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I.

CONTEXT GENERAL

Astfel, 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;
- Legea nr. 263/2011 privind ratificarea Convenției Consiliului Europei
pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale;
- 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”;
- 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.

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 301 lecții comune de către pedagogi și polițiști.
În perioada 1 septembrie – 24 decembrie 2021, continuoarea procesului de pilotare a
disciplinei opționale „Educație pentru Socializare Juridică” pentru clasa a XI-a în 26 instituții de
învățământ-pilot din raioanele Florești, Ungheni, Cahul, Telenești, Sîngerei, Cimișlia, Briceni,
Cantemir, Drochia, Edineț, Fășești, Nisporeni, Orhei, Rezina și mun. Chișinău. Astfel în perioada
vizată în fiecare școală-pilot au fost desfășurate ore ale disciplinei opționale „Educație pentru
Socializare Juridică” de către cadrele didactice în comun cu angajații Poliției.
În total, la lecțiile de socializare juridică au participat aproximativ 700 de elevi în cadrul a
386 lecții, care au fost desfășurate în format online precum și cu prezența fizică, cu respectarea
strictă a prevederilor Hotărârilor CNESP.
Totodată, în perioada 1 septembrie – 24 decembrie 2021, continuoarea procesului de
predare a disciplinei opționale „Educație pentru Socializare Juridică” pentru clasa a VIII-a în 46
instituții de învățământ din raioanele Florești, Strășeni, Ungheni, Cahul, Soroca, Șoldănești,
Telenești, Cimișlia, Briceni, Cantemir, Drochia, Edineț, Fășești, Nisporeni, Orhei, și mun.
1

Inspectoratul național de securitate publică

Chișinău. Astfel în perioada vizată în fiecare școală au fost desfășurate ore ale disciplinei opționale
„Educație pentru Socializare Juridică” de către cadrele didactice în comun cu angajații Poliției.
În total, la lecțiile de socializare juridică au participat aproximativ 1360 de elevi în cadrul
a 808 lecții, care au fost desfășurate în format online precum și cu prezența fizică, cu respectarea
strictă a prevederilor Hotărârilor CNESP.
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.
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 și alte autorități sau instituții, în caz de necesitate.
4. 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.
Conform planului de acțiuni pentru anul 2021, în vederea implementării Acordului de
Colaborare dintre Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul General al Poliției, angajații
poliției desemnați pentru participare în cadrul proiectului Sport +Scoală + Politie (ediția) 2021 de
comun cu Școlile Distractive de Fotbal (OFFS), pentru perioada de raport anului 2021 au fost
organizate mai multe activități.
Astfel, în perioada dată au fost desfășurate 23 de activități. Peste 1852 de copii cu vârsta
cuprinsă între 6-11 ani au participat la activitățile sportiv-educative ale festivalului fotbalistic din
cadrul programului special ”Sport+Școală+Poliție”, desfășurate de polițiștii din cadrul
subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției, în comun cu antrenorii școlilor
de fotbal. În parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciului Protecției
Civile și Situațiilor Excepționale.
Activitățile au fost organizate în 23 școli din raioanele Taraclia, Ungheni, Anenii Noi, Ceadîr
– Lunga, Criuleni, Edineț și Dubăsari.
În organizarea acestora au fost implicați 38 de angajați ai poliției și 44 forțe suplimentare
(angajați ai IGSU, PF și cadre didactice).
Prin activități, polițiștii au promovat modul sănătos de viață în rândul copiilor, educarea
acestora în spirit sportiv și respectuos, înlocuirea practicilor violente cu metode educaționale
pozitive și sportive, precum și renunțarea la violență și comportament deviant.
Copiii au avut parte și de o activite neobișnuită prin demonstrarea laboratorului criminalistic
mobil, cunoașterea echipamentului modern de investigare a locului infracțiunii, ridicarea urmelor
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digetale și a celor de încălțăminte. Micuții au fost familiarizați cu măsurile de siguranță personală
în mediul online, dar și în traficul rutier.
Menționăm că, Programul special ,,Sport+Școală+Poliție” face parte din proiectului ,,Open
Fun Football Schools” implementat în contextul Acordului de colaborare între Inspectoratul
General al Poliției şi Federaţia Moldovenească de Fotbal din 2015, sub conducerea organizației
neguvernamentale ,,Cross Culture Project Association” din Danemarca, sub egida Ambasadei
Suediei.
5.
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 acțiunile propuse;
Obiective pe termen lung a Campaniei sunt:
- implementarea și consolidarea mecanismelor de intervenție intersectorială în soluționarea
cazurilor de plecare voluntară de la domiciliu a minorilor;
- dezvoltarea implicării copiilor în activități extrașcolare întru prevenirea plecării voluntare de
la domiciliu;
- consolidarea mecanismului de lăsare a copiilor în grija persoanelor ce fac față necesităților
și intereselor copilului (bunici sau a alte rude), odată cu plecarea părinților la muncă în străinătate;
- încurajarea părinților de a nu părăsi teritoriul țării pe un termen îndelungat.

III.

ACTIVITĂȚI GENERALE PE DOMENIUL SIGURANŢĂ MINORI

1)
Activități organizatorice (organizate și desfășutate doar de către angajații
Secției securitate publică, nemijlocit de către angajații responsabili de domeniul siguranță
copii):
Cu referire la aspectul de monitorizare a sesizărilor cetățenilor înregistrate și examinate pe
domeniul siguranță minori, se atestă că în perioada a 12 luni ale anului 2021, subdiviziunile
teritoriale al Poliției au fost înregistrate în număr de 7947 materiale, autosesizări al angajaților
Poliției, sesizări parvenite din partea minorilor, părinților, altor persoane din comunitate, dintre
care:
- 273 petiții pe domeniul siguranță minori;
- 6551 materiale pe Registrul nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și
incidente pe domeniul siguranță minori;
- 1123 materiale parvenite prin secretariat, pe domeniul siguranță minori.
Astfel, din numărul de 7947 materiale înregistrate pe domeniul siguranță minori, 1493
materiale au fost expediate altor autorități pentru examinare și primirea deciziei, conform
competenței, dintre care:
- 870 în Instanța de judecată;
- 37 în Procuratură;
- 5 în Inspecția teritorială de muncă;
- 487 către Comisia pentru problemele miorilor;
- 36 către alte Inspectorate de poliție teritoriale;
- 58 către alte autorități.
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Reieşind din priorităţile şi obiectivele serviciului, pe parcursul perioadei de raport, pe
domeniul siguranţă minori, au fost efectuate și întocmite 81 rapoarte de analiză elaborate privind
analiza fenomenului infracțional în rândul minorilor și victimizarea acestora în baza cărora au fost
iniţiate şi puse în aplicare 291 (416-2020) planuri de acțiuni, din ele 62 (56-2020) fiind în
desfăşurare la moment.
În scopul informării și familiarizării populației cu privire la protecția copiilor de la diferite
forme de 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 9
campanii de informare, după cum urmează:
Inspectoratul de poliție Leova:
1) ,,Stop alcool la volan Alege VIAȚA”
perioada de desfășurare 18.02.2021-16.04.2021;
2) ,,Stop violenței în familie aveți dreptul perioada de desfășurare 15.03.2021- 28.05.2021;
să trăiți în siguranță”
Inspectoratul de poliție Strășeni:
,,Strada nu face prieteni”
perioada de desfășurare 20.04.2021- august 2021;
Inspectoratul de poliție Buiucani al DP mun. Chișinău:
,,Dăruim grija și siguranța copiilor”
perioada de desfășurare 15.04.2021-29.04.2021;
Inspectoratul de poliție Dubăsari:
,,Abandonul de domiciliu e o capcană
perioada de desfășurare 13.05.2021-31.08.2021;
nu un refugiu”
Inspectoratul de Poliție Bălți:
,,Copilărie în siguranța fără
perioada de desfășurare mai 2021-31.07.2021;
delincvență”
Inspectoratul de Poliție Botanica:
1) ,,Siguranța mediului online”
perioada de desfășurare 28.04.2021-30.04.2021;
2 ) ,, Ai grijă de Propria Viață”
perioada de desfășurare 26.04.2021-31.08.2021;
Inspectoratul de Poliție Telenești:
,,Siguranța în vacanță”
perioada de desfășurare 14.06.2021-14.07.2021.
Un element important în informarea populației este materialul informativ elaborat, pentru
buna desfăşurare a activităţilor de sensibilizare a copiilor și adulților.
În acest context au fost elaborate 141 (968-2020) suporturi metodologice cum ar fi 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.
Din cadrul acestora sunt următoarele:
- 32 suporturi de curs de instruire;
- 53 priante/materiale informative;
- 56 recomandări.
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
4

Inspectoratul național de securitate publică

încălcări a normelor legale admise de către copii, de către subdiviziunile teritoriale au fost
încheiate 117 Acorduri de colaborare cu ONG – rile din teritoriul administrativ, dintre care 52 pe
termen determinat și 65 Acord de colaborare pe termen nedeterminat.
Având drept scop de a ridica nivelul și abilitățile profesionale a angajaților subdiviziunii din
care face parte, precum și utilizarea şi aplicarea, atât personal, cât și de către întregul efectiv, a
actelor normative și legislative, care reglementează activitatea de serviciu pe domeniu siguranță
copii, au fost organizate şi desfăşurate 123 (113-2020) mese rotunde, 20 (18-2020) treininguri şi
103 (102-2020) 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.).
Activități de informare și sensibilizare:

2)

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 12 luni ale
anului 2021 (semestrul II a anului de studii 2020-2021 și 4 luni ale anului de studii 2021-2022),
pe întreg teritoriul țării, în incinta instituțiilor de învățământ preuniversitar, au fost organizate şi
desfăşurate 7234 sesiuni de informare, după cum urmează:
−
−
−

2440 - cu elevii claselor I-IV, la care au participat în total 68458 elevi;
4775 - cu elevii claselor V-IX, la care au participat 149415 elevi;
919 cu elevii claselor X-XII, la care au participat 27073 elevi.

