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I.

CONTEXT GENERAL

Activitatea pe domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului infracțional în mediul copiilor,
au fost organizate 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;
- HG nr. 409/1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului Național pentru Protecția
Drepturilor Copilului şi modificările efectuate prin HG nr. 726 din 13.06.2003;
- HG 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”.
- Acte normative, interne elaborate pe domeniul prevenirii delincvenței juvenile.
II.

ACTIVITĂȚI GENERALE PE DOMENIUL SIGURANŢĂ MINORI

1) Activități organizatorice:
Reieşind din priorităţile şi obiectivele serviciului, pe parcursul perioadei de raport, pe
domeniul siguranţă minori, au fost iniţiate şi puse în aplicare 416 (387-2019) planuri, din ele 56
fiind în desfăşurare la moment.
Astfel, în baza măsurilor planificate au fost organizate şi desfăşurate 113 (147-2019) mese
rotunde, 18 (41-2019) treininguri şi 102 (214-2019) 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.).
Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţilor de sensibilizare a copiilor au fost elaborate
968 (619-2019) suporturi metodologice cu diverse tematici, pentru a fi utilizate de către angajaţii
poliţiei în cadrul desfăşurării activităţilor de sensibilizare a copiilor.
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 31 (24-2019) acorduri de colaborare cu ONG-rile din teritoriul administrativ.
Operațiunea specială „GRIJA” . În scopul prevenirii și diminuării criminalității juvenile,
combaterii vagabondajului, cerșitului, fenomenului abandonului voluntar, precum și a
traumatismului rutier, în perioada vacanțelor școlare, este pusă în aplicare operațiunea specială
„Grija”.
În acest context, Poliția Națională întreprinde un complex de activități în vederea executării
sarcinilor propuse, în perioada vacanțelor școlare.
2) Activități de informare și sensibilizare:
Asigurarea informării oportune a populaţiei cu privire la măsurile de securitate necesare
pentru prevenirea victimizării în rândul minorilor, precum și colaborarea cu instituţiile de
învăţământ şi organizaţiile neguvernamentale în scop de asigurare a siguranței minorilor constituie
una din prioritățile activității Poliției.
În acest context, de către subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei, în perioada anului 2020, pe
întreg teritoriul ţării, în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost organizate şi
desfăşurate – 3669 de sesiuni de informare, după cum urmează:

