
 

NOTA INFORMATIVĂ 

privind activitatea în domeniul prevenirii 

criminalității și evoluția fenomenului pe parcursul  

a III luni ale anului 2019 

 

 

I. CONTEXT GENERAL 

 

Serviciile prevenire ale subdiviziunilor teritoriale ale IGP al MAI, pe 

parcursul perioadei de raport şi-au orientat activitatea conform principiilor activității 

polițienești comunitare, anume la interacţiunea cu membrii comunităţii şi exponenţi 

reprezentativi ai acesteia (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale) întru 

realizarea climatului de securitate publică, prevenirea faptelor ilegale generatoare de 

infracţiuni şi contravenţii, acordarea serviciilor calificate populaţiei pe domeniile de 

activitate, precum și transpunerea şi implementarea politicilor statului referitoare la 

prevenirea faptelor ilegale generatoare de infracţiuni şi contravenţii, în special în 

domeniul securităţii publice.  

 

II. ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE ANTIINFRACȚIONALĂ  

 

Asigurarea informării oportune a populaţiei cu privire la măsurile de securitate 

necesare pentru prevenirea victimizării, siguranţa personală şi protecţia bunurilor 

materiale, precum și colaborarea cu instituţiile de învăţământ şi organizaţiile 

neguvernamentale în scop de pregătire antiinfracţională a populaţiei constituie una 

din prioritățile activității Poliției.  

Astfel, în perioada a III luni a anului 2019, angajații poliției din cadrul 

inspectoratelor teritoriale de poliție au organizat și desfășurat activități de informare 

și sensibilizare, după cum urmează. 

 Au fost desfășurate 3014 activități de informare și sensibilizare a cetățenilor 

pe diferite domenii, fiind informți 53015 cetățeni, dintre care: 

- tineret studios (colegii, școli profesionale, etc.) - 1609 activități fiind informați 

62677 tineri 

- colective de muncă – 820 activități, fiind informate 10978 persoane 

- alte activități – 988 cu informarea a 12550 persoane. 

Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, entități, instituții și agenți 

economici are un rol important în scop de pregătire antiinfracțională a populației, 

precum și stabilirea rolului fiecărei părți înru soluționarea problemelor 

comunității/persoană în dependență de organizație și extinderea sferei de activitate. 

În acest contex, în decurs de 3 luni 2019 au fost încheiate 12 acorduri de 

colaborare de către: IP Orhei – 4, IP Ocnița – 2, IP Căușeni – 2, IP Cahul – 1, IP 

Bălți – 1, IP Nisporeni – 1 și IP Ungheni - 1. 

Concomitent, cooperarea cu factorii de decizie prin participarea în cadrul a 

1076 ședințe, comisii, echipe, dintre care: 

- comisia pentru problemele sociale – 184 participări; 



 2 

- echipe multidisciplinare – 436 participări; 

- consilii siguranță comunitară – 57 participări; 

- comisia copilului aflat în dificultate – 169 participări; 

- comisia administrativă – 123 participări; 

- altele – 107 participări. 
De asemenea, în perioada de raport, angajații Poliției au organizat și desfășurat 

1844 razii în vederea descurajării comportamentului delincvent prin prezența masivă a 

polițiștilor și realizării activităților de prevenire și combatere a fenomenului 

infracțional, precum și restabilirea gradului de siguranță în comunitate, după cum 

urmează: 

 

III. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI SENSIBILIZARE 

SPECIALIZATE PE DOMENII 

 

- pe domeniul activităţii de supraveghere a circulaţiei armelor cu destinaţie 

civilă, în vederea prevenirii incidentelor cu folosirea şi aplicarea acestora, sporirea 

nivelului de conştientizare a necesităţii de înregistrare a armelor de foc, de predare 

a armelor de foc deţinute ilegal şi reducerea cererii, au fost desfășurate 599 activități 

de informare a căror beneficiari au fost 8003 de cetățeni, fiindu-le distribuite 7786 

pliante cu informații utile și recomandări. Pe domeniul dat au fost desfășurate 41 

publicații în presă (presa scrisă, TV, radio, rețele web); 

