
 

 

NOTA INFORMATIVĂ  

cu privire la starea delicvenţei 

juvenile şi activitatea 

serviciilor siguranţă copii pe 

parcursul a X luni ale anului 

2016                 

 

Serviciile siguranţă copii ale subdiviziunilor de poliţie teritoriale a IGP al MAI, 

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

combaterii fenomenului infracţional în mediul copiilor prin prisma realizării 

incontestabile a actelor primordiale din domeniu. 

 

I. Dinamica criminalităţii în mediul copiilor 

Conform datelor statistice oficiale, pe parcursul a X luni ale anului 2016, de 

către minori şi cu participarea acestora au fost săvârşite 765/802 infracţiuni (sau 2,40 

la sută din numărul total de infracţiuni înregistrate pe ţară), ceea ce constituie o 

descendenţă cu -4,61 %. Din numărul total de cauze penale pornite, urmărirea penală 

a fost finisate în 732 cauze, dintre care 455 - au fost trimise spre examinare către 

instanţa de judecată, 271- au fost încetate, 5- clasate, 1-suspendate. 
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Urmare analizei efectuate, se atestă o ascendență cu +6,25 % a infracţiunilor 

de gen sexual (17/16 infracţiuni). 

Concomitent, se atestă reducerea cu - 50% la sută a infracţiunilor de omor 

comise de minori (3/6 infracţiuni),  cu – 75 % la sută a infracţiunilor de vătămare 

intenţionată comise de minori (1/4 infracţiuni), cu – 10 % la sută a tîlhăriilor (9/10 

infracţiuni), a jafurilor cu 9,09 % (50/55 infracţiuni), a furturilor cu -5,23 % 

(525/554 infracţiuni), a huliganismului cu 40 % (21/35 cauze penale) şi a 

infracţiunilor legate cu droguri cu 28,57 % (15/21 infracţiuni).  

În grup de către minori şi cu participarea lor s-au comis 160/126 (+26,98%) 

infracţiuni, 56/56 (%) - au fost săvârşite în mod repetat, în sfera relaţiilor familiare 3/2 

(+50%), 23/7 (+228,5%) infracţiuni au fost comise în stare de ebrietate. 

 

 



II. Aspectul participativ al copiilor la săvîrşirea infracţiunilor. 

La comiterea celor 765 infracţiuni înregistrate pe ţară, au participat 1147/1198 

persoane de vîrstă minoră (5,97 la sută din numărul total de persoane care au 

săvîrșit infracţiuni pe ţară) sau cu  - 4,26 % comparativ cu perioada analogică a 

anului precedent, din ei 599/647 au fost atraşi la răspundere penală, ceea ce constituie 

– 52,22 % din numărul de copii, iar eliberaţi de răspundere penală cu aplicarea 

măsurilor de influenţă publică copii – 14/6, ceea ce constituie + 133,3 %. 
 

Total minori care au participat la comiterea infracţiunilor pe 
parcursul a X luni ale anului 2016:

EXCEPTION.DE GRAVE - 4

DEOSEBIT DE GRAVE - 2

GRAVE - 162

MAI PUTIN GRAVE - 904

USOARE -75

 

Din numărul total de minori participanţi la comiterea infracţiunilor: 

- 71/48 au săvârşit infracţiuni în grup cu persoane mature;  

- 128/128 minori, au comis delicte în grup în comun cu semenii săi; 

- 17/30 sunt elevi, ceea ce constituie – 1,15 la sută din numărul de minori;  

- 454/496 sunt neîncadraţi în câmpul muncii sau au abandonat procesul de studii; 

- 23/22 sunt cu vârstă sub 10 ani; 

- 17/18 sunt cu vârsta de 11 ani; 

- 13/13 sunt cu vârsta de 12 ani; 

- 29/34 sunt cu vârsta de 13 ani; 

-156/150 sunt cu vârsta de 14 ani; 

- 210/229 sunt cu vârsta de 15 ani; 

- 312/361 sunt cu vârsta între 16 ani;  

- 387/371 sunt cu vârsta între 17 ani;  

- 313/384 au fost domiciliaţi în aceeaşi localitate;  

- 834/7814 domiciliaţi în alte localităţi; 

- 1111/1176 copii au săvârşit infracţiuni pentru prima dată; 

- 23/24 minori a săvârşit infracţiune în stare de ebrietate; 

- 1051/1113 fiind băieţi şi 96/85 fete. 



Vîrsta minorilor care au participat la comiterea infracţiunilor 

pentru X luni ale anului 2016:
vârstă sub 10 ani - 23;

vârsta de 11 ani - 17;

vârsta de 12 ani - 13;

vârsta de 13 ani - 29;

vârsta de 14 ani - 156;

vârsta de 15 ani - 210;

vârsta între 16 ani - 312; 

vârsta între 17 ani - 387
 

 

Cu referire la statutul social al minorilor implicaţi în săvârşirea infracţiunilor pe 

parcursul perioadei vizate, stabilim că: 

- 684/667 copii - fac parte din familii complete; 

- 124/126 copii - din familii incomplete; 

- 20/32 copii - separaţi de părinţi, iar conform mediului de domiciliere se 

constată că prevalează numărul copiilor din mediul urban ce au comis infracţiuni – 

671 copii, rural – 476 copii.  

Pe parcursul a X luni ale anului 2016, 381/322 minori din categoria celor aflaţi în 

vizorul poliţiei au săvârşit infracţiuni, dintre care: 

- 77/38 copii – cu vârstă cuprinsă între 10-13 ani; 

- 111/91 copii – cu vârstă cuprinsă între 14-15 ani; 

- 193/193 copii – cu vârstă cuprinsă între 16-17 ani. 
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III. Victimizarea copiilor şi măsurile întreprinse pentru protecţia lor. 
Pe parcursul a X luni ale anului 2016, în 850 cauze penale – 883 copii au fost 

stabiliţi ca fiind victime ale infracţiunilor (2015-1047 cauze penale), ceea ce 

constituie o descreştere cu -18,81 % comparativ cu perioada analogică a anului 

precedent. 
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Astfel, copii au devenit victime ale infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii, fiind 

pornite 10 cauze penale conform elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute 

de art. art. 145-149 al Codului penal (2015-4), 22 – pentru vătămarea integrităţii 

corporale (2015-27). 

Totodată, în 176 (2015-281) cauze penale copiii au fost victime ale infracţiunilor 

de gen sexual, în 31 cazuri (2015-34), aceştia au fost abuzaţi în familie (de către tatăl 

biologic - 15, concubin – 11 şi alte rude- 5). 

La fel, copiii sunt frecvent victime ale infracţiunilor patrimoniale, fiind pornite 

229 cauze penale conform elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de 

art.186 al Codului penal (2015-238); 44 – conform art. 187 CP (2015-50); 3 – 

conform art. 188 CP (2015-1). 

Concomitent, au fost înregistrate 41 acte de huliganism împotriva copiilor (2015-

43), iar în 65 cazuri (2015-66) aceştia au devenit victime ale infracţiunii prevăzute de 

art. 264 al CP (încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei). 

Menţionăm faptul că, pe parcursul a X luni ale anului 2016, poliţia a fost sesizată 

privitor la 160 cazuri de violenţă în privinţa copiilor în mediul familiei (2015-178), 

fiind pornite 65 cauze penale (2015-105) conform elementelor constitutive ale 

infracţiunii prevăzute de art. 2011 al CP, victime fiind 72 copii. 

Totodată, au fost înregistrate 165 cazuri de violenţă în instituţiile de învăţământ 

(2015-130) dintre care: 

- profesori faţă de elevi – 39 cazuri; 

- elevi faţă de profesori – 2 cazuri; 

- între semeni – 124 cazuri. 

Întru asigurarea protecţiei drepturilor copilului, au fost înaintate 101 (2015-123) 

demersuri pentru emiterea ordonanţei de protecţie, din ele 79 (2015-96) pentru 

protecţia victimei părinte şi copil, iar 22 (2015-27) pentru protecţia victimei copil. 

Totodată, în perioada vizată, au fost plasaţi 511 (2015-404) copii aflaţi în situaţie 

de risc, din ei 286 (2015-299) în regim de urgenţă, iar 225 (2015-105) în regim 

planificat. 

În scopul asigurării protecţiei eficiente a drepturilor copilului, diminuării 

numărului de infracţiuni săvârşite împotriva acestora, combaterii celor mai grave 

forme ale muncii copilului, precum şi intensificării activităţilor de prevenire a 

infracţiunilor de gen sexual, a violenţei, abuzului, neglijării şi exploatării copilului în 

diverse medii sociale, la 10 mai 2016, Direcţia generală securitate publică a elaborat 

dispoziţia IGP nr. 34/4 – 42d „Cu privire la prevenirea criminalităţii şi reducerea 

victimizării în rândurile copiilor” care a fost remisă spre executare în subdiviziunile 

teritoriale. 

De menţionat că, angajaţii Poliţiei conform prevederilor Ordinului IGP nr. 79 din 

29.04.2015 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind intervenţia 

Poliţiei în identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de 

violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului şi a Ordinului MAI nr. 293 din 

08.10.2015 cu privire la aprobarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, 

neglijare, exploatare şi trafic al copilului au referit cazurile de violenţă, neglijare, 

exploatare şi trafic asupra copiilor, pentru perioada de raport în adresa autorităţilor 

tutelare locale fiind expediate 2551 fişe de sesizare.  



Dificultăţile de adaptare, eşecul şcolar sau sentimental, dezechilibrul emoţional, 

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

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

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

Pe parcursul a X luni ale anului 2016 au fost înregistrate 115 (89-2015) cazuri de 

tentativă de suicid, 90 fiind fete, iar 25 băieţi, cu vîrsta cuprinsă:  

- sub 13 ani – 4 copii; 

- între 13-16 ani – 75 copii; 

- între 17-18 ani - 36 copii. 

Metodele aplicate la comiterea tentativelor de suicid sunt: 

- prin strangulare –5 cazuri; 

- prin folosirea pastilelor – 68 cazuri;  

- prin folosirea substanţelor toxice – 3 caz; 

- automutilare – 29 cazuri; 

- prin aruncare de la înălţime –10 cazuri; 

- prin înec – 0 cazuri. 

 Totodată, au fost înregistrate 20 (2015 - 9) cazuri de suicid a copiilor (6 fete şi 14 

băieţi), în special cu vârsta cuprinsă:  

       - sub 13 ani – 6 copii; 

- între 13-16 ani - 12 copii; 

- între 17-18 ani - 2 copii. 

Urmare analizei efectuate s-a constatat următoarele metode aplicate de către 

copii dintre care: 

- prin strangulare – 15 cazuri; 

- prin folosirea pastilelor - 2 cazuri;  

- prin folosirea substanţelor toxice – 1 caz; 

- provocarea vătămărilor – 1 caz ; 

- aruncare de la înălţime – 1 caz ; 

- prin înec - 0 cazuri. 

În scopul intensificării măsurilor de prevenire a suicidului în mediul copiilor la 

21 aprilie  2016, Direcţia generală securitate publică a elaborat dispoziţia IGP nr. 34/4 

– 36d „Cu privire la activităţile de prevenirea cazurilor şi tentativelor de suicid” 
care a fost remisă spre executare în subdiviziunile teritoriale. 

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

Importanţa fenomenului o denotă datele statistice relevate, astfel pe parcursul a X luni 

ale anului 2016, fiind înregistrate 543/586 cazuri de abandon de domiciliu.  

 Urmare analizei efectuate s-a constatat că, cazurile abandonului de domiciliu în 

rândul copiilor, pe categorii de vârstă: 

- vârstă sub 13 ani – 180 copii; 

- vârstă cuprinsă între 14-15 ani - 230 copii; 

- vârstă cuprinsă între 16-17 ani - 133 copii. 

Mediul familial al copiilor care abandonează domiciliul denotă că, sunt 

predispuşi la părăsirea benevolă copii care provind din familii social-vulnerabile - 215 

copii, familii fireşti – 186 copii, familii monoparentale - 145 copii,  un indice minim 

înregistrînd copii care provin din familii numeroare - 15 cazuri.   

De asemenea, se atestă că 442 copii au abandonat familia, iar 101 copii - 

instituţiile unde au fost plasaţi (centrul de plasament - 84, casa de tip familie – 8, 



instituţii rezidenţiale - 9). 

În urma măsurilor realizate de angajaţii subdiviziunilor teritoriale 

sesizaţi/autosesizaţi s-a reuşit depistarea a 375 copii în decurs de 24 ore, 65 copii în 

decurs de 48 ore, 100 copii au fost depistaţi pe parcursul a mai multe zile.  

De menţionat că, angajaţii Poliţiei conform prevederilor Ordinului IGP nr. 79 din 

29.04.2015 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind intervenţia 

Poliţiei în identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de 

violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului şi a Ordinului MAI nr. 293 din 

08.10.2015 cu privire la aprobarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, 

neglijare, exploatare şi trafic al copilului au referit cazurile de abandon a copiilor, 

pentru perioada de raport în adresa autorităţilor tutelare locale fiind expediate 520 fişe 

de sesizare.  

În scopul intensificării măsurilor pe domeniul abandonului de domiciliu al 

copiilor a fost elaborată dispoziţia IGP nr. 34/4 – 33d din 05 aprilie 2016, prin care 

pentru subdiviziunile teritoriale de poliţie au fost prevăzute activităţi de prevenire a 

acestui fenomen de risc social, precum şi pentru a realiza un şir de activităţi comune 

întru consolidarea mecanismul de interacţiune între autorităţile teritoriale abilitate şi 

îmbunătăţirea procedeelor de intervenţie în astfel de cazuri. 

Ca prioritate în activitatea de serviciu a Birourilor siguranţă copii parte 

componentă a SSC este organizarea măsurilor de prevenire generală în teritoriul cu 

întreg efectivul subordonat în strânsă conlucrare cu reprezentanţii administraţiei 

publice locale. 

 

           IV. Activităţi  organizatorice desfăşurate 
Reieşind din priorităţile şi obiectivele serviciului, pe parcursul perioadei de 

raport, de către inspectorii biroului siguranţă copii al subdiviziunile teritoriale de 

poliţie, au fost iniţiate şi puse în aplicare 937 planuri, din ele 294 fiind finisate, iar 643 

fiind în desfăşurare la moment. 

Astfel, în baza planurilor puse în aplicare au fost desfăşurate 185 mese rotunde, 

61 treninguri şi 292 sesiuni de informare a angajaţilor poliţiei, precum şi a altor 

specialişti din domeniul protecţiei copilului (specialişti în PDC, asistenţi sociali, 

primari, medici, profesori, etc.). 

Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţilor de sensibilizare a copiilor au 

fost elaborate 56 suporturi de curs cu diverse tematici, pentru a fi utilizate de către 

angajaţii poliţiei în cadrul desfăşurării activităţilor de sensibilizare a copiilor. 

Respectiv, potrivit planificărilor la sesiunile de sensibilizare (6778), au fost 

instruiţi 332924 copii din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar, fiind  

familiarizaţi cu regulile de siguranţă personală, cînd se află fără supravegherea 

părintească, prevederile Regulamentului circulaţie rutieră, consecinţele 

comportamentului delicvent, precum şi măsurile de siguranţă în mediul on-line, după 

cum urmează: 

- 174413 sunt elevi ai claselor a I- IV-a; 

- 129956 sunt elevi ai claselor a V- IX-a; 

- 28555 sunt elevi  ai claselor a X- XII-a. 

Totodată, angajaţii poliţiei au înaintat copiilor recomandări cum să îşi protejeze 

bunurile personale, cum să evite situaţiile provocatoare, fiindu-le aduse la cunoştinţă 

telefoanele de urgenţă şi alte contacte utile în situaţii de risc, distribuind în acest sens 



şi 53 589 pleante informative elaborate. De asemenea, în vederea promovării 

serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru copii „Telefonul Copilului” 

(116111), implementării mecanismului de cooperare şi referire interinstituţională a 

cazurilor înregistrate la serviciul corespunzător, angajaţilor poliţiei au plasat pe 

panourile informative a Inspectoratelor de poliţie postere format A3, în număr de 100 

bucăţi privind Serviciul “Telefonul copilului” şi serviciile pe care le oferă. 

 Concomitent, 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 subordonate au fost încheiate 9 (2015–13) acorduri de 

colaborare cu ONG-rile din teritoriul administrativ, din ele 3 pe termen determinat şi 

6 pe termen nedeterminat. 

 

VI. Activitatea de prevenire şi rezultatele obţinute pe domeniul siguranţă 

copii. 
De către subdiviziunile teritoriale de poliţie, în perioada vizată, au fost 

organizate şi desfăşurate 4037 (2015–4462) razii, dintre care cu implicarea efectivului 

subdiviziunii – 2869 (2015-3134), cu reprezentanţii organelor de protecţie socială – 

911 (2015–978), direcţiilor generale învăţământ, tineret şi sport – 156 (2015 - 250), 

iar de comun cu medicii de familie – 101 (2015-100). 

Un rol important în realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a delicvenţei 

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

protecţia drepturilor copilului au fost expediate 1079 (2015-1293) prezentări pentru 

aplicarea măsurilor de influenţă publică şi implicarea în soluţionarea problemelor 

copiilor aflaţi în dificultate, dintre care au fost examinate 427 (2015-553). Totodată, în 

adresa instituţiilor de învăţământ au fost expediate 209 (2015-373) înştiinţări, fiind 

examinate 65 (2015-103), în adresa organelor competente – 1513 (2015-1462) 

înştiinţări, din ele fiind examinate 415 (2015-392). Totodată, au fost referite 2551 

(2015-1155) cazuri către autoritatea tutelară, din ele fiind examinate 994 (2015-358). 

În privinţa copiilor au fost întocmite 129 procese-verbale cu privire la 

contravenţie conform prevederilor art. 228-245 al CC (2015- 34).  

Au fost documentate 54 (2015-57) cazuri contravenţionale privitor la aducerea 

minorilor la starea de ebrietate (art. 88 CC), iar pentru comercializarea către minori a 

produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice au fost documentaţi 100 (2015-123) 

agenţi economici în temeiul art. 91 alin.(2) şi 33 procese-verbale în temeiul art. 286 

alin. (4) al Codului contravenţional (2015-66). 

În perioada respectivă, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, educaţie 

şi instruire a copiilor, în privinţa părinţilor au fost întocmite 2616 (2015-2696) 

procese-verbale cu privire la contravenţii în baza art. 63 al Codului contravenţional, 

iar 784 procese-verbale în temeiul alin. (2) al art. 63 CC (2015-645). 

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

documentate 61 cazuri contravenţionale privind împiedicarea exercitării dreptului de a 

comunica cu copilul şi de a-l educa, în temeiul art. 64 al Codului contravenţional 

(2015-59) şi 50 procese-verbale în temeiul art. 339 al Codului contravenţional (2015-

45).  

VI. Reflectarea activităţii în mass - media 

Pentru sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor copiilor aflaţi în 



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

către angajaţii poliţiei au fost realizate 1807 materiale pentru sursele mass-media, 

inclusiv 125 emisiuni televizate, 65 reportaje radio şi 1617 publicaţii în presă. 

 

Direcția Generală Securitate Publică 