Inspectoratul național de securitate publică

- 974 cu elevi ai claselor I-IV;
-1948 cu elevi ai claselor V-IX;
- 747 cu elevi ai claselor X-XII.
3) Reflectarea activităţilor în mass-media.
În scopul familiarizării societății civile și sensibilizării opiniei publice privind activităţile
desfăşurate de Poliţie pe domeniul siguranței copiilor, de către IP teritoriale, au fost reflectate 1416
activitați cu mass-media, dintre care: 1300 materiale informative publicate prin intermediu
reţelelor de socializare, 9 emisiuni la posturile de radio, 31 reportaje la posturile de televiziune şi
76 informaţii prin intermediul publicaţiilor din presa scrisă.
În perioada de raport, angajaţii Secției siguranță minori au participat la 13 emisiuni TV, 7
emisiuni radio, au fost oferite 6 interviuri și elaborate 7 comunicate care a fost plasate pe site-ul
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 este
una din prioritățile activității Poliției pe domenul 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 copiluui
de către Autoritatea tutelară locală și teritorială.
Astfel, conform prevederilor pct.8 lit. (a) și (j) al Legii nr.140/2012, subiecții legii fiind copii
aflați în situaţie de risc, victime al infracțiunilor și contravențiilor, precum și cei ce vin în cotact
cu legea, în baza pct. 15 al H.G. nr.409/1998, organele autorităţilor publice locale creează consilii
raionale, municipale şi locale pentru protecţia drepturilor copilului.
În acest context, către consiliile raionale, municipale şi locale pentru protecţia drepturilor
copilului (H.G. nr.409/1998 privind aprobarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru
Protecţia Drepturilor Copilului) de către salariații Poliției au fost expediate – 750 (611-2019)
prezentări privind cazurile de încălcare a drepturilor copiilor, cazurile copiilor delincventi şi ale
părinţilor ce nu-şi îndeplinesc obligaţiunile părinteşti.
Totodată, au fost expediate 78 (66-2019) sesizări în adresa instituţiilor de învăţământ şi 58
(92-2019) înștiințări expediate în adresa altor IP teritoriale.
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 Fişei de
sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului și Ordinului IGP
nr. 79/2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor metodice privind intervenția Poliţiei în
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă, neglijare,
exploatare şi trafic al copilului, angajaţii Poliţiei au expediat 4169 (2019-3323) fişe de sesizare în
adresa autorităților tutelare locale, dintre care:
Violență psihică – 231 (2019-206) cazuri, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 161 copii, (72 fete și 89 băieți);
cu vârsta 14 - 15 ani – 34 copii (24 fete și 10 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 36 copii, (24 fete și 12 băieți ).
Violență fizică - 511 (2019-409) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 272 copii, (103 fete și 169 băieți);
cu vârsta 14 - 15 ani – 155 copii, (65 fete și 90 băieți);
cu vârsta 16 - 17 ani – 84 copii, (34 fete și 50 băieți).
Violență sexuală – 103 (2019-99) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 31 copii, (22 fete și 9 băieți);
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cu vârsta 14 - 15 ani – 51 copii, (47 fete și 4 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 21 copii, (18 fete și 3 băieți).
Neglijare – 3324 (2019-2595) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 1606 copii, (656 fete și 950 băieți);
cu vârsta 14 -15 ani – 1052 copii, (476 fete și 576 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 666 copii, (239 fete și 427 băieți).
Exploatare – 0/0
Trafic – 0/0
Analiza cazurilor referite către autoritățile tutelare pentru perioada a 12 luni al
anului 2020 în comparație cu perioada analogică al anului 2019
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Urmare sesizărilor efectuate, de comun cu autoritatea tutelară locală, au fost plasaţi 442
(366-2019) copii în instituţii de plasament, dintre care 305 (290-2019) în regim de urgență.
De asemenea, în scopul asigurării executării Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia
specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi și a Hotărârii Guvernului
nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi
potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, în comun cu membrii echipei
multidisciplinare au fost vizitați la domiciliu 3263 (3071-2019) copii ai căror familii prezintă
diverse riscuri sau a căror părinţi nu îşi îndeplinesc obligaţiile de educare, instruire şi/sau
întreţinere 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.
Cât privește documentarea cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia
specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, pentru încălcarea
prevederilor din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, conform prevederilor art. 65 Cod contravenţional,
în perioada anului 2020, a fost întocmit 1 (2-2019) proces-verbal cu privire la contravenţie.
5) Activități de prevenire secundară.
În vederea sporirii gradului de informare a populației despre măsurile de siguranță,
pregătirea antiinfracțională a societății, diminuării fenomenului infracțional, precum și întru
sporirea sentimentului de siguranţă în mediul comunităţii, în perioada anului 2020, comparativ cu
perioada anolică al anului 2019, de către angajații subdiviziunilor teritoriale ale Poliției au fost
desfășurate 4368 (4163-2019) razii, dintre care:
– 3448 (2771-2019) cu implicarea doar a efectivului subdiviziunii;
– 767 (1156-2019) cu implicarea reprezentanţilor organelor de protecţie socială;
– 51 (149-2019) cu implicarea reprezentanţilor direcţiilor generale învăţământ, tineret şi
sport/instituțiilor de învățământ;
– 102 (87-2019) cu implicarea medicilor de familie şi asistenţilor medicali.