- pe domeniul siguranței și protecției copiilor, în vederea prevenirii 

delincvenței juvenile și reducerea nivelului de victimizare în mediul minorilor, 

formarea deprinderilor de siguranță, educația în spirirtul respectării legislației și a 

normelor sociale de conduită de către copii încă de pe băncile școlii, au fost 

desfășurate 2027 de activități de informare a căror beneficiari au fost 82643 de copii, 

fiindu-le distribuite 42484 pliante cu informații utile și recomandări. Pe domeniul 

dat au fost desfășurate 304 publicații în presă (presa scrisă, TV, radio, rețele web); 

- pe domeniul prevenirii violenței în familie, în vederea eliminării tuturor 

formelor de violenţă împotriva femeilor, sensibilizării opiniei publice cu privire la 

cadrul legal-normativ existent în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

asigurarea protecţiei victimelor, precum şi mobilizării autorităţilor centrale şi locale 

şi a comunităţii de a participa activ la prevenirea şi combaterea acestui flagel, au fost 

desfășurate 1467 de activități de informare a căror beneficiari au fost 18434 de 

cetățeni, fiindu-le distribuite 12966 de pliante cu informații utile și recomandări. Pe 

domeniul dat au fost desfășurate 41 publicații în presă (presa scrisă, TV, radio, rețele 

web); 

- pe domeniul prevenirii consumului de alcool și diminuării consecințelor, 

în vederea excluderii folosirii băuturilor alcoolice și promovarea modului sănătos de 

viață au fost desfășurate 886 de activități de informare a căror beneficiari au fost 

11445 de cetățeni, fiindu-le distribuite 5708 de pliante și flyere cu informații utile și 

recomandări. Pe domeniul dat au fost desfășurate 41 publicații în presă (presa scrisă, 

TV, radio, rețele web); 

- pe domeniul promovării politicii antitutun, în vederea respectării 

prevederilor legale, reducerii daunelor pentru sănătate generate de consumul 
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produselor din tutun şi de expunerea la fumul de tutun, au fost desfășurate 838 

activități de informare a căror beneficiari au fost 13454 de cetățeni, fiindu-le 

distribuite 5492 de pliante și flyere cu informații utile și recomandări. Pe domeniul 

dat au fost desfășurate 29 publicații în presă (presa scrisă, TV, radio, rețele web); 

- pe domeniul reducerii consumului de droguri și diminuarea riscurilor 

HIV, în vederea eradicării consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, 

diminuarea riscurilor în mediul persoanelor aflate în grupul de risc au fost 

desfășurate 466 de activități de informare a căror beneficiari au fost 8644 de cetățeni, 

fiindu-le distribuite 4211 de pliante și flyere cu informații utile și recomandări. Pe 

domeniul dat au fost desfășurate 70 publicații în presă (presa scrisă, TV, radio, rețele 

web); 

 

IV. PROGRAME ȘI PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE. 

 

În perioada de raport angajații Poliției din cadrul inspectoratelor teritoriale de 

poliție organizează și desfășoară activități de prevenire și informare a populației din 

teritoriul deservit după cum urmează: 

 Campanii implementate și promovate la nivel național: 
1. Campania “Din culisele Poliției”, destinată apropierii tinerei generații de 

Poliție, unde tinerii din localitățile țării, sunt familiarizați cu activitatea Poliției, 

subdiviziunile care activează în comunitate și principiile de desfășurare a 

activităților de serviciu în cadrul lor, fiindu-le de asemnea prezentat interactiv ce 

reprezintă Activitatea Polițienească Comunitară  prin implicarea tinerilor prezenți în 

diverse jocuri și concursuri informativ interactive. 

https://vox.publika.md/social/din-culisele-politiei-proiect-de-succes-si-cu-

continuitate-530951.html. 

2.  „Acum este momentul predă armamentul” este sloganul campaniei lansate 

de către Poliția Națională, care a demarat în perioada 23 octombrie 2018-24 ianuarie 

2019, scopul căreia a fost crearea unui mediu sigur în comunitate prin scoaterea din 

circuit a armelor, munițiilor şi substanțelor explozive deținute ilegal, sensibilizarea 

societății referitor la pericolul generat de armele deținute ilegal, precum și motivarea 

cetățenilor la predarea benevolă a acestora.   

 Realizarea acestei Campanii are ca scop implementarea recomandărilor şi 

bunelor practici ale țărilor europene privind stabilirea periodică, în interval de timp 

determinat, a unor măsuri suplimentare de încurajare a persoanelor care dețin în 

posesie ilegală arme, în vederea predării benevole a armelor și absolvirea acestora 

de răspunderea prevăzută de legislația în vigoare. 