De către angajații Poliției au fost organizate 115 ședințe cu părinții/reprezentanții legali,
fiind sensibilizați 1873 de părinți/reprezentanți legali, totodată au fost organizate 364 ședințe cu
cadrele didactice, la care au participat 3758 profesori.
Toate activitățile au fost petrecute cu respectarea strictă a cerințelor măsurilor de combatere
a pandemiei Covid-19, activități analogice nu a fost posibil de desfășurat în toate instituțiile de
învățămînt din țară din motivul restricțiilor impuse de CNESP.
Totodată, de către angajații Poliției au fost desfășurate 7895 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 214712
minori și 95409 persoane adulte.
3)

Reflectarea activităţilor 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 1459
activități cu mass-media, dintre care: 1329 materiale informative publicate prin intermediu
rețelelor de socializare, 12 emisiuni la posturile de radio, 24 reportaje la posturile de televiziune și
94 informații prin intermediul publicațiilor din presa scrisă.
În perioada de raport, angajații Secției siguranță minori au participat la 13 emisiuni TV, 2
emisiuni radio, au fost oferite 10 interviuri și elaborate 20 comunicate care a fost plasate pe pagina
INSP și IGP.
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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 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 – 125 (750-2020)
prezentări privind cazurile de încălcare a drepturilor copiilor, cazurile copiilor delincventi şi ale
părinţilor ce nu-şi îndeplinesc obligaţiunile părinteşti.
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) au fost expediate 652 demersuri dintre care fiind examinate doar 384
cazuri.
În adresa Autorității tutelare teritoriale, au fost expediate 192 demersuri cu privire la
necesitatea stabilirii unei măsuri destinate copiilor cu comportament deviant (art.11 al Legii
nr.229/2018), din ele fiind examinate 145 cazuri.
Totodată, au fost expediate 128 sesizări în adresa instituţiilor de învăţământ şi 45 înștiințări
expediate în adresa altor instituții.
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 6084 (4169-2020) fişe de sesizare
în adresa autorităților tutelare locale, dintre care:
Violență psihologică – 504 (231-2020) cazuri, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 331 copii (173 fete și 158 băieți);
cu vârsta 14 - 15 ani – 84 copii (51 fete și 33 băieți);
cu vârsta 16 - 17 ani – 89 copii (47 fete și 42 băieți).
Violență fizică – 995 (511-2020) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 553 copii (203 fete și 350 băieți);
cu vârsta 14 - 15 ani – 265 copii (107 fete și 158 băieți);
cu vârsta 16 - 17 ani – 177 copii (61 fete și 116 băieți).
Violență sexuală – 238 (103-2020) copii; dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 84 copii, (64 fete și 19 băieți);
cu vârsta 14 - 15 ani – 110 copii, ( 109 fete și 1 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 44 copii, (41 fete și 3 băieți).
Neglijare – 4335 (3324-2020) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 2124 copii, (893 fete și 1231 băieți);
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cu vârsta 14 -15 ani – 1409 copii, (687 fete și 722 băieți);
cu vârsta 16 -17 ani – 802 copii, (333 fete și 469 băieți).
Exploatare – 12 (0-2020) copii, dintre care:
cu vârsta sub 13 ani – 4 copil ( 3 fete, 1 băiat);.
cu vârsta 14 -15 ani – 2 copii ( 2 fete);
cu vârsta 16 -17 ani – 7 copil, (5 fete și 2 băiat).
Trafic – 0/0
Analiza cazurilor referite către autoritățile tutelare pentru perioada a 12 luni al anului
2021 în comparație cu perioada analogică al anilor 2019 și 2020.
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Urmare sesizărilor efectuate, de comun cu autoritatea tutelară locală, au fost plasaţi 517
(422-2020) copii în instituţii de plasament, dintre care 357 (305-2020) 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 3186 (3263-2020) 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, dintre care, de comun cu:
- reprezentanții serviciilor de asistență socială – 2850 vizite;
- reprezentanții direcției de învățământ sau a instituțiilor de învățământ – 215 vizite;
- reprezentanții centrelor medicilor de familie – 121 vizite.
În 1928 cazuri, s-a participat ca membru al echipei multidisciplinare pentru efectuarea
evaluării inițiale și în 669 cazuri s-a participat la evaluarea complexă.
La fel, s-a participat în cadrul a 3100 ședințe pentru abordarea problemelor din comunitate
pe domeniul siguranță minori, dintre care:
- Comisia pentru probleme sociale
- Echipa multidisciplinară
- Consiliul copiilor aflați în situație de risc
- Comisia copilului aflat în dificultate
- Comisia administrativă

302 ședințe
2109 ședințe
253 ședințe
288 ședințe
148 ședințe
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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 2021, a fost întocmit 1 (1-2020) proces-verbal cu privire la contravenţie.
Activități de prevenire secundară.

5)

În vederea sporirii gradului de informare a populației despre măsurile de siguranță,
pregătirea antiinfracțională a societății, diminuarea fenomenului infracțional, precum și sporirea
sentimentului de siguranţă în mediul comunităţii, în perioada anului 2021, de către angajații
subdiviziunilor teritoriale ale Poliției au fost desfășurate 9409 (4368-2020) razii, dintre care:
– 7602 (3448-2020) cu implicarea doar a efectivului subdiviziunii;
– 1596 (767-2020) cu implicarea reprezentanţilor organelor de protecţie socială;
– 108 (51-2020) cu implicarea reprezentanţilor direcţiilor generale învăţământ, tineret şi
sport/instituțiilor de învățământ;
– 103 (102-2020) cu implicarea medicilor de familie şi asistenţilor medicali.
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:
Locuri de concentrare a minorilor supuse verificării total, dintre care:

55828

- cartiere/blocuri locative

14205

- locuri de agrement

11618

- locuri/localuri abandonate/fără stăpân/ subsoluri

13312

- încăperile gării auto/feroviare și în preajma acestora

2016

- parcuri/alei

7284

- fâșii forestiere/păduri

3889

- verificate internet-cafe

95

- altele

3409

Urmare activităților desfășurate, de către angajaţii Poliţiei, au fost depistați 341 minori,
dintre care 128 minori pentru practicarea cerșitului/vagabondajului, 147 minori ce au abandonat
domiciliul/alte forme de plasament. Totodată, au fost depistați 50 minori sub influența produselor
interzise, după cum urmează:
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.

Depistați minori în rezultatul razilor, dintre care pentru:
abandon de domiciliul/altor forme de plasament
practicarea cerșitul
practicau vagabondajul
alte
Depistați minori în rezultatul raziilor sub influența produselor interzise, dintre care:
depistați și documentați minori în stare de ebrietate alcoolică:
depistați și documentați minori consumători de substanțe stupefiante:
alte

341
147
18
110
66
50
38
10
2

Total, în decursul anului 2021, către subdiviziunile teritoriale ale Poliției au fost aduși 1076
minori, dintre care:
- fiind bănuiți în săvârșirea infracțiunilor/contravențiilor – 583 minori;
- fiind în calitate de victimă – 349 minori:
- alte motive – 144 minori.
8

Inspectoratul național de securitate publică

a) Responsabilizarea părinților/reprezentanților legali.
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 1884
(1881-2020) procese-verbale cu privire la contravenţii în baza art. 63 Cod contravenţional, dintre
care:
- 1376 (1293-2020) 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.
- 508 (588-2020) 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.
Totodată, în privința părinților au fost pornite:
- 7 cauze penale conform prevederilor art.163 Cod penal (Lăsarea în primejdie);
- 97 cauze penale conform prevederilor art.2012 Cod penal (Exercitarea necorespunzătoare
a obligaţiilor părinteşti);
- 46 cauze penale conform prevederilor art.2011 Cod penal (Violenţa în familie).
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), a fost întocmit 1 (7-2020) proces-verbal 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 17 (6-2020)
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:
- 136 (92-2020) cazuri contravenţionale privind împiedicarea exercitării dreptului de a
comunica cu copilul şi de a-l educa, în temeiul art. 64 Cod contravenţional;
- 55 (58-2020) cazuri contravenţionale privind aducerea minorilor la starea de ebrietate (art.
88 CC);
- 52 (27-2020) cazuri contravenţionale, au fost documentaţi agenţi economici în temeiul
art. 91 alin. (2), pentru comercializarea către minori a băuturilor alcoolice;
- 26 (15-2020) procese-verbale conform art. 911 alin. (13), cu privire la contravenție pentru
comercializarea de produse din tutun minorilor.
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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 12 luni ale anului 2021, în
privința acestora au fost întocmite 757 procese-verbale cu privire la contravenție, dintre care:
- 61 procese-verbale în temeiul art. 69 Cod contravențional (Injuria, adică vorbele sau
faptele care lezează onoarea şi demnitatea persoanei);
- 59 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);
- 9 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);
- 16 procese-verbale în temeiul art. 88 alin. (1) Cod contravențional (Aducerea minorului
la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe);
- 8 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);
- 21 procese-verbale în temeiul art. 91 alin. (1) al Codului contravențional (Consumul
băuturilor alcoolice în locuri în care acesta este interzis);
- 57 procese-verbale în temeiul art.104 Cod contravențional (Distrugerea sau deteriorarea
intenționată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o infracțiune);
- 89 procese-verbale în temeiul art.105 Cod contravențional (Sustragerea în proporții mici
din avutul proprietarului prin furt, însușire, delapidare, abuz de serviciu sau escrocherie);
- 5 procese-verbale în temeiul art.203 Cod contravențional (Încălcarea regulilor de
conduită de către pasagerii);
- 156 procese - verbale în temeiul art. 228-245 Cod contravențional în domeniul circulației
rutiere;
- 2 proces - verbale în temeiul art. 336 Cod contravențional Nesubordonarea cu rea voință
cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept;
- 1 proces - verbal în temeiul art. 342 Cod contravențional Chemarea intenționat falsă a
serviciilor specializate;
- 3 proces- verbale în temeiul art. 353 Cod contravențional Ultragierea colaboratorului
organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de rezistență;
- 171 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);
- 39 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);
- 60 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 84 de material, dintre care:
- 6 demersuri expediate în judecată pentru aplicarea măsurilor cu caracter educativ conform
art.104 CP (total);
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- 78 expediate materialele cauzei contravenționale autorității 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 179
părinți/reprezentanți legali ce nu-și onorează obligațiile de educare, instruire și/sau întreținere a
copilului și 104 minori delincvenți, ce manifestă comportament deviant și/sau delincvent, dintre
care:
1.

Părinţi needucogeni, dintre care:

179

a)

Pentru consum de băuturi alcoolice, precum și alte substanțe interzise

53

b)

Neglijență

110

c)

Comportament violent

d)

Alte

2.

Copii delincvenţi, dintre care:

628

a)

- cu un comportament violent, predispuşi de a comite delicte

190

b)

- pentru abandon şcolar

39

c)

- pentru abandon de domiciliu și altor forme de plasament (APP, CTF, inst. rezidenţiale, etc.)

213

d)

- pentru practicarea vagabondajului şi cerşitului

10

e)

- predispus de a comite infracţiuni;

82

f)

- predispus de a comite contravenţii;

45

g)

- învinuit pentru comiterea infracţiunilor, însă în privința căruia nu au fost aplicate măsuri de
constrângere sub formă de arest în perioada desfășurării acţiunilor procesual penale

49

h)

- este libertat de răspundere penală şi în privinţa lui a fost aplicată măsura de constrângere cu
caracter educativ;

0

8
8

Actualmente, în vizorul Poliției se află 391 părinți, care nu-și îndeplinesc obligațiile de
educare, instruire și/sau întreținere a copilului și 1242 minori delincvenți, dintre care:
Părinţi needucogeni, dintre care:

391

e)

Pentru consum de băuturi alcoolice, precum și alte substanțe interzise

104

f)

Neglijență

257

g)

Comportament violent

10

h)

Alte

20

1.

Copii delincvenţi, dintre care:

1242

i)

cu un comportament violent, predispuşi de a comite delicte

492

j)

pentru abandon şcolar

83

k)

pentru abandon de domiciliu și altor forme de plasament (APP, CTF, inst. rezidenţiale, etc.)

394

l)

pentru practicarea vagabondajului şi cerşitului

23

m)

predispus de a comite infracţiuni;

103

n)

predispus de a comite contravenţii;

83

o)

învinuit pentru comiterea infracţiunilor, însă în privința căruia nu au fost aplicate măsuri de
constrângere sub formă de arest în perioada desfășurării acţiunilor procesual penale

60

p)

este libertat de răspundere penală şi în privinţa lui a fost aplicată măsura de constrângere cu
caracter educativ;

4

2.

Totodată, de către angajații Poliției au fost efectuate 7340 verificări a minorilor aflați în
evidența Poliției și 2761 verificări familii needucogene aflate în evidența Poliției.
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IV.

DINAMICA CRIMINALITĂŢII ÎN MEDIUL COPIILOR

Conform datelor statistice furnizate de STI a MAI, pe parcursul a XII luni ale anului 2021,
în Republica Moldova au fost săvârșite 25398 infracțiuni, comparativ cu 24629, înregistrate în
perioada analogă al anului 2020, ceea ce constituie o creștere cu 3,12 %.
În perioada de referință, de către minori şi cu participarea acestora au fost săvârșite 695 (606
- 2020) infracțiuni, ceea ce constituie creștere cu 14,69 %, față de perioada analogică a anului
precedent.
Astfel, 2,73 % din numărul total al infracțiunilor înregistrate pe teritoriul Republicii
Moldova sunt săvârșite de către minori sau cu participarea acestora.
În același context, analizând în comparație numărul infracțiunilor înregistrate pe parcursul a
12 luni, în intervalul anilor 2016-2021, remarcăm o scădere semnificativă pentru anii 2019 și 2020,
cu o creștere în anul 2016, 2018, 2019 și 2021 (figura nr.1).
Figura nr. 1 Dinamica criminalității juvenile în perioada a 12 luni al anilor 2016-2021
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Din numărul total de 695 (606-2020) cauze penale pornite, urmărirea penală a fost finisată
în 663 (565-2020) cauze, dintre care: 530 (454-2020) au fost trimise spre examinare către instanța
de judecată, 130 (103-2020) au fost încetate, 3 (5-2020) cauze clasate și 0 (3-2020) cauze au fost
suspendate condiționat.
Analiza tactică a infracționalității a reflectat că, fenomenul infracțional în rândul minorilor
este dominat de infracțiunile mai puțin grave, la comiterea cărora au participat 888 (893-2020)
minori, urmat de infracțiunile grave, la comiterea cărora au participat 192 (167-2020) minori și
ușoare, la comiterea acestui gen de infracțiuni au participat 69 (64-2020) minori. Cu o incidență
mult mai mică, urmează infracțiunile excepțional de grave – 8 (7-2020) și deosebit de grave 6 (62020).
Analiza efectuată a evidențiat că, la comiterea infracțiunilor au participat 1163 (1137-2020)
minori, dintre care 1087 (1056-2020) băieți și 76 (81-2020) fete.
Conform criteriului de divizare regională a provenienței minorilor, care au comis infracțiuni
se atestă că fenomenul infracțional în mediul copiilor este centrat în mediul urban 678 (708-2020)
persoane, comparativ cu mediul rural 485 (429-2020) persoane, coraportul fiind: urban afectat
de 58,3%, iar rural de 41,7 % (Figura nr.2).
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Figura nr.2. Divizare regională a provenienței minorilor, care au comis infracțiuni
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Divizarea ratei criminalității, după principiul zonal (MIN01) 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 230 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 63195 de copii;
- zona Nord a înregistrat 235 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 91236 de copii;
- zona Centru a înregistrat 163 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 110019 de copii;
- zona Sud a înregistrat 51 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea
acestora, cu o densitate a populației de 54619 de copii;
- DP a UTA Găgăuzia a înregistrat 10 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu
participarea acestora, cu o densitate a populației de 16291 de copii;
- alte - 5 infracțiuni săvârșite de către minori sau cu participarea acestora.
Figura nr.3 Rata Infracționalității după zone
UTA Gagauzia; 10;
1%

Zona Sud; 51; 7%

mun. Chișinău; 230;
33%
alte; 5; 1%
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24%

Zona Nord; 235; 34%
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Analiza aspectului criminalității juvenile, pentru perioada a 12 luni ale anului 2021,
denotă următoarele categorii de infracțiuni comise de către minori sau cu participarea acestora:
1. Contra vieții și sănătății 6 (2020 – 5):
- omor – 4 (2020 – 1; +300%);
- infracțiuni contra vieții și sănătății: vătămări intenționate a integrității corporale – 2
(2020 – 4; -33,33%);
2. Infracțiuni privind viața sexuală: 19 (2020 – 13; +46,15%);
3.
-

Infracțiuni patrimoniale 445 (2020 – 383; +86,06%) dintre care:
tâlhării – 12 (2020 – 2; +500%);
jafuri – 66 (2020-40; +65%);
furturi – 367 (2020 – 341; 7,62%).

4. Infracțiuni contra securității publice: huliganism – 45 (2020-24; +87,5%);
5. Infracțiuni contra sănătății publice: infracțiuni legate cu droguri – 10 (2020-4;
+150%);
6. Infracțiuni în sfera relațiilor familiare – 1;
7. Altele – 169 (2020-177; -4,6%).
Figura nr.5 Genul infracțiunilor sîvârșite de copii și cu participarea acestora pe
parcursul anului 2021 comparativ cu perioada analogică al anilor 2019, 2020.
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Totodată, distingem că, 115 infracțiuni au fost săvârșite în grup, 25 în stare de ebrietate, 126
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 695 (606-2020) infracțiuni
înregistrate în perioada de raport, au participat 1163 (1137-2020) minori, dintre care 1087 (10562020) băieți și 76 (81-2020) fete, ce atestă o creștere la capitolul participării minorilor la comiterea
infracțiunilor.
Din ei, 865 ce constituie 79,38% (859-2020) au fost atrași la răspundere penală, iar numărul
de copii eliberați de răspundere penală cu aplicarea măsurilor de influență publică – 1 (0-2020).
După aspectul de vârstă (Figura nr.6) al copiilor care au participat la comiterea
infracțiunilor distingem că:
- 347 (2020 – 347; 29,44) - cu vârsta de 17 ani;
- 317 (2020 – 347; 27,26%) - cu vârsta de 16 ani;
- 286 (2020 – 211; 24,59%) - cu vârsta de 15 ani;
- 141 (2020 – 166; 12,12%) - cu vârsta de 14 ani;
- 25 (2020 – 33; 2,15%) - cu vârsta de 13 ani;
- 15 (2020 – 18; 1,29%) - cu vârsta de 12 ani;
- 11 (2020 – 6; 0,95%) - cu vârsta de 11 ani;
- 21 (2020 – 9; 1,81%) - cu vârsta de 10 ani și mai mici.
Figura nr.6 Diagrama vârstei minorilor care au participat la comiterea infracțiunilor
în anul 2021
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Cu referire la statutul social al minorilor implicaţi în săvârşirea infracţiunilor pe parcursul
perioadei vizate, este de menționat că:
- 601 (514-2020) copii – fac parte din familii complete;
- 175 (116-2020) copii – fac parte din familii incomplete;
- 48 (32-2020) copii – sunt separaţi de părinţi;
- 32 (54-2020) copii fără domiciliu.
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T O T A L
CONTR.VIET.SI SANAT
OMORURI
VATAM.INTENTIONATE
INFR.PRIV.VIAT.SEX.
VIOLURI
VIOLENTA SEXUALA
CONTRA DREPT.POLIT.
CONTRA PATRIMONIUL.
TILHARII
JAFURI
FURTURI
DIN|-DE TRANSPORT
ELE|-AVERII PERSON.
DIN APARTAMENTE
ESCROCHERII
PUNGASIE
SANTAJ
RAPIRI DE TRANSP.
CONT.FAMIL.SI MINOR
VIOLENŢA ÎN FAMILIE
CONT.SANATAT.PUBLIC
INF.LEG.CU DROGURI
INFR.IN DOM.TRANSP.
ACCIDENTE RUTIERE
CONTRA SECUR.PUBLIC
HULIGANISMUL
PASTR.ILEG.A ARMEL

ÎN TOTAL AU
PATICIPAT
MINORI
AN. C.
1163
36
7
29
18
6
12
24
906
23
113
666
14
600
216
26
10
2
77
4
3
16
16
40
13
104
103
1

FAMILIA
COMPLETĂ

FAMILIA
INCOMPLETĂ

PERS.

PERS.
601
17
4
13
6
1
5
8
488
14
66
365
5
325
94
11
5
2
28

12
12
15
6
53
53

175
10
3
7
6
3
3
2
143
6
14
105
3
92
43
2
2
17
1
1

3
1
8
7
1

COPII
SEPARAT DE
PĂRINŢI
PERS.
48
1

FĂRĂ
DOMICILIU
PERS.
32
1

1

1

46

3
20

12
23

2
17

23
5
2

17
2

9

2

1
1

1
1
6
6

Analizând mediul de domiciliere se constată că – 678 (708-2020) copii sunt din mediul
urban şi – 429 (344-2020) copii sunt din mediul rural.
Este de menționat că:
- 1156 (1120-2020) copii au săvârşit infracţiuni pentru prima dată;
- 7 (17-2020) copii au săvârșit infracţiuni repetat.
Distingem că, 185 (2020 – 190) minori au săvârșit infracțiuni în grup, dintre care 121 (2020
– 99) minori au comis infracțiuni în grup doar cu semenii săi și cu participarea a 65 minori au fost
săvârșite infracțiuni prin iplicarea de adulți.
Este de menționat că, din numărul total de 1163 minori implicați în săvârșirea/participarea
infracțiunilor, 357 (429-2020) minori sunt neîncadrați în muncă și studii sau au abandonat procesul
de studii, iar 497 (449-2020) minori sunt cuprinși de procesul de studii, ceia ce denotă o diferență
îngrijorătoare.
Astfel, din numărul de minori încadrați în procesul de studii, acestia fac parte din:
- 54 cu studii speciale;
- 13 elevi;
- 10 elevi ai școlilor medii;
- 2 elevi ai școlilor profesionale;
- 1 student al instituției superioare/medii profesionale.
În privința a 7 (13-2020) minori a fost emisă sentința de condamnare condiționată. Totodată,
47 (62-2020) minori au săvârșit infracțiuni în stare de ebrietate alcoolica;
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ELEVI AI ŞCOLILOR
PROFESIONALE
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5
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3
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ELE|-AVERII PERSON.
DIN APARTAMENTE
ESCROCHERII
PUNGASIE
SANTAJ
RAPIRI DE TRANSP.
CONT.FAMIL.SI MINOR
VIOLENŢA ÎN FAMILIE
CONT.SANATAT.PUBLIC
INF.LEG.CU DROGURI
INFR.IN DOM.TRANSP.
ACCIDENTE RUTIERE
CONTRA
SECUR.PUBLIC
HULIGANISMUL
PASTR.ILEG.A ARMEL

ÎN TOTAL AU
PATICIPAT MINORI

Inspectoratul național de securitate publică

PERS.

PERS.
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14
2
12
9
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5
14
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35
7
28
18
6
12
24

7
1
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1
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1