Inspectoratul național de securitate publică

Urmare a activităților desfășurate, de către angajaţii Poliţiei, au fost depistați şi aduşi către
subdiviziunile polițienești 272 (244-2019) copii pentru practicarea vagabondajului şi 9 (4-2019)
copii pentru practicarea cerşitului.
Un alt segment important este responsabilizarea părinţilor/reprezentanţilor legali în vederea
îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului (pe
lîngă acţiunile ordinare întreprinse de Poliţie, spre exemplu: discuţii cu caracter de prevenire,
referire către specialişti etc.) se materializă şi prin aplicarea sancţiunilor pentru aceste contravenţii.
În acest sens, pentru perioada a 12 luni, în privinţa părinţilor au fost întocmite total 1881
(1831-2019) procese-verbale cu privire la contravenţii în baza art. 63 Cod contravenţional, dintre
care:
- 1293 (1305-2019) procese-verbale în temeiul alin. (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de
întreţinere, de educare şi de instruire a copilului.
- 588 (526-2019) în baza alin. (2) Acţiunile specificate la alin.(1), dacă au avut ca urmare
lipsa de supraveghere a copilului, vagabondajul, cerşitul ori săvîrşirea de către acesta a unei
fapte socialmente periculoase.
La fel, în privinţa persoanelor care au admis aflarea copiilor care nu au împlinit vârsta de 16
ani în localurile de agrement fără însoţirea părinţilor sau persoanelor care îi înlocuiesc în afară
orelor stabilite (după ora 22:00), au fost întocmite 7 (4-2019) procese-verbale cu privire la
contravenţie, în baza art. 631 Cod contravenţional.
Un alt compartiment, cât privește responsabilizarea părinților/reprezentanților legali al
copilului de a declara nașterea sau decesul copilului. În acest sens au fost documentate 6 (14-2019)
contravenții în temeiul art. 339 alin. (1) Cod contravenţional (Tăinuirea naşterii ori a decesului
sau declararea naşterii ori a decesului cu încălcarea condițiilor sau a termenelor prevăzute de
legislație).
Concomitent, Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, prevede la
art. 6 dreptul la inviolabilitatea persoanei copilului, la protecţie împotriva violenţei fizice şi
psihice, Statul este obligat să ocrotească inviolabilitatea copilului, protejîndu-1 de orice formă de
exploatare, discriminare, violenţă fizică şi psihică, inclusiv antrenarea în acţiuni criminale,
iniţierea în consumul de băuturi alcoolice, folosirea ilicită de substanţe stupefiante şi psihotrope,
practicarea jocurilor de noroc, cerşetoriei, incitarea sau constrîngerea de a practica orice activitate
sexuală ilegală, exploatarea în scopul prostituţiei sau al altei practici sexuale ilegale, în pornografie
şi în materiale cu caracter pornografic inclusiv din partea părinţilor sau rudelor.
Astfel, în scopul protecţiei interesului superior al copilului au fost documentate următoarele
contravenții:
- 92 (68-2019) cazuri contravenţionale privind împiedicarea exercitării dreptului de a
comunica cu copilul şi de a-l educa, în temeiul art. 64 Cod contravenţional;
- 58 (40-2019) cazuri contravenţionale privind aducerea minorilor la starea de ebrietate (art.
88 CC),
- 27 (11-2019) cazuri contravenţionale, au fost documentaţi agenţi economici în temeiul
art. 91 alin. (2), pentru comercializarea către minori a băuturilor alcoolice;
- 15 (19-2019) procese-verbale conform art. 911 alin. (13), cu privire la contravenție pentru
comercializarea de produse din tutun minorilor.
Cât privește prevederile art. 16 Cod contravențional, atragerea la răspunderea
contravențională a minorilor cu vîrsta între 16 şi 18 ani, în persoada anului 2020, în privința
acestora au fost întocmite 608 (570-2019) procese-verbale cu privire la contravenție, dintre care:
• 24 (32-2019) procese-verbale în temeiul art.69 al Codului contravențional (Injuria, adică
vorbele sau faptele care lezează onoarea şi demnitatea persoanei);
• 30 (51-2019) procese-verbale în temeiul art.78 al Codului contravențional (Vătămarea
integrității corporale, maltratarea sau alte acţiuni violente care au cauzat vătămare neînsemnată
și ușoară a integrității corporale);
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• 0 (3-2019) procese-verbale în temeiul art.89 al Codului contravențional (Practicarea
prostituţiei, adică satisfacerea dorinţei sexuale a unei persoane prin orice metodă şi/sau mijloace,
contra plată, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor
electronice);
• 29 (26-2019) procese-verbale în temeiul art.104 al Codului contravențional (Distrugerea
sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o infracţiune);
• 76 (106-2019) procese-verbale în temeiul art.105 al Codului contravențional (Sustragerea
în proporţii mici din avutul proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, abuz de serviciu sau
escrocherie);
• 201(122-2019) procese-verbale în temeiul art.354 al Codului contravențional
(Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte
acţiuni similare ce tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice);
• 42 (40-2019) procese-verbale în temeiul art.355 al Codului 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 autorităţile
administraţiei publice locale);
• 86 (54-2019) procese-verbale în temeiul art.357 al Codului contravențional (Tulburarea
liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin cîntare cu voce ridicată,
semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în
locuri publice, alte acţiuni similare);
• 120 (136-2019) – alte contravenții.
6) Activități de prevenire terțiară.
În perioada de raport, de către angajaţii Poliţiei au fost identificaţi şi luaţi în vizor 491 (3512019) copii aflați în situație de risc şi 73 (162-2019) părinți care nu-și îndeplinesc obligațiile de
educare, instruire și/sau întreținere a copilului.
Actualmente, în vizorul poliţiei se află 1313 (1302-2019) copii aflați în situație de risc şi
462 (775-2019) părinți care nu își îndeplinesc obligațiunile de educare, instruire și/sau întreținere
a copilului.
III.

PROGRAME ȘI PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE.