 Obiectivele campaniei sunt: crearea unui mediu sigur pentru cetățeni prin 

scoaterea din circuit a armelor, munițiilor şi materialelor explozive deținute ilegal;  

eradicarea pericolului iminent pentru viața și sănătatea cetățenilor condiționat prin 

circulația ilegală a armelor și munițiilor; responsabilizarea civică a comunității și 

creșterea conștientizării riscurilor, precum eficientizarea gradului de implicare a 

membrilor comunității. 

 Campanii de caritate naționale lansate de IGP în derulare: 

https://vox.publika.md/social/din-culisele-politiei-proiect-de-succes-si-cu-continuitate-530951.html
https://vox.publika.md/social/din-culisele-politiei-proiect-de-succes-si-cu-continuitate-530951.html
https://www.facebook.com/hashtag/acum_este_momentul_pred%C4%83_armamentul?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4iEzJFgvK44GBRXVuttCzY-hfnD7t5kTPA7d9X4VbvpyeTh4_z_rctXxTX6aToGA-4DrA0Kiyrm1VLI9-ut0fUx1nzcIFQ_gkghFZ2ktxSCI03nscI9dMIqpN9OJTdIRfeSfQ9Q92Ex5NziHKciBmhVslgDLvUvMs5HhnM2rTbRKSb2Q_8gmN0mYZtbVd3DVhFIWTGLsX3ZZVPyeBzFwD8K36AGGUpfpyFkFsJ860VT9IjCi1H_tZUWfM5_Qm1-rI9TI3GEYMbqaH0IVd_2CMuR2M9IIYZnuA4e-3UNyh1fzzT5o7HQiaxxnvwaUayozCYD1mYLaN_3Zxn6ucY04&__tn__=%2ANK-R
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1. Campania națională de caritate "Copil școlarizat-copil protejat", inițiată 

de către Inspectoratul General al Poliției la 18 august 2018, în parteneriat cu 

Mitropolia Chișinăului şi a Întregii Moldove, Asociația Obștească Clubul Sportiv 

”Terra Valahia”, Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii” și Asociația Femeilor din 

Poliție 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399019417287194&id=267

669147088889.   

2. Campania națională de binefacere  „Caravana de Crăciun” inițiată de către 

Inspectoratul General al Polițieide comun cu Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii”, 

Asociația Obștească Clubul Sportiv ”Terra Valahia”, Asociația Femeilor din Poliție 

și alți parteneri naționali unde sunt oferite cadouri, alimente și articole vestimentare 

familiilor social vulnerabile. 

 Programe sau proiecte implementate și promovate la nivel național  

O altă prioritate în activitate este implementarea programelor și proiectelor de 

prevenire a criminalității, subdiviziunile teritoriale fiind antrenate în dezvoltarea și 

realizarea aestora.  

1. Programul „Supraveghere de Vecinătate” este un model econom si 

eficient, bazat pe solidaritate cetățenilor şi ajutorul reciproc, în care se implică actorii 

comunitari: vecinii, Poliţia, administrația publică locală şi organizațiile civice 

interesate, fiind orientat spre a ajuta cetățenii să-şi asigure protecția membrilor 

familiei, vecinilor, precum şi a bunurilor acestora.  

Pentru continuitatea programului, în contextul Planului de Acțiuni aprobat 

Ordinul IGP cu nr. 63 din 08.02.2019, cu privire la aprobarea Conceptului acțiunii 

polițienești de implementare și promovare a Programului „Supraveghere de 

Vecinătate”, angajații IP teritoriale pe parcursul a III luni a anului 2019, pe 

teritoriul țării au asigurat constituirea a 107 sectoare care includ în total 1015 

membri și lideri. Iar de la lansarea programului, pe teritoriul țării au fost constituite 

deja în total 3 963 sectoare „Supraveghere de Vecinătate”, care includ în total                   

40 436 membri și lideri, în toate localitățile din țară. 

Concomitent, în perioada de raport, de către subdiviziunile IP teritoriale s-au 

planificat și desfășurat 2164 întruniri cu membrii și liderii sectoarelor 

,,Supraveghere de Vecinătate” deja constituite, unde au participat 15 577 membri și 

lideri. 