20
4
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9

VICTIMIZAREA COPIILOR ŞI ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE PENTRU
PROTECŢIA LOR

Pe parcursul perioadei de raport 1087 (558 -2020) copii au fost stabiliți ca fiind victime ale
infracțiunilor, în cadrul a 987 ( 509-2020) de cauze penale.
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Categorii de infracțiuni săvârșite împotriva copiilor:
1) contra vieții şi sănătății – 51 (35-2020) copii victime, dintre care:
- 2 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 145 Cod penal „Omorul intenționat”
– 2 cauze penale;
- 1 copil victimă a infracțiunii prevăzute de art. 149 Cod penal „Lipsirea de viaţă din
imprudenţă” – 1 cauză penală;
- 14 copii victime ai infracțiunii prevăzute de art. 150 Cod penal „Determinarea sau
înlesnirea sinuciderii” – 13 cauze penale;
- 1 copil victimă a infracțiunii prevăzute de art. 151 Cod penal „Vătămarea
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii” – 1 cauză penală;
- 14 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 152 Cod penal „Vătămarea
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii” – 14 cauze penale;
- 6 copii victimă a infracțiunii prevăzute de art. 155 Cod penal „Ameninţarea cu omor
ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii” – 6 cauze penale;
- 6 copii victimă a infracțiunii prevăzute de art. 157 Cod penal „Vătămarea gravă ori
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă” – 6 cauze penale;
- 7 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 163 Cod penal „Lăsarea în primejdie”
– 7 cauze penale;
2) contra libertății, cinstii și demnității persoanei – 25 (9-2020) copii victime, dintre
care:
- 12 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 164 Cod penal „Răpirea unei persoane”
– 8 cauze penale;
- 1 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 165 Cod penal „Traficul de ființe
umane” – 1 cauză penală;
- 11 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 166 Cod penal „Privaţiunea ilegală de
libertate” – 10 cauze penale;
- 1 copil victimă a infracțiunii prevăzute de art. 168 Cod penal „Munca forțată” – 1
cauză.
3) privind viața sexuală - 370 (212-2020) copii victime, dintre care:
- 92 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 171 Cod penal „Violul – 93 cauze penale;
- 66 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 172 Cod penal „Acțiuni violente cu
caracter sexual” – 61 cauze penale;
- 1 copil victime a infracțiunii prevăzute de art. 173 Cod penal „Hărțuirea sexuală” – 1
cauză penală;
- 153 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 174 Cod penal „Raportul sexual cu o
persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani” – 153 cauze penale;
- 47 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 175 Cod penal „Acțiuni perverse” –
48 cauze penale;
- 11 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 1751 Cod penal „Ademenirea minorului
în scopuri sexuale” – 11 cauze.
4) privind drepturile constituționale – 14 (6-2020) copii victime, dintre care:
- 4 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 177 Cod penal „Încălcarea
inviolabilităţii vieţii personale” – 4 cauze penale;
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- 9 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 179 Cod penal „Violarea de domiciliu”
– 8 cauze penale;
- 1 copil victimă a infracțiunii prevăzute de art. 183 Cod penal „Încălcarea regulilor de
protecţie a muncii” – 1 cauză penală.
5) contra patrimoniului – 128 (102-2020) copii victime, dintre care:
- 62 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 186 Cod penal „Furtul” – 60 cauze
penale;
- 27 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 187 Cod penal „Jaful” – 25 cauze penale;
- 1 copil victimă a infracțiunii prevăzute de art. 188 Cod penal „Tîlhăria” – 1 cauză
penală;
- 1 copil victimă a infracțiunii prevăzute de art. 189 Cod penal „Şantajul” – 1 cauză
penală;
- 20 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 190 Cod penal „Escrocheria” – 20 cauze
penale;
- 17 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 192 Cod penal „Pungăşia” – 14 cauze
penale.
6) contra familiei și minorilor – 324 (108-2020) copii, dintre care:
- 56 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 2011 Cod penal „Violenţa în familie” –
46 cauze penale;
- 153 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 2012 Cod penal „Exercitarea
necorespunzătoare a obligaţiilor părinteşti” – 97 cauze penale;
- 12 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 206 Cod penal „Traficul de copii” – 10
cauze penale;
- 45 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal „Scoaterea ilegală a
copiilor din ţară„ – 29 cauze penale;
- 41 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 208 Cod penal „Atragerea minorilor
la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale„ – 36 cauze
penale;
- 12 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 2081 Cod penal „Pornografia infantilă”
– 33 cauze penale;
- 2 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 2082 Cod penal „Recurgerea la
prostituția practicată de un copil” – 2 cauze penale;
- 3 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 209 Cod penal „Atragerea minorilor la
consumul ilegal de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte
similar” – 2 cauze penale.
7) contra sănătății publice şi conviețuirii sociale – 2 (3-2020) copii victime, dintre
care:
- 2 copii victimă a infracțiunii prevăzute de art. 213 Cod penal „Încălcarea din neglijenţă
a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale ” – 2 cauze penale.
8) în domeniul transporturilor – 100 (52-2020) copii, dintre care:
- 97 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 264 Cod penal „Încălcarea regulilor de
securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care
conduce mijlocul de transport” – 89 cauze penale;
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- 3 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 269 Cod penal „Încălcarea regulilor
privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei” – 3 cauze penale;
9) contra securității publice şi a ordinii publice – 69 (28-2020) copii, dintre care:
- 69 copii victime a infracțiunii prevăzute de art. 287 Cod penal „Huliganismul” – 64
cauze penale.
10)

altele 4 (3-2020) în 3 cauze penale.

Figura nr.8 Tabela infracțiunilor săvârșite în privința minorilor în decursul anului 2021 cu
clasificarea după articole.
12 luni 2021
1)
CONTRA VIEȚII ŞI SĂNĂTĂȚII – 49 (35-2020) copii victime, dintre care:
Articolul 145. Omorul intenţionat
Articolul 149. Lipsirea de viaţă din imprudenţă
Articolul 150. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Articolul 151. Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii
Articolul 152. Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii
Articolul 155. Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii
Articolul 157. Vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii cauzată din imprudenţă
Articolul 163. Lăsarea în primejdie
2)
CONTRA LIBERTĂȚII, CINSTII ȘI DEMNITĂȚII PERSOANEI – 25 (9-2020) copii victime, dintre
care:
Articolul 164. Răpirea unei persoane
Articolul 165. Traficul de fiinţe umane
Articolul 166. Privaţiunea ilegală de libertate
Articolul 168. Munca forțată
3)
PRIVIND VIAȚA SEXUALĂ - 371 (212-2020) copii victime, dintre care:
Articolul 171. Violul
Articolul 172. Acțiuni violente cu caracter sexual
Articolul 173. Hărțuirea sexuală
Articolul 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani
Articolul 175. Acțiuni perverse
Articolul 1751. Ademenirea minorului în scopuri sexuale
4)
PRIVIND DREPTURILE CONSTITUȚIONALE – 14 (6-2020) copii victime, dintre care:
Articolul 177. Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale
Articolul 179. Violarea de domiciliu
Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii
5)
INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI – 128 (102-2020) copii victime, dintre care:
Articolul 186. Furtul
Articolul 187. Jaful
Articolul 188. Tîlhăria
Articolul 189. Şantajul
Articolul 190. Escrocheria
Articolul 192. Pungăşia
6)
INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR – 324 (108-2020) copii, dintre care:
Articolul 2011.Violenţa în familie
Articolul 2012. Exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor părinteşti
Articolul 206. Traficul de copii
Articolul 207. Scoaterea ilegală a copiilor din ţară
Articolul 208. Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale
Articolul 2081. Pornografia infantilă
Articolul 2082. Recurgerea la prostituția practicată de un copil

Total 2021
51
2
1
14
1
14
6
6
7
25
12
1
11
1
370
92
66
1
153
47
11
14
4
9
1
128
62
27
1
1
20
17
324
56
153
12
45
41
12
2
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Articolul 209. Atragerea minorilor la consumul ilegal de substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu
efecte similar
7)
INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI CONVIEŢUIRII SOCIALE – 2 (3-2020) copii
victime, dintre care:
Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale
8)
INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR – 100 (52-2020) copii, dintre care:
Articolul 264. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către
persoana care conduce mijlocul de transport
Articolul 269. Încălcarea regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei
9)
INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII PUBLICE ŞI A ORDINII PUBLICE – 69 (28-2020) copii,
dintre care:
Articolul 287. Huliganismul
10) ALTELE 4 (3-2020).
Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţii
Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată
TOTAL 2021

VII.

3
2
2
100
97
3
69
69
4
2
2
1087

ANALIZA INFRACȚIUNILOR CU CARACTER SEXUAL COMISE DE CĂTRE
MINORI SAU ÎMPOTRIVA ACESTORA

Cadrul normativ care reglementează infracțiunile privind viața sexuală în Republica
Moldova este reprezentat de Codul Penal.
Codul Penal al Republicii Moldova conține 6 articole, care reglementează acest tip de
infracțiuni: art. 171. Violul; art. 172. Acțiuni violente cu caracter sexual; art. 173. Hărțuirea
sexuală; art. 174. Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani; art. 175. Acțiuni
perverse; art. 1751. Ademenirea minorului în scopuri sexuale.
Din analiza fabulelor infracțiunilor cu caracter sexual, prezentate de către Serviciul
tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, comise de către și împotriva
minorilor, se constată că, numărul total al acestora, înregistrat în perioada a 12 luni ale anului
curent, îl constituie 367 cazuri, dintre care:
- 93 infracțiuni conform, art. 171 CP al RM (Violul);
- 61 infracțiuni conform art. 172 CP al RM (Acțiuni violente cu caracter sexual);
- 1 infracțiune conform art. 173 CP al RM (Hărțuirea sexuală);
- 153 infracțiuni conform art.174 CP al RM (Raport sexual cu o persoană care nu a împlinit
vârsta de 16 ani);
- 48 infracțiuni conform art. 175 CP al RM (Acțiuni perverse);
- 11 infracțiuni conform art.1751 CP al RM (Ademenirea minorului în scopuri sexuale).
Din cele 367 cauze penale înregistrate, cele mai multe au fost calificate conform art. 174
Cod penal (Raport sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani) și cele prevăzute de
art. 171 Cod penal (Violul).

Diagrama infracțiunilor înregistrate
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Astfel, în scopul monitorizării evoluției infracțiunilor de tipul dat, a fost efectuată analiza
statistică prin dezagregarea datelor în felul după cum urmează:
a) După criteriul subiecți ai infracțiunii:
1. art. 171 CP al RM – 92 victime minore și 15 agresori minori;
2. art. 172 CP al RM – 66 victime minore și 17 agresori minori;
3. art. 173 CP al RM – 1 victimă minoră;
4. art. 174 CP al RM – 153 victime minore și 11 agresori minori;
5. art. 175 CP al RM – 47 victime minore și 2 agresori minori;
6. art. 1751 CP al RM – 11 victime minore și 1 agresor minor.
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Conform criteriului privind locul comiterii infracțiunilor s-a stabilit că: 93 infracțiuni
s-au comis în mediul urban, 272 infracțiuni au fost comise în mediul rural, iar despre 2
infracțiuni lipsește informația.
1. art. 171 CP al RM – 19 cazuri comise în mediul urban și 74 cazuri comise în mediul rural;
2. art. 172 CP al RM – 17 cazuri comise în mediul urban și 44 cazuri comise în mediul rural;
3. art. 173 CP al RM – 1 caz comis în mediul rural;
4. art. 174 CP al RM – 31 cazuri comise în mediul urban, 121 cazuri comise în mediul rural,
1 caz – lipsesc datele;
5. art. 175 CP al RM – 16 cazuri comise în mediul urban și 32 cazuri comise în mediul rural.
6. art. 1751 CP al RM – 10 cazuri comise în mediul urban, pe 1 caz informația lipsește.
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DIAGRAMA PRIVIND LOCUL COMITERII INFRACȚIUNILOR
lipsește
informația; 2; 1%
urban; 93; 25%

urban
rural
lipsește informația

rural; 272;
74%

b) După criteriul de gen al victimelor:
- art. 171 CP al RM – 92 victime de gen feminin;
- art. 172 CP al RM – 57 victime de gen feminin și 9 victime de gen masculin;
- art. 173 CP al RM – 1 victimă de gen feminin;
- art. 174 CP al RM – 153 victime de gen feminin;
- art. 175 CP al RM – 45 victime de gen feminin și 2 victime de gen masculin;
- art. 1751 CP al RM – 11 victime de gen feminin.
DIAGRAMA INFRACȚIUNILOR SĂVÂRȘITE ÎN PRIVINȚA MINORILOR DUPĂ
GENUL VICTIMEI MINORE
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c) După criteriul de gen al agresorilor minori.
Din prelucrarea datelor respective, s-a stabilit 46 agresori minori de gen masculin:
- art. 171 CP al RM – 15 minori;
- art. 172 CP al RM – 17 minori;
- art. 174 CP al RM – 11 minori;
- art. 175 CP al RM – 2 minori.
- art. 1751 CP al RM – 1 minor.
d) După criteriul de vârstă al victimelor minore:
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e) După corelația dintre subiecți.
Din numărul total al cazurilor înregistrate s-a stabilit că, în 310 cazuri subiecții infracțiunii sau cunoscut cu mai mult timp până la comiterea infracțiunii, iar în 57 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:
în 66 de cazuri agresorii sunt din aceiași comunitate și sunt cunoscuți cu victima;
în 12 cazuri agresorii nu s-au cunoscut anterior cu victimele;
în 6 cazuri s-a stabilit corelația dintre tată biologic și fiică;
în 2 cazuri s-a stabilit corelația dintre frate și soră;
în 2 cazuri s-a stabilit corelația dintre tatăl vitreg și fiică
în 4 cazuri s-a stabilit corelația dintre concubinul mamei și fiică;
într-un caz s-a stabilit corelația dintre tutore și victimă.

-

În cadrul infracțiunilor înregistrate conform art. 172 CP al RM:
în 35 de cazuri agresorii sunt din aceiași comunitate și sunt cunoscuți cu victima, fiind
evidențiate 2 cazuri în care 3 minori de gen masculin au abuzat sexual un alt minor de gen
masculin;
în 2 cazuri s-a stabilit corelația dintre unchi și nepoată;
în 10 cazuri agresorii nu s-au cunoscut anterior cu victima;
în 5 cazuri s-a stabilit corelația dintre tată vitreg și fiu;
în 6 cazuri s-a stabilit corelația dintre tată și fiică;
în 2 cazuri s-a stabilit corelația de rudenie dintre verișor și verișoară.
într-un caz când fratele a abuzat sexual sora;

-

În cadrul infracțiunilor înregistrate conform art. 173 CP al RM:
într-un caz agresorul s-a cunoscut anterior cu victima;

-

În cadrul infracțiunilor înregistrate conform art. 174 CP al RM:
în 132 cazuri agresorul se cunoștea cu victima;
în 18 cazuri agresorul nu se cunoștea cu victima;
în 2 cazuri agresorii nu s-au cunoscut anterior cu victima;
în 1 caz s-a stabilit corelația dintre tată și fiică.

-

În cadrul infracțiunilor înregistrate conform art. 175 CP al RM:
în 19 cazuri agresorii sunt din aceiași comunitate și sunt cunoscuți cu victima;
în 10 cazuri agresorul nu s-a cunoscut anterior cu victima;
în 3 cazuri s-a stabilit corelația dintre tată vitreg și fiică;
în 4 cazuri s-a stabilit corelația dintre tata biologic și fiică;
în 3 cazuri s-a stabilit corelația dintre unchi și nepoată;
în 5 cazuri s-a stabilit corelația dintre concubinul mamei și fiică;
într-un caz s-a stabilit corelația dintre bunic și nepoată;
într-un caz s-a stabilit corelația dintre mătușă și nepoată;
într-un caz s-a stabilit corelația între verișor și verișoară;
într-un caz lipsește informația.

-
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-

În cadrul infracțiunilor înregistrate conform art. 1751 CP al RM:
în 7 cazuri agresorul nu s-a cunoscut anterior cu victima;
în 2 cazuri agresorii sunt din aceiași comunitate și sunt cunoscuți cu victima;
într-un caz s-a stabilit corelația dintre bunel și nepoată;
într-un caz s-a stabilit corelația dintre tata biologic și fiică.

f) 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 233 infracțiuni sunt de tip unic, 121 infracțiuni au fost comise sistematic,
iar la 13 infracțiuni lipsește această informație.
Totodată, se evidențiază faptul că din numărul total de 367 de cauze penale pornite în anul
2021, în 89 de cauze faptele ilegale au fost comise în anii 2020, 2019, 2018 etc., după cum
urmează:
art. 171 CP – 32 cauze;
art. 172 CP – 14 cauze;
art. 174 CP – 36 cauze;
art. 175 CP – 17 cauze;
g) 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 cele mai multe infracțiuni au
avut loc în intervalul de timp dintre orele 18.00 și 24.00.
- cazurile înregistrate conform art. 172 CP al RM relevă că cele mai multe infracțiuni au
avut loc între orele 12.00 și 18.00.
- cazurile înregistrate conform art. 173 CP al RM relevă că cele mai multe infracțiuni au
avut loc între orele 12.00 și 24.00.
- cazurile înregistrate conform art.174 CP al RM relevă că cele mai multe infracțiuni au
avut loc între orele 18.00 și 24.00.
- cazurile înregistrate conform art. 175 CP al RM relevă comiterea infracțiunilor în
intervalul orelor 18.00-24.00.
- cazurile înregistrate conform art. 1751 CP al RM relevă comiterea infracțiunilor în
intervalul orelor 18.00-24.00.
h)

După criteriul finalității infracțiunii:

Total cauze penale, din ele:
- clasate
- remise în jud.
- în proces de urm. penală

Art.171
93
5
25
63

Art.172
61
5
18
38

Art.173
1
0
0
1

Art.174
153
13
74
66

Art.175
48
6
10
32

Art.1751
11
0
0
11
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VIII. 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 2021 au fost înregistrate 83 cazuri de tentative de suicid
dintre care 66 fete și 17 băieți, cu vârsta cuprinsă după cum urmează:
- sub 13 ani – 8 copii;
- între 13-16 ani – 52 copii;
- între 16-18 ani – 23 copii.
DIAGRAMA CAZURILOR DE TENTATIVE DE SUICIT SĂVÂRȘITE DE CĂTRE
MINORI DUPĂ VÂRSTĂ ȘI GEN
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Din ei, 68 de copii sunt încadrați în procesul de studii și 15 minori sunt fără ocupație.
Metodele aplicate la comiterea tentativelor de suicid sunt:
- prin strangulare – 5 cazuri;
- prin folosirea pastilelor, substanțelor toxice – 49 cazuri;
- automutilare – 22 cazuri;
- tentativă de suicid prin înec – 1 caz;
- aruncare de la înălțime – 4 caz;
- intoxicație cu gaz – 1 caz;
- comunicarea despre intenția de sinucidere prin mediul online – 1 caz;
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-

De asemenea, putem distinge că, copiii care au recurs la tentativă de suicid fac parte din:
familie completă – 48 de copii;
familie monoparentală – 21 copii;
aflați sub tutelă/curatelă – 3 copii;
în îngrijire de rude (părinte/ți peste hotare) - 4 copil;
altă formă de protecție (asistență parentală profesionistă, casă de tip familial, etc.) – 7 copii.

Motivele pentru care aceștia au recurs la tentativă de suicid sunt:
- probleme familiare – 27
- situația financiară precară – 1
- dragoste/gelozie – 32
- răzbunare – 4
- posedă o boală incurabilă – 1
- nu a fost posibil de stabilit – 18
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate – 9 cazuri de suicid în rândurile minorilor
– 5 băieți şi 4 fete, cu vârsta:
- între 13-16 ani – 4 copii;
- între 17-18 ani – 5 copil.
3

3
2

2

2

2

1

0

0
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17-18
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Astfel, 5 cazuri de suicid au avut loc prin strangulare și 4 cazuri de suicid au avut loc prin
aruncare de la înălțime.
De asemenea, putem distinge că, copiii care au recurs la suicid fac parte din:
- familie completă – 5 copil;
- familie monoparentală – 3 copii;
- aflați sub tutelă, curatelă – 1 copil;
După mediul de trai, 4 cazuri au avut loc în mediul rural și 5 cazuri au avut loc în mediul
urban.
În 2 cazuri suicidul a avut loc din cauza geloziei și a dragostei, iar în alte 7 cazuri nu a fost
posibil de stabilit motivul suicidului.
De către organul de urmărire penală au fost pornite 2 dosare penale în temeiul art. 150 al CP
al RM (Determinarea sau înlesnirea sinuciderii), în privința altor persoane terțe, din comunitate.
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IX.

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 2021 au fost înregistrate 823 (2020-810) cazuri de plecare voluntară a copiilor
de la domiciliu sau din instituțiile sociale.
Total au plecat 709 (2020-835) copii, dintre care:
- 523 (2020-629) copii au plecat din propria familie;
- 300 (2020-206) de copii au fugit din instituțiile unde au fost plasați dintre care:
 centrul de plasament – 194 de copii;
 casa de tip familie – 6 copii;
 casă comunitară – 11 copii:
 instituții rezidențiale – 12 copii;
 instituții medicale – 5 copii
 asistență parentală profesionistă – 21 copii;
 familia rudelor sau altor persoane ce dispun de tutelă/curatelă – 51 copii
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.
Totodată, 360 (379-2020) de copii au plecat de la domiciliu sau din serviciul de plasament
pentru prima dată, iar 349 (466-2020) de copii au plecat repetat.
Din numărul total al copiilor care au plecat în 23 (2020-77) de cazuri au plecat în grup.
După aspectul de gen și vârstă, 420 (2020-494) sunt fete şi 289 (2020-341) sunt băieți, dintre
care:
- copii sub 13 ani – 188 minori, din aceştia 97 fete şi 91 băieți;
- copii între 14-15 ani – 348 minori, din aceştia 220 fete şi 128 băieți;
- copii între 16-18 ani – 158 minori, din aceştia 96 fete şi 62 băieți.
Conform analizei efectuate, s-a constatat că, sunt predispuși la părăsirea benevolă a
domiciliului minorii care provin din:
Familie monoparentală/ambii părinți/formă de protecție:
- 249 de minori provin din familie monoparentală;
- 312 de minori provin din familie cu ambii părinți;
- 148 de minori provin formă de protecţie (tutelă, curatelă, Asistenţă parentală profesionistă
etc.).
2) Familie firească/social vulnerabilă:
- 325 de minori provin din familie firească;
- 378 de minori provin din familie social vulnerabilă.
3) Familie numeroasă/ familie cu un singur copil:
- 460 de minori provin din familie cu 2 și mai mulți;
- 233 de minori provin din familie cu un singur copil.

29

Inspectoratul național de securitate publică

Diagrama statutullui familiei din care fac parte minorii
460

500
400
300

325

312

378

249

213
148

200
100
0

familii
familii cu ambii
monoparentale
părinți

forme de
protecţie

familii firești

familii social
vulnerabile

familii cu 2 și
mai mulți
membri

familii cu un
singur copil

După mediul de domiciliere, se constatat că:
– 364 (2020-354) de copii provin din mediul urban;
– 345 (2020-481) 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.
Un factor foarte important în depistarea minorilor dispăruți este sesizarea immediată a
cazului. Astfel, ne confruntăm cu diverse cazuri când Poliție este sesizată cu mare întârziere sau
minorii sunt depistați de Poliție iar reprezentanții legali al acestora află despre dispariția copilului
la reîntoarcerea acestuia de către Poliție sau ATL.
Cu referire la perioada sesizării Poliției de la stabilirea dispariției minorilor, se atestă că:
- 602 de cazuri au fost sesizate în timp de 24 de ore;
- 127 de cazuri au fost sesizate cazul în timp de 24 de ore – până la 48 ore;
- 43 cazuri au fost sesizate între 48 ore – 72 ore;
- 51 cazuri a fost sesizat cazul peste 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:
- 451 cazuri de către părinți;
- 213 de cazuri de către reprezentanți ai centrelor de plasament sau altor forme de
plasament;
- 45 cazuri de către tutela, curatelă;
- 40 cazuri alte persoane (rude, prieteni, vecini, etc.);
- 35 de către salariații poliției;
- 22 cazuri de către familia parentală profesionistă;
- 11 caz reprezentanții instituției de învățământ.
- 6 caz reprezentanții instituției medicale.
Perioada de timp în care a dispărut minorul sau fuga voluntară de către aceștia:
- 494 de cazuri între orele 07:00 - 17:00;
- 289 de cazuri între orele 17:00 - 23:00;
- 40 de cazuri între orele 23:00 - 07:00.
Motivul plecării:
- 461 de minori dorința de libertate;
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- 114 de minori neglijenţa din partea părinţilor/persoanele care îi înlocuiesc;
- 23 de minori consumul de băuturi din partea părinţilor/persoanele care îi înlocuiesc;
- 13 de minori impunerea restricţiilor exagerate de către părinţi/persoanele care îi înlocuiesc;
- 20 minori a fost atras de către alți minori;
- 14 de minori persistenţa conflictelor/violența în familie;
- 64 minori alte motive.
Depistarea minorilor:
Urmare a măsurilor întreprinse de către angajaţii subdiviziunilor teritoriale sesizaţi
/autosesizaţi, din numărul total de 709 minori s-a reuşit depistare a:
- 501 copii în decurs de 24 ore;
- 89 copii în decurs de 48 ore;
- 52 copii au fost depistaţi după 48 ore.
- 65 cazuri a fost sesizat cazul peste 72 ore.
- 2 copii au fost depistați decedați (1 minor depistat strangulat, 1 minor depistat sufocat în
automobil).
Totodată, din numărul total de copii care au abandonat domiciliul în perioada de 12 luni
ale anului 2021 – 11 minori nu au fost depistați.
Intentate dosare de căutare:
- 1 persoană dispărută fără urmă;
- 3 (1 dosar de căutare clasat, minora depistată) persoanele care au întrerupt temporar
relațiile cu membrii familiei (rudele, persoanele apropiate) din motive personale;
- 1 altele.
Totodată, a fost pornită 1 cauză penală conform art. 145 Cod Penal RM (omor) (din anul
2018).
Este de menționat că, în timpul abandonului sau dispariției au devenit victime ale
infracțiunii 11 minori (toate victimele fiind de gen femenin) și anume:
- contra vieții și sănătății -1;
- contra vieții sexuale - 10.
În perioada de raport, în timpul abandonului sau dispariției de către minori, au fost săvârșite
– 1 infracțiune (infracțiuni contra patrimoniului ).
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 865 (2020-678) 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:
- 592 în adresa APL, din ele examinate 311;
-169 în adresa ATL, din ele examinate 105;
- 15 în adresa IP Teritoriale, din ele examinate 5;
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- 159 în adresa DPDC/ DMPDC, din ele examinate 50;
- 1 CCCI al INI ( Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice);
- 1 CCTP al INI (Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane).
Totodată, 71 demersurilor înaintate la serviciul SAP, din cadrul Direcţiei educaţie (centre
cu servicii psihologice), precum și 49 de copii au fost referiţi către serviciul social, în acordarea
asistenţei necesare de sprijin a familiei copilului.

X.

VIII.SIGURANŢA COPIILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

În perioada a 12 luni ale anului 2021 (semestrul II a anului de studii 2020-2021 și 4 luni
ale anului de studii 2021/2022) au fost înregistrate 128 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 262 elevi.
Urmare autosesizărilor angajaților Poliției, sesizărilor parvenite din partea părinților,
profesorilor şi altor persoane, în cadrul subdiviziunilor subordonate ale IGP, au fost înregistrate
128 cazuri de violență în instituții de învățământ, dintre care:
1) profesori față de elevi – 16 cazuri (2 cazuri de aplicare a violenței psihologice și 14
cazuri de aplicare a violenței fizice) în privința a 24 elevi, dintre care 4 fete și 20 băieți, având
vârsta cuprinsă între:
- 07-09 ani - 3 elevi;
- 10-14 ani - 18 elevi;
- 15-17 ani – 3 elevi.
După criteriul urbanismului, au fost înregistrate 5 cazuri în mediul urban și 11 cazuri în
mediul rural.
Pentru cele comise, în privința cadrelor didactice au fost:
- pornite 3 cauze penale (art.1661 alin.(2) lit.a) CP RM), o cauză fiind încetată, în legătură cu
neconfirmarea circumstanțelor cazului;
- întocmite 3 procese-verbale cu privire la contravenție în privința profesorilor.
2) elevi față de profesori – 9 cazuri de aplicare a violenței, (7 cazuri-violență psihologică
și 2 cazuri-violență fizică) din partea a 7 elevi de gen masculin și 2 eleve, cu vârsta cuprinsă între
10-14 ani – 3 elevi și cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani – 6 elevi.
După criteriul urbanismului, au fost înregistrate 2 cazuri în mediul urban și 7 cazuri în mediul
rural.
Pentru faptele săvârșite, în privința părintelui/reprezentantului legal au fost întocmite 4
procese-verbal cu privire la contravenție, care a fost expediate pentru primirea deciziei către
instanța de judecată.
Pe restul cazurilor examinarea a fost încetată pe motiv de împăcare a părților.
3) între semeni – 96 cazuri, după cum urmează:
- violență fizică – 91 cazuri;
- violență psihologică – 4 cazuri;
- violență sexuală – 1 caz.
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În aceste incidente au fost implicați 177 băieți și 45 fete, 51 cazuri fiind înregistrate în
localitățile urbane și 45 cazuri fiind înregistrate în localitățile rurale.
Elevii agresori au vîrsta de:
-07-09 – 15 elevi;
-10-14 ani -75 elevi;
-15-17 ani - 24 elevi;
-peste 18 ani – 2 elevi.
Elevii victime au vîrsta de:
-07-09 – 17 elevi;
-10-14 ani -74 elevi;
-15-17 ani - 15 elevi.
A fost întocmit 3 procese-verbale cu privire la contravenție în privința elevilor, 3 elev a
fost tras la răspundere, 23 procese-verbale cu privire la contravenție au fost întocmite în privința
părinților/reprezentanților legali, 19 dintre ei fiind atrași la răspundere contravențională.
4) violența persoanelor din comunitate față de elevi, în incinta instituției de învățământ,
au fost înregistrate 6 cazuri.
În acest tip de violență au fost implicate 5 fete și 1 băiat, cu vârsta de 7-14 ani, 3 cazuri
fiind înregistrate în localitățile rurale și 3 cazuri- în localitate urbană.
- În 2 cazuri a fost întocmit cîte 1 proces-verbal cu privire la contravenție conform prevederilor
art. 354 Cod contravențional „Huliganism nu prea grav”. Restul cazurilor sunt în proces de
examinare sau încetate.
5) violența elevilor față de maturi – 1 caz, de aplicare a violenței psihologice în cadrul
instituției de învățământ.
În acest tip de violență a fost implicată 1 fată, cu vîrsta cuprinsă între 10-14 ani – 1 elev,
cazul fiind înregistrat în localitate urbană.

XI.

ANALIZA INCIDENTELOR CU IMPLICAREA MINORILOR

Conform datelor oferite de către subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al
Poliției, pe parcursul a 12 luni ale anului 2021 au fost înregistrate 614 cazuri cu implicarea a 640
minori.
1. După criteriul, circumstanțele incidentului:
a) CĂDERI DE LA ÎNĂLȚIME
Au fost înregistrate 126 cazuri de cădere de la înălțime, dintre care:
- 18 căderi de pe edificiu;
- 9 căderi de pe anumite instalații (țevi, surse de lumină, gaz, apă, etc.);
- 12 căderi de pe tobogan, aflându-se pe terenul de joacă;
- 9 căderi din copac;
- 78 alte căderi.
În consecință 53 minori s-au ales cu traumatisme și vătămări corporale, 4 minori a decedat și
70 minori nu au avut traumatisme.
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b) CĂDERI ÎN ADÎNCIME
Au fost înregistrate 7 cazuri de cădere în adâncime.
- 1 minor a căzut în groapă;
- 3 minori au căzut în lac;
- 1 minor a căzut în fîntînă;
- 2 minor a căzut în veceu.
În consecință 1 minor s-a ales cu traumatisme și 5 minori fără traumatisme.
c) INECURI
Au fost înregistrate 18 cazuri de înecuri, dintre care:
- 4 cazuri de înec în lac având părinții în apropiere;
- 4 cazuri de înec în lac fără a avea părinții în apropiere;
- 5 cazuri de înec în râu fără prezența părinților;
- 1 caz de înec în râu cu prezența părinților;
- 1 caz de înec în piscină având părinții în apropiere;
- 3 cazuri de înec în alte circumstanțe.

d) INCIDENTE CASNICE
Au fost înregistrate 250 de incidente casnice, dintre care:
- 3 cazuri de vătămare cu obiecte casnice;
- 13 cazuri de căderi în lichide fierbinți;
- 35 cazuri de consum a substanțelor toxice;
- 48 cazuri de consum a pastilelor în mod excesiv;
- 37 cazuri de consum a băuturilor alcoolice;
- 2 cazuri de înghițire a obiectelor dăunătoare sănătății;
- 9 cazuri de vătămare corporală de către animale;
- 32 cazuri de vătămări corporale a copiilor din neatenție cu diferite obiecte casnice;
- 15 cazuri de vătămări corporale din neatenția adulților;
- 56 cazuri au avut loc în alte situații casnice.
Diagrama incidentelor casnice în rîndul minorilor pentru perioada anului 2021
alte situații
vătămări corporale din neatenția adulților
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Astfel, în 169 cazuri minorii nu au avut de suferit traumatisme sau vătămări corporale, în 70
cazuri s-au ales cu traumatisme și 11 cazuri s-au soldat cu deces.
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e) ACCIDENTE RUTIERE
Au fost înregistrate 213 de accidente rutiere cu implicarea a 213 minori, dintre care 88 fiind în
calitate de pietoni, 58 fiind în calitate de pasageri și 67 din poziția de conducător.
Din clasificarea accidentele rutiere cu implicarea minorilor în calitate de pietoni, acestea s-au
produs în următoarele circumstanțe:
- 8 s-au desfășurat pe trecerile pietonale, semnalizate cu semafor;
- 23 s-au desfășurat pe trecerile pietonale, nesemnalizate cu semafor;
- 37 s-au desfășurat în locuri neautorizate pentru traversarea pietonilor;
- 12 s-au desfășurat în alte circumstanțe.
În consecință 117 minori s-au ales cu traumatisme și vătămări corporale, 47 minor a
decedat, iar alții 66 nu au avut traumatisme.
Alte circumstanțe
15%

Pe trec pietonală cu
semafor
3%

Pe trec. pietonală
fără semafor
31%

În locuri neautorizate
51%

Accidentele rutiere în care minorii au figurat în calitate de pasageri s-au produs în
următoarele circumstanțe:
- în 36 cazuri se aflau în mijlocul de transport împreună cu părinții;
- în 22 cazuri se aflau în mijlocul de transport fără supravegherea părinților sau
reprezentanților legali;
Urmare, 27 minori nu au avut de suferit traume sau vătămări corporale, 21 s-au ales cu
traumatisme și 10 au decedat.

Fără părinți: 41%

Împreună cu
părinții:58,82%;
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Accidentele rutiere în care minorii au figurat în calitate de conducători, s-au produs în
următoarele circumstanțe:
- în 30 cazuri minorii au fost în calitate de conducători auto;
- în 42 cazuri minorii conduceau bicicleta.
Urmare, 19 minori nu au avut de suferit traume sau vătămări corporale, 69 s-au ales cu
traumatisme și 6 au decedat.

conducători
auto:36,36%;

cu bicicleta, role:
64%

2. După criteriul de gen.
Din numărul total de minori implicați în incidente, 234 sunt fete și 387 sunt băieți.

Fete
35%
Băieți
65%

Fete
Băieți

3. După criteriul de vârstă:
-

86 cu vârsta de până la 2 ani;
95 cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
81 cu vârsta între 7 și 9 ani;
131 cu vârsta între 10 și 12 ani;
150 cu vârsta între 13-15 ani;
79 cu vârsta între 16-17 ani;
11 cu vârsta de până la 18 ani.
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4. După specificului familial:
122 provin din familii social-vulnerabile și 496 sunt din familie firești;
493 provin din familii complete și 124 din familii monoparentale;
542 sunt din familii obișnuite și 70 din familii numeroase.

Statut familial
- 34,94% minori provin din familii social-vulnerabile;
- 65,05% minori sunt din familie firească.

Componența familială
- 84,42% minori provin din familii complete;
- 15,57% minori provin din familii monoparentale.

După numărul membrilor familiei
- 84,63% minor sunt din familii obișnuite;
- 15,36% minori sunt din familii numeroase.
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