1. Programul Educația Juridică. În temeiul Acordului de colaborare între Inspectoratului
General al Poliției și Centrul de Inovare și Politici din Moldova, 20 polițiști au devenit membri ai
Rețelei Naționale de Educație Juridică și de comun cu judecătorii, procurorii și angajații CNA,
au desfășurat în școlile din țară lecții de educație juridică, familiarizând copii cu prevederile
legislației și îndemnându-i să adopte un comportament adecvat, să respecte recomandările în
scopul prevenirii fenomenului anti-infracțional și al victimizării.
2. Proiectul „Școală+Sport+Poliție”. În comun cu Federația Moldovenească de Fotbal s-a
asigurat continuitatea implementării Proiectului „Școală+Sport+Poliție”, fiind organizate
activități de promovare a sportului, modului sănătos de viață și respectului față de normele legale,
la care au participat 2 212 copii din diferite medii sociale din 12 localități, în 9 raioane (CeadârLunga, Taraclia, Telenești, Dubăsari, Ungheni, Hâncești, Dondușeni, Criuleni, Anenii-Noi).
3. Programului 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, s-a lucrat asupra
Curriculei, Ghidului pentru pedagogi și polițiști, manualului pentru elevii claselor a 8, care sunt la
etapa de definitivare. Proiectul este pilotat în 22 instituții de învățământ selectate pentru
implementare, de la începutul anului de studii 2020-2021 fiind realizate 301 lecții comune de către
pedagogi și polițiști.

Inspectoratul național de securitate publică

4.
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.
5.
Programul privind creșterea siguranței și securității în instituțiile de
învățământ și în adiacentul acestora și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia.
În contextul implementării acțiunii nr. 2.22.6 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru
anii 2020-2023 (HG 636/2019), de comun cu Direcția politici de prevenire și combatere a
criminalității a MAI, s-a lucrat la elaborarea proiectului Hotărârii cu privire la aprobarea
Programului național de prevenire și combatere a criminalității în rândul grupurilor vulnerabile, în
special al minorilor, cu aplicarea unor măsuri extensive psihopedagogice și de promovare a ordinii
publice comunitare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în perioada 2020-2021.
La 8 septembrie 2020 a avut loc ședința interministerială (MAI, MECC, MSMPS, MF)
pentru prezentarea Programului privind creșterea siguranței și securității în instituțiile de
învățământ și în adiacentul acestora și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia.
Unul dintre subiectele discutate în cadrul ședinței a fost identificarea acțiunilor care vor
necesita costuri și inclusiv stabilirea surselor de finanțare pentru acestea.
6.
Proiectului “Protejarea copiilor cu risc și în conflict cu legea prin măsuri de
prevenire și de elaborare a politicilor”.
Inspectoratul General al Poliției (INSP, DGUP), în calitate de membru al Grupului Tehnic
de lucru au participat la elaborarea și ulterioara testare a două module de instruire la distanță în
activitatea ce vizează minorii cu un comportament deviant sau care au comis fapte infracționale.
Procesul de elaborare a două Module de învățământ la distanță (e-learning) pentru ofițerii
de urmărire penală și ofițerii de sector face parte din cadrul proiectului “Protejarea copiilor cu
risc și în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și de elaborare a politicilor”.
În scopul implementării modulelor, au fost desfășurate 4 sesiuni online în cadrul Plarformei
Zoom.
Modulele de învățământ la distanță vor fi aplicate în procesul de formare continuă a
ofițerilor de urmărire penală și ofițerilor de sector pentru următorii ani.
7.
Campania socială „Copil + stradă = libertate sau iluzie?” În baza Planului de
acțiuni comun încheiat între Inspectoratul General al Poliției și Asociația Obștească „Concordia.
Proiecte sociale”, au fost realizate următoarele acțiuni;
La 25 mai 2020, în scopul promovării Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți,
sensibilizării societății cu privire la fenomenul dispariției voluntare a minorilor, informării copiilor
și adulților asupra riscurilor și consecințelor plecării voluntare de la domiciliu sau din instituțiile
sociale de protecție, în cadrul Campaniei Sociale „Copil + stradă — libertate sau iluzie?”, au fost
organizate la nivel regional, activități de informare, în comun cu Asociația Obștească „Concordia.
Proiecte sociale”.
Inspectoratul național de securitate publică al IGP, a inițiat procedura de elaborare a
„Instrucțiunii metodice privind intervenția Poliției în cazul copiilor dispăruți”, subacțiune
prevăzută în Planul de acțiuni comun încheiat între Inspectoratul General al Poliției și Asociația
Obștească „Concordia. Proiecte sociale”, aprobat prin Ordinul IGP nr. 181 din 20 mai 2019.
În acest context a fost instituit grupul de lucru, INSP al IGP fiind responsabili de elaborarea
,,Instrucțiunii metodice privind intervenția Poliției în cazul copiilor dispăruți”, în comun cu INI al
IGP și DGUP al IGP.
IV.