2. Proiectul ”Bunicii Grijulii” care prezintă în sine o soluție alternativă 

pentru sporirea siguranței copiilor în stradă, diminuarea situațiilor de risc la care 

sunt expuși pentru crearea unui mediu sigur cetățenilor. 

Pe parcursul a III luni 2019, la nivel național ca membri ai AO „Bunicii 

Grijulii” au aderat 175 voluntari, total pînă la moment în țară fiind implicați 1654 

voluntari, totodată din diferite motive au renunțat din diferite motive la 

participarea în cadrul proiectului 99  voluntari. 

Avînd drept scop promovarea programului Bunicii Grijulii/Nepoței Grijulii 

de către angajații Poliției au fost desfășurate 595 ședințe pe parcursul a III luni 

2019 (720 ședințe desfășurate în perioada anului 2018 de la momentul lansării). 

Totodată, au fost desfășurate 227 (642 - 2018) instruiri a voluntarilor noi aderați 

în cadrul Programului, unde angajații poliției i-au asigurat informații despre 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399019417287194&id=267669147088889
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399019417287194&id=267669147088889
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beneficiile programului și au acordat suport metodologic privind modul de 

identificare a problemelor ce țin de program, cu care se confruntă zi de zi în cadrul 

implimentării acestuia.  

 Beneficiile realizării acestui proiect nu se limitează doar la însoțirea și 

supravegherea copiilor, fluidizarea traficului rutier, responsabilizarea 

conducătorilor auto, dar și încadrarea bătrânilor în viața socială, protejarea 

acestora de depresie și vicii, oportunitatea de a comunica, de a transpune 

experiența de viață și a exclude ”barierele” între generații. 

3. Conceptul ”Aleea Siguranței” (Dispoziția IGP nr. 34/4-16d la 26.03.18 și 

Dispoziția 27 d din 28 mai 2018), a căror scop este sporirea gradului de informare 

prin sensibilizarea cetățenilor într-o manieră accesibilă cu privire la măsurile de 

securitate necesare pentru prevenirea victimizării, siguranţa personală, a familiei 

şi protecția bunurilor materiale, oferirea accesibilității la informații și oportunității 

cetățenilor de a-și lua notițe de siguranță de la Poliție, chiar în lipsa interacțiunii 

directe cu polițiștii. 

Astfel, în perioada de III luni au fost inaugurate 16 „Alei a Siguranței”. Iar, 

până la moment în localitățile rurale au fost constituite total 112 alei a siguranței, 

dintre care: 42 - în centrele raionale din țară fiind instalate 227 panouri informative 

și 70 alei în localitățile rurale, fiind instalate 316 panouri informative. 

Totodată, au fost organizate de către angajații IP teritoriale 1339 activități de 

sensibilizare a cetățenilor în cadrul aleilor constituite, unde au participat 26 611 

cetățeni, fiind ulterior publicate 201 publicații și comunicate de presă în sursele 

mass-media. 

 

 Operațiuni  

- Operaţiunea specială ,,GRIJA” desfăşurată în perioada 22.12.2018-

08.01.2019 

 În scopul asigurării protecţiei drepturilor copilului, eficientizării măsurilor 

orientate la prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, prevenirea traumatismului 

de diferit gen în rândurile copiilor, precum şi a infracţiunilor comise împotriva lor, 

stabilirea cazurilor de prestare a serviciilor interzise către minori, întreprinderea 

măsurilor de prevenire şi contracarare a cerşitului şi fenomenului abandonului de 

domiciliu sau altor forme de plasament, precum şi întru realizarea sarcinilor trasate 

în Indicaţia IGP nr.34/4-2460 din 11.12.2018, conducătorilor subdiviziunilor 

desconcentrate li s-au trasat mai multe sarcini, precum: mobilizarea forţelor şi 

mijloacelor poliţieneşti la planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

prevenire a fenomenului delincvenței juvenile, de reducere a riscurilor de 

victimizare și comportamentului antisocial în mediul acestora în teritoriul 

administrativ deservit, pentru perioada vizată, conform Planului operaţiunii speciale 

„GRIJA”, aprobat prin ordinul MAI nr.150 din 06.06.2005. 

Astfel, în perioada menţionată supra, în incinta a 1288 instituţii de învăţământ 

preuniversitar de către 1013 angajaţi a subdiviziunilor teritoriale, au fost organizate 

şi desfăşurate  în total 2749 sesiuni de informare, unde au fost sensibilizaţi, în total 

96194 elevi , conform următoarelor tematici  : 

- 47886 elevii claselor I-IV (siguranța personală, siguranța la trafic rutier, 
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siguranța în mediul on-line); 

- 33666 elevii claselor V-IX(siguranța personală, prevenire comportamentului 

deviant (prevenire abandonului școlar și de domiciliu,)prevenire comportamentului 

antisocial (ostilitatea, agresiunea fizica sau verbala sub forma de insulta) siguranța 

în mediul on-line); 

- 14642 elevii claselor X-XII (prevenire violenței între semeni(violența psihică, 

fizică și sexuală, prevenire comportamentelor agresive specifice Bullyng-uilui în 

școală, prevenire comportamentului delincvent, răspunderea și sancțiuni prevăzute 

de legislația națională pentru comiterea contravențiilor/infracțiunilor, prevenire 

consumului de alcool, droguri, substanțe stupefiante, psihotrope și a precursorilor  

consecințele). 

Concomitent, întru prevenirea comportamentului deviant al copiilor, de către 

subdiviziunile teritoriale ale IGP au fost organizate şi desfăşurate 398 razii, dintre 

care cu implicarea efectivului subdiviziunii 278, iar în colaborare cu reprezentanţii 

organelor de protecţie socială 93, direcţiilor generale învăţământ, tineret şi sport 14  

și de comun cu medicii de familie 13. 

În urma raziilor efectuate , au fost depistaţi 29 minori aflaţi în spaţii publice 

fără supravegherea părinţilor, din ei 2 copii  practicau cerşitul,  9 care au abandonat 

domiciliu,  8 copii care au abandonat centre de plasament și 10 minori care practica 

vagabondajul. Este de menționat că, pe parcursul perioadei de raport, angajaţii 

poliţiei şi-au adus aportul la plasarea a 25 copii identificaţi şi evaluaţi ca fiind în 

situaţie de risc, fiind plasaţi în regim de urgenţă şi 4 copii plasaşi în regim planificat. 

În scopul diminuării riscului comportamentului antisocial al copiilor aflaţi în 

vizorul Poliţiei, sau celor din categoria de risc, din familii vulnerabile,  rămaşi fără 

îngrijirea unuia sau a ambilor părinţi, precum şi a familiilor needucogene, de către 

angajaţii subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei, au fost verificaţi la domiciliu peste 

700 minori aflaţi în vizorul poliţiei şi circa 400 familii needucogene. Ca rezultat, au 

fost stabiliţi sub supraveghere 12 minori care manifestă comportament deviant. 

La fel, în cadrul desfășurării acțiunilor de prevenire de către angajații poliției 

au fost verificate total circa 1500 localuri, inclusiv instituții de agrement/locuri de 

concentrare a minorilor, săli de internet, subsoluri, guri de canalizare, poduri ale 

blocurilor de locuit și construcții abandonate. Concomitent, au fost pornite 45 cauze 

contravenţionale, după cum urmează: 38 în privinţa părinţilor pentru neîndeplinirea 

obligațiunilor de întreținere și educație copilului (art. 63 al CC),  1 pentru aducerea 

minorului în stare de ebrietate art.88 CC), 1 pentru comercializarea băuturilor 

alcoolice către minori (art.91 alin. (2) CC), şi 5 alte contravenţii.  

 

 Acțiuni polițienești implementate și promovate la nivel național: 
1. Desfășurarea de către subdiviziunile IGP cu susținerea Hanns Seidel în 

Moldova a acțiunii polițienești „La o cafea cu un Polițist”, unde cetățenii și 

angajații Poliției Naționale servesc cafeaua/ceaiul unde  în aromă de cafea/ceai 

polițiștii poartă  discuții libere cu persoanele prezente, urmărind interesul publicului, 

deschidere și invitație la comunicare. 

Acțiunea polițienească „La o cafea cu un Polițist” are drept scop îmbunătățirea 

relațiilor de colaborare dintre Poliție și membrii comunităţii, prin comunicare și 
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dialog eficient, în vederea identificării și soluționării problemelor de care sunt 

deranjați aceștia, adaptarea mecanismelor de funcționare ale Poliției la soluționarea 

acestora, precum și consolidarea eforturilor în identificarea de comun a problemelor 

și soluțiilor în prevenirea și combaