cazuri, între orele 17:00 - 23:00;
- 12 cazuri, între orele 23:00 - 07:00.
Motivele invocate de către minori privind fuga voluntară sau dispariția acestora de la
domiciliu sau alte forme de plasament:
- 25 de copii neglijența din partea părinților/persoanele care îi înlocuiesc;
- 5 de copii consumul de băuturi din partea părinților/persoanele care îi înlocuiesc;
- 5 de copii impunerea restricțiilor exagerate de către părinți/persoanele care îi înlocuiesc;
- 3 de copii persistența conflictelor/violența în familie;
- 124 de copii dorința de libertate;
- 5 copii a fost atras de către alți minori;
- 19 copii alte motive.
Urmare măsurilor întreprinse, întru stabilirea locului aflării a minorilor dispăruți, de către
angajații subdiviziunilor teritoriale sesizați/autosesizați s-a reușit identificarea acestora, în
următoarea perioadă de timp:
- 131 minori în decurs de 24 ore;
- 14 minori în decurs de 48 ore;
- 21 minori au fost depistați după 72 ore;
- 12 minori în mai mult de 72 de ore;
- 1 minor a fost depistat decedat (strangulat).

Timpul identificării minorilor
peste 72 ore; 12; 7%

neidentificați; 1; 0%

72 ore; 21; 12%

48 ore; 14; 8%
24 ore; 131; 73%

24 ore

48 ore

72 ore

peste 72 ore

neidentificați

Totodată, din numărul total de copii care au abandonat domiciliul în perioada de raport, nu
au fost depistați 9 minori, dintre care 2 copii din anii precedenți.
Este de menționat că, în timpul abandonului sau dispariției au devenit victime ale infracțiunii
4 minori, și anume: contra vieții sexuale, toate 4 victime sunt fete.
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În perioada de raport, în timpul abandonului sau dispariției au de către minorii, au fost
săvârșite – 1 infracțiune (infracțiuni contra patrimoniului) ( băiat).
În perioada de raport, în legătură cu plecarea voluntară de la domiciliu sau dispariția
minorilor au fost referite 200 de cazuri, fiind întocmite și remise fișe de sesizare, precum și
demersuri în adresa organelor abilitate în protecția și siguranța copilului, dintre care:
- 133 în adresa APL, din ele examinate 83;
- 25 în adresa ATL, din ele examinate 25;
- 1 în adresa IP Teritoriale, din ele examinate 1;
- 37 în adresa DPDC/ DMPDC, din ele examinate 8.
Totodată, 18 demersurilor înaintate la serviciul SAP, din cadrul Direcției educație (centre
cu servicii psihologice), precum și 25 copii au fost referiți către serviciul social, întru acordarea
asistenței necesare de sprijin a familiei acestora.
Potrivit datelor sistematizate, pentru perioada de referință, s-a constatat că, fiecare a doua
fișă de sesizare expediată către autoritățile tutelare responsabile, se referă la cazuri repetate de
abandon de domiciliu.
IX.

ANALIZA INCIDENTELOR CU IMPLICAREA MINORILOR

Conform datelor oferite de către subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al
Poliției, pe parcursul primului trimestru al anului 2021 au fost înregistrate 139 incidente cu
implicarea a 143 minori, după cum urmează:
1. După criteriul, circumstanțele incidentului:
a) CĂDERI DE LA ÎNĂLȚIME
Au fost înregistrate 10 cazuri de cădere de la înălțime, dintre care:
- 3 căderi de pe edificiu;
- 2 căderi de pe tobogan, aflându-se pe terenul de joacă;
- 1 cădere din copac;
- 4 alte căderi.
În consecință 5 minori s-au ales cu traumatisme și vătămări corporale, 2 minori au decedat și
3 minori nu au avut traumatisme.
b) INECURI
Au fost înregistrate 3 cazuri de înecuri, dintre care:
- 2 cazuri de înec având părinții în apropiere;
- 1 caz de înec fără a avea părinții în apropiere.
c) INCIDENTE CASNICE
Au fost înregistrate 98 de incidente casnice, dintre care:
- 1 caz de vătămare cu obiecte casnice;
- 9 cazuri de căderi în lichide fierbinți;
- 14 cazuri de consum a substanțelor toxice;
- 14 cazuri de consum a pastilelor în mod excesiv;
- 20 cazuri de consum a băuturilor alcoolice în mod excesiv;
- 2 cazuri de înghițire a obiectelor dăunătoare sănătății;
- 1 caz de vătămare corporală de către animale;
- 9 cazuri de vătămări corporale a copiilor din neatenție cu diferite obiecte casnice;
- 9 cazuri de vătămări corporale din neatenția adulților;
- 19 cazuri au avut loc alte situații casnice.
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Astfel, în 77 cazuri minorii nu au avut de suferit traumatisme sau vătămări corporale, în 16
cazuri s-au ales cu traumatisme și 4 cazuri s-au soldat cu deces.
d) ACCIDENTE RUTIERE
Au fost înregistrate accidente rutiere cu implicarea a 28 minori, dintre care 18 fiind în calitate
de pietoni și 10 fiind în calitate de pasageri.
Din clasificarea accidentele rutiere cu implicarea minorilor în calitate de pietoni s-au produs
în următoarele circumstanțe:
- 2 s-au desfășurat pe trecerile pietonale, semnalizate cu semafor;
- 6 s-au desfășurat pe trecerile pietonale, nesemnalizate cu semafor;
- 7 s-au desfășurat în locuri neautorizate pentru traversarea pietonilor;
- 3 s-au desfășurat în alte circumstanțe.
În consecință 8 minori s-au ales cu traumatisme și vătămări corporale, iar alții 11 nu au avut
traumatisme.

Alte circumstanțe
16%

În locuri
neautorizate
39%

Pe trec pietonală cu
semafor
11%

Pe trec. Pietonală
fără semafor
34%
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Accidentele rutiere în care minorii au figurat în calitate de pasageri s-au produs în
următoarele circumstanțe:
în 5 cazuri se aflau în mijlocul de transport împreună cu părinții;
în 5 cazuri se aflau în mijlocul de transport fără supravegherea părinților sau
reprezentanților legali.
Urmare, 4 minori nu au avut de suferit traume sau vătămări corporale, 9 s-au ales cu
traumatisme și 1 a decedat.
-

Fără prezența
părinților
50%

Împreună cu părinții

Împreună cu părinții
50%

Fără prezența părinților

2. După criteriul de gen.
Din numărul total de minori implicați în incidente, 36 sunt fete și 50 sunt băieți.

Fete
34%
Fete

Băieți
66%

Băieți

3. După criteriul de vârstă:
-

22 cu vârsta de până la 2 ai;
20 cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
21 cu vârsta între 7 și 9 ani;
21 cu vârsta între 10 și 12 ani;

-

27 cu vârsta între 13-15 ani;
30 cu vârsta între 16-17 ani;
2 cu vârsta de până la 18 ani.
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4.
-

3-6 ani

7-9 ani

10-12 ani

13-15 ani

16-17 ani

După specificului familial:
40 provin din familii social-vulnerabile și 103 sunt din familie firești,
113 provin din familii complete și 30 din familii monoparentale,
130 sunt din familii obișnuite și 13 din familii numeroase.

Statut familial
- 27,97% minori provin din familii social-vulnerabile;

- 72,02% minori sunt din familie firească.

Componența familială
- 79,02% minori provin din familii complete;
- 20,97% minori provin din familii monoparentale.

După numărul membrilor familiei
- 90,90% minor sunt din familii obișnuite;
- 9,09% minori sunt din familii numeroase.

pînă la 18
ani
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ANALIZA INFRACȚIUNILOR CU CARACTER SEXUAL COMISE DE CĂTRE
MINORI SAU ÎMPOTRIVA ACESTORA

X.

Din analiza datelor, înregistrate de către Serviciul tehnologii informaționale al
Ministerului Afacerilor Interne privitor la comiterea infracțiunilor cu caracter sexual, de către și
împotriva minorilor, se constată că, acestea se includ în toate articolele Capitolului VI al CP al RM
„Infracțiunile privind viața sexuală”.
Numărul total al acestora înregistrat în perioada lunii ianuarie, februarie și martie a anului
curent, îl constituie 52 cazuri, dintre care:
- 18 infracțiuni conform, art. 171 CP al RM (Violul);
- 8 infracțiuni conform art. 172 CP al RM (Acțiuni violente cu caracter sexual);
- 4 infracțiune conform art. 173 CP al RM (Hărțuirea sexuală);
- 16 infracțiuni conform art.174 CP al RM (Raport sexual cu o persoană care nu a împlinit
vârsta de 16 ani);
- 6 infracțiuni conform art. 175 CP al RM (Acțiuni perverse).
Astfel, în scopul monitorizării evoluției infracțiunilor de tipul dat, a fost efectuată analiza
statistică prin dezagregarea datelor în felul după cum urmează:

1.
-

După criteriul subiecți ai infracțiunii:
art. 171 CP al RM – 18 victime minore și 2 agresori minori;
art. 172 CP al RM – 9 victime minor și 1 agresor minor;
art. 173 CP al RM – 4 victime minoră și 1 agresor minor;
art. 174 CP al RM – 16 victime minore;
art. 175 CP al RM – 6 victime minore.
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2. După mediul de proveniență a victimelor minore, 20 minori provin din mediul urban și alți
32 minori provin din mediul rural:
- art. 171 CP al RM – 5 minori din mediul urban și 13 minori din mediul rural;
- art. 172 CP al RM – 4 minori din mediul urban și 5 minori din mediul rural;
- art. 173 CP al RM – 2 minor din mediul urban și 2 minor din mediul rural;
- art. 174 CP al RM – 7 minori din mediul urban și 8 minori din mediul rural;
- art. 175 CP al RM – 2 minori din mediul urban și 4 minori din mediul rural.
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3. După criteriul de gen al victimelor:
Victimele infracțiunilor cu caracter sexual, cu implicarea minorilor, în mare parte sunt de gen
feminin.

Numărul de băieți și fete
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4. După criteriul de gen al agresorilor minori.
Din prelucrarea datelor respective, s-a stabilit 4 agresori minori care aparțin genului masculin
și au comis infracțiuni cu caracter sexual conform art. 171 CP al RM, art. 172 CP al RM și art.
173 CP al RM.
5. După criteriul de vârstă al victimelor minore:
În urma prelucrării datelor statistice se evidențiază un potențial al minorilor de a deveni
victime ale infracțiunilor cu caracter sexual de la vârsta de 7 ani și până la 16 ani, cu o evidențiere
a vârstei de 15 ani.
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6. După corelația dintre subiecți.
Din numărul total al cazurilor înregistrate s-a stabilit că, în 42 cazuri subiecții infracțiunii sau cunoscut cu mai mult timp până la comiterea infracțiunii, iar în 10 cazuri subiecții sunt
necunoscuți.
Pentru fiecare articol separat corelația dintre subiecți se reflectă în felul următor:
- În cadrul infracțiunilor înregistrate conform art. 171 CP al RM s-a stabilit corelația dintre
subiecți ca fiind cunoscuți, sau în relații anterioare de prietenie (14 cazuri), relație de cuplu (1
caz), necunoscuți (3 cazuri);
- Cazurile înregistrate conform art. 172 CP al RM relevă faptul că subiecții sunt în corelație de
persoane cunoscute (5 cazuri), în relație de cuplu (1 caz) și persoane necunoscute (2 cazuri);
- Infracțiunile înregistrate conform art. 173 CP al RM relevă 1 corelație dintre persoane
necunoscute, care la momentul respectiv erau în postura de pasageri ai unui mijloc de
transport, 2 corelații este de persoane necunoscute și 2 corelații de cunoscuți prin intermediul
online;
- Cazurile înregistrate conform art. 174 CP al RM relevă corelație de cuplu (7 cazuri),
concubinaj (1 caz) și simpli cunoscuți (8 caz);
- Infracțiunile înregistrate conform art. 175 CP al RM relevă corelația dintre subiecți ca fiind
cunoscuți în calitate de prietenul tatălui, prietenul mamei(2 cazuri), molestare(1 caz),
ademenirea unui minor în scop de întreținere a relațiilor sexuale contra sumei de 100(1 caz)
și persoane cunoscute (2 cazuri).
7. După criteriul de unitate și pluralitate al infracțiunii.
În urma analizei datelor conform criteriului respectiv, s-a stabilit că din numărul total de
infracțiuni înregistrate 44 de infracțiuni sunt de tip unic și 8 infracțiuni au fost comise sistematic
pe o perioadă de 1 lună, 6 luni și 1 an.
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8. După ora săvârșirii infracțiunii de tip unic.
Conform datelor infracțiunilor de tip unic, se constată că acestea se produc, în mare parte
din a doua jumătate a zilei și până la miezul nopții, însă cazurile înregistrate pe anumite articole
au specificul lor:
- Cazurile înregistrate conform art. 171 CP al RM denotă că infracțiunile au avut loc în
intervalul de timp dintre orele 12.00 și 24.00.
- Cazurile înregistrate conform art. 172 CP al RM relevă că infracțiunile au avut loc între
orele 12.00 și 18.00.
- Cazurile înregistrate conform art. 173 și art.174 CP al RM nu au oferit date privitor la ora
comiterii infracțiunii.
- Cazurile înregistrate conform art. 175 CP al RM relevă comiterea infracțiunilor în
intervalul orelor 18.00-24.00.