DINAMICA CRIMINALITĂŢII ÎN MEDIUL COPIILOR

Conform datelor statistice furnizate de MAI, pe parcursul a XII luni ale anului 2020, în
Republica Moldova au fost săvârșite 24629 infracțiuni, comparativ cu 29664, înregistrate în
perioada analogă al anului 2019, ceea ce constituie o diminuare cu – 17 %.
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În perioada de referință, de către minori şi cu participarea acestora au fost săvârșite 606 (664
- 2019) infracțiuni, ceea ce constituie descreștere cu – 8,63%, față de perioada analogică a anului
precedent.
Astfel, 2,46% 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 7 ani (2014-2020) infracționalitatea a cunoscut devieri semnificative, variația
fiind marcată de o fluctuație constantă în intervalul 1166-606 infracțiuni.
În același context, analizând în comparație numărul infracțiunilor înregistrate pe parcursul a
12 luni, în intervalul anilor 2014-2020, remarcăm o scădere semnificativă pentru anii 2019 - 2020
a numărul infracțiunilor.
Dinamica criminalității juvenile în perioada
a lunii noiembrie an. 2014-2020
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Din numărul total de 606 (664 – 2019) cauze penale pornite, urmărirea penală a fost finisată
în 565 (608 – 2019) cauze, dintre care 454 (466 – 2019) au fost trimise spre examinare către
instanța de judecată, 103 (136 – 2019) au fost încetate, 5 (6 – 2019) cauze clasate și 3 (0 – 2019)
cauze au fost suspendate condiționat.
Analiza efectuată a evidențiat că, la comiterea infracțiunilor au participat 1137 (1215 – 2019)
persoane (1056/1107 băieți și 81/108 fete).
Analiza tactică a infracționalității a reflectat că, fenomenul infracțional în rândul minorilor
este dominat de infracțiunile mai puțin grave (893), urmat de infracțiunile grave (167) și ușoare
(64). Cu o incidență mult mai mică, urmează infracțiunile excepțional de grave (7) și deosebit de
grave (6).
Dinamica criminalității juvenile după gravitatea infracțională
pentru 12 luni 2020
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Conform criteriului de divizare regională a infracționalității se atestă că fenomenul
infracțional în mediul copiilor este centrat în mediul urban 708 persoane (629 – 2019), comparativ
cu mediul rural 429 persoane (523 – 2019), coraportul fiind: urban afectat de 62,27%, iar rural
de 37,73 %.
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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 153 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 63195 de copii;
- zona Nord a înregistrat 238 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 91236 de copii;
- zona Centru a înregistrat 143 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 110019 de copii;
- zona de Sud a înregistrat 49 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 54619 de copii;
- DP a UTA Găgăuzia a înregistrat 34 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 12 luni ale anului 2020,
comparativ cu perioada analogică al anului 2019, denotă următoarele categorii de infracțiuni
comise de către minori sau cu participarea acestora:
1. Contra vieții și sănătății: omor - 1 (2019 – 4, - 75%); vătămări intenționate a integrității
corporale – 4 (2019-4);
2. Infracțiuni privind viața sexuală: 13 (2019 – 12);
3. Infracțiuni patrimoniale 383 (2019 – 352) dintre care:
tâlhării – 2 (2019 – 10, -80%);
jafuri – 40 (2019 – 39, 2,56%);
furturi – 341(2019 – 412, -17,2%);
4. Infracțiuni contra securității publice: huliganism – 24 (2019 – 22, -4%)
5. Infracțiuni contra sănătății publice: infracțiuni legate cu droguri – 4 (2019 – 4);
6. Altele – 177 (2019 – 157).
Genul infracțiunilor sîvârșite de copii și cu participarea acestora pe
parcursul lunilor ianuarie- noiembrie a anului 2020
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Totodată, distingem că, 147 infracțiuni au fost săvârșite în grup, 20 în stare de ebrietate, 98
repetat și 1 în sfera relațiilor familiare.
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V.

ASPECTUL PARTICIPATIV AL COPIILOR LA SĂVÂRŞIREA
INFRACŢIUNILOR.

Urmare analizei datelor statistice s-a constatat că, la comiterea a 606 (664 – 2019) infracțiuni
înregistrate în perioada de raport, au participat 1137 (1215 – 2019) persoane de vârstă minoră
(1056/1107 băieți și 81/108 fete), ce atestă o descreștere la capitolul participării minorilor la
comiterea infracțiunilor.
Din ei, 859 (888 – 2019) au fost atrași la răspundere penală, iar numărul de copii eliberați de
răspundere penală cu aplicarea măsurilor de influență publică – 0 (2-2019).
După aspectul de vârstă al copiilor care au participat la comiterea infracțiunilor distingem
că:
- 347 (2019 - 386) - cu vârsta de 17 ani;
- 347 (2019 -366) - cu vârsta de 16 ani;
- 211 (2019 - 234) - cu vârsta de 15 ani;
- 166 (2019 - 159) - cu vârsta de 14 ani;
- 33 (2019 - 27) - cu vârsta de 13 ani;
- 18 (2019 - 21) - cu vârsta de 12 ani;
- 6 (2019 - 9) - cu vârsta de 11 ani;
- 9 (2019 - 13) - cu vârsta de 10 ani și mai mici.
Vârsta minorilor care au participat la comiterea infracțiunilor
cu vârsta de 10 ani și mai mici

8

cu vârsta de 17 ani

6

cu vârsta de11 ani

cu vârsta de 16 ani

14

cu vârsta de 12 ani
cu vârsta de 13 ani

cu vârsta de 15 ani

31

cu vârsta de 14 ani

cu vârsta de 14 ani

154

cu vârsta de 13 ani

176

cu vârsta de 15 ani

cu vârsta de 12 ani

cu vârsta de 16 ani

307

cu vârsta de 17 ani

cu vârsta de11 ani

312
0

100

200

300

400

Cu referire la statutul social al minorilor implicaţi în săvârşirea infracţiunilor pe parcursul
perioadei vizate, este de menționat că:
- 514 (2019- 572) copii - fac parte din familii complete;
- 116 (2019-175) copii – fac parte din familii incomplete;
- 32 (2019-32) copii – sunt separaţi de părinţi;
- 54 (2019-69) copii fără domiciliu.
Analizând mediul de domiciliere se constată că – 708 (2019-692) copii sunt din mediul urban
şi – 429 (2019-523) copii, sunt din mediul rural.
Este de menționat că:
- 1120 (2019-1176) copii au săvârşit infracţiuni pentru prima dată;
- 17 (2019-39) copii au săvârșit infracţiuni repetat.
Distingem că, 190/177 copii au comis infracțiuni în grup, dintre care 99/120 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:
- 449 sunt cu studii (dintre care 58 cu studii speciale);
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- 13 elevi:
- 122 elevi ai școlilor medii;
- 1 student al instituției superioare/medii profesionale;
- 13 copii condamnați condiționat;
- 62 minori au săvârșit infracțiuni în stare de ebrietate alcoolica;
- 429 neîncadrați în muncă și studii sau au abandonat procesul de studii.
VICTIMIZAREA COPIILOR ŞI ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE PENTRU
PROTECŢIA LOR

VI.

Pe parcursul perioadei de raport, au fost înregistrate 509 de cauze penale (comparativ cu
1239 în perioada analogică al anului 2019), 558 (1304-2019) copii au fost stabiliți ca fiind victime
ale infracțiunilor.
Dinamica cauzelor penale în care copiii au fost victime a infracțiunilor
pentru perioada a 12 luni ale an.2018-2020
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Categorii de infracțiuni săvârșite împotriva copiilor:
1)
contra vieții şi sănătății 35 (79-2019) copii victime, dintre care:
- 9 (21-2019) copii victime al infracțiunii prevăzute de art. 150 CP;
- 7 (18-2019) copii victime al infracțiunii prevăzute de art. 145-149 al CP;
- 5 (5-2019) copii victime al infracțiunii prevăzute de art.151 CP;
- 5 copii victime al infracțiunii prevăzute de art.163 CP;
- 2 (19-2019) copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 152 CP;
- 7 (21-2019) copii victime al altor genuri de infracțiuni.
2)
contra libertății, cinstii și demnității persoanei – 9 (26 - 2019) copii victime;
3)
privind viața sexuală – 212 (363 - 2019) copii victime, dintre care în 69 cazuri,
aceștia au fost abuzați în familie (de către părinți biologici – 16, concubini – 14, alte rude - 39), 27
copii au fost abuzați de către minori și 116 copii au fost abuzați de către alte persoane din
comunitate;
4)
privind drepturile constituționale – 6 (9-2019) copii victime al infracțiunilor
prevăzute de art.177-185 al CP;
5)
contra patrimoniului – 102 (319-2019) copii victime, dintre care:
- 53 (1996-2019) copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 186 CP;
- 21 (45-2019) copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 187 CP;
- 5 (5-2019) copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 188 CP;
- 2 (0-2019) copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 189 CP;
- 21 (73-2019) copii victime, alte infracțiuni.
6)
contra familiei și minorilor – 108 copii, fiind pornite 95 cauze penale, dintre care:
- 26 (35-2019) copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 2011 CP RM;
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- 16 (20-2019) copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 2012 CP RM, în privința
părinților care și-au exercitat necorespunzător obligațiunile părintești, 194 copii fiind scoși din
familie și plasați în diverse forme de protecție;
- 9 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 206 CP RM;
- 14 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 207 CP RM;
- 37 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 208 CP RM;
- 6 copii victime al infracțiunii prevăzută de art. 2081 CP RM.
7)
contra sănătății publice şi conviețuirii sociale – 3 (28-2019) copii victime;
8)
în domeniul transporturilor – 52 (115-2019) de copii au devenit victime ale
infracțiunilor prevăzute de art. 264-269 CP;
9)
contra securității publice şi a ordinii publice – 28 (71-2019) copii au fost victime a
actelor de huliganism (art. 287 CP – 28 (69-2019) cauze penale și 0 (2-2019) copii (art.290-298
CP).
10) altele 2 – 3 copii.
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
122/179 cazuri de violenţă în instituţiile de învăţământ, dintre care:
 profesori faţă de elevi – 29/14 cazuri;
 elevi faţă de profesori – 1/14 cazuri;
 între semeni – 92/149 cazuri, după cum urmeză:
- violenţă fizică - 87 cazuri;
- violență psihică 5 cazuri;
- violenţă sexuală – 0 cazuri.
VII.

CAZURILE DE SUICID ȘI TENTATIVE DE SUICID ÎN MEDIUL COPIILOR

Dificultățile de adaptare, eșecul școlar sau sentimental, dezechilibrul emoțional, pe fundalul
unei lipse de comunicare eficientă cu părinții (din motivul lipsei acestora sau neglijării
obligațiunilor părintești) sau rude, pot servi temei pentru comportament violent asupra propriei
persoane (autoagresiune), care pot culmina cu sinuciderea.
În perioada a 12 luni ale anului 2020 au fost înregistrate 97 (2019-113) cazuri de tentativă
de suicid dintre care 84 (2019-83) fete și 13 (2019-30) băieți, cu vârsta cuprinsă după cum
urmează:
- sub 13 ani – 6 (2019-9) copii;
- între 13-16 ani – 61 (2019-67) copii;
- între 16-18 ani – 30 (2019-37) copii.
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Din ei, 74 (2019-87) de copii sunt încadrați în procesul de studii, iar 23 (2019-26) copii sunt
fără ocupație.
De asemenea, putem distinge că, copiii care au recurs la tentativă de suicid fac parte din:
familie completă – 62 de copii;
familie monoparentală – 24 copii;
aflați sub tutelă/curatelă – 5 copii;
în îngrijire de rude (părinte/ți peste hotare) - 3 copii;
altă formă de protecție (asistență parentală profesionistă, casă de tip familial,
etc.) – 3 copii.
Motivele pentru care aceștia au recurs la tentativă de suicid sunt:
probleme familiare – 30;
situația financiară precară – 1;
dragoste/gelozie – 32;
răzbunare – 3;
nu a fost posibil de stabilit – 30.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate – 6 (2019-13) cazuri de suicid în
rândurile minorilor – 3 băieți şi 3 fete, cu vârstă cuprinsă:
- sub 13 ani – 0 (2019-1) copii;
- între 13-16 ani – 5 (2019-10) copii;
- între 17-18 ani – 1 (2019-2) copii.
În anul precedent au fost înregistrate - 13 cazuri de suicid a copiilor - 7 băieți şi 6 fete.
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De asemenea, putem distinge că, copiii care au recurs la suicid fac parte din:
familie completă – 4 (2019-6) copii;
familie monoparentală – 2 (2019-5) copii;
rămas fără îngrijire părintească – 0 (2019-1) copil;
plasat în servicii de protecție – 0 (2019-1) copil.
Totodată se observă același risc atît în mediul rural – 3 (2019-9) cazuri, cît și mediul urban
fiind înregistrate – 3 (2019-4) cazuri.
În toate aceste 6 cazuri nu a fost posibil de stabilit motivul comiterii actului de suicid.
Pe parcursul a 12 luni ale anului curent nu a fost intentată nici-o cauză penală în temeiul
art.150 CP al RM (Determinarea sau înlesnirea sinuciderii) din numărul total de cazuri raportate,
comparativ cu aceiași perioadă ale anului precedent, în care au fost intentate 17 cauze penale ale
aceluiași articol.
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VIII. FUGA VOLUNTARĂ A COPIILOR DE LA DOMICILIU.
Un alt subiect nu mai puțin sensibil este abandonul de domiciliu al copiilor. Pe parcursul a
12 luni ale anului 2020 au fost înregistrate 810 (2019-893) cazuri de plecare voluntară a copiilor
de la domiciliu sau din instituțiile sociale.
Total au plecat 835 (2019-870) copii, dintre care:
- 629 (2019-629) copii au plecat din propria familie;
- 206 (2019-241) de copii au plecat din instituțiile unde au fost plasați dintre care:
 centrul de plasament – 158 (2019-202) de copii;
 casa de tip familie – 34 (2019-20) copii;
 instituții rezidențiale – 14 (2019-19) copii.
Totodată, 379 (405-2019) de copii au plecat de la domiciliu sau din serviciul de plasament
pentru prima dată, iar 466 (463-2019) de copii au plecat repetat.
Din numărul total al copiilor care au plecat – 77 (2019-68) de copii au plecat în grup.
După aspectul de gen și vârstă, 494 (2019-499) sunt fete şi 341- (2019-371) sunt băieți,
dintre care:
- copii sub 13 ani – 246 de copii, din aceştia 114 fete şi 132 băieți;
- copii între 13-16 ani – 393 de copii, din aceştia 254 fete şi 139 băieți;
- copii între 16-18 ani – 196 de copii, din aceştia 126 fete şi 70 băieți.
Conform analizei efectuate, s-a constatat că, sunt predispuși la părăsirea benevolă a
domiciliului copii care provin din:
- familii social-vulnerabile – 265 (2019-259) de copii;
- forma de protecție (APP) – 201 (2019-234) de copii;
- familii fireşti – 210 (2019-239) de copii;
- familii monoparentale – 129 (2019-124) de copii;
- familii numeroase – 30 (2019-14) de copii.
După mediul de domiciliere, se constatat că:
– 354 (2019-380) de copii provin din mediul urban;
– 481 (2019-490) de copii 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.
Motivul plecării:
- 164 de copii au invocat că fiind în sânul familiei sunt neglijați de părinții săi;
- 16 consumul de băuturi din partea părinților;
- 18 restricții exagerate din partea părinților;
- 35 copii au invocat prezența conflictelor, în mediul familial, comportamentul amoral al
adulților, existența abuzului fizic sau psihic, alcoolismul unuia sau a ambilor părinţi;
- 584 de copii au afirmat că, este alegerea lor pentru a practica modul liber de viață;
- 18 copii au afirmat precum că au fost atrași de alți copii.
Urmare a măsurilor întreprinse de către angajaţii subdiviziunilor teritoriale sesizaţi
/autosesizaţi s-a reuşit depistarea a:
- 562 copii în decurs de 24 ore;
- 105 copii în decurs de 48 ore;
- 102 copii au fost depistaţi după 48 ore.
- 3 copii au fost depistați decedați
Totodată, din numărul total de copii care au abandonat domiciliul în perioada de 12 luni
ale anului 2020 – 6 nu au fost depistați.
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Potrivit datelor sistematizate pentru perioada de referință, s-a constatat că, fiecare a doua
fișă de sesizare expediată către autorităţile tutelare responsabile, se referă la cazuri repetate de
abandon de domiciliu.
Întreprinderea măsurilor de prevenire a situaţiilor de risc în privinţa copiilor care practică
vagabondajul şi cerşitul ca urmare a părăsirii domiciliului, conform prevederilor art. 6 al Legii nr.
140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi
de părinţi, intră în competenţa autorităţii tutelare locale, iar Poliţia asigură desfăşurarea continuă
a activităţilor de menţinere a ordinii şi securităţii publice.
Urmare, în perioada de raport, în legătură cu plecarea voluntară de la domiciliu au fost
referite 678 (2019-627) de cazuri, fiind întocmite și remise fișe de sesizare în adresa organelor
abilitate în protecția copilului.
Totodată, către alte autorități având scopul, de a preveni cazurile de abandon de domiciliu
comise repetat, în perioada de raport, au fost referiți către:
- Serviciul social – 82 (2019-114) de copii;
- Serviciul asistență psiho-pedagogică, pentru consiliere şi asistență psihologică – 116 (2019256) copii.
Concomitent, au fost pornite 13 (2019-38) cauze penale, în baza art. 2012 CP al RM, în
privința părinților care și-au exercitat necorespunzător obligațiunile părintești.
Este de menționat că, împotriva copiilor care au abandonat domiciliul, au fost comise – 8
(2019-10) infracțiuni dintre care:
- 2 contra vieţii şi sănătăţii:
- 4 contra vieţii sexuale;
- 1 contra patrimoniului;
- 1 alte infracțiuni.
În perioada de raport, în timpul comiterii abandonului de domiciliu de către minorii, au fost
săvârșite – 7 (2019-15) infracțiuni (infracțiuni contra patrimoniului – 5 și 2 alte infracțiuni).
Potrivit datelor sistematizate pentru perioada de referință, s-a constatat că, fiecare a doua fișă
de sesizare expediată către autorităţile tutelare responsabile, se referă la cazuri repetate de abandon
de domiciliu.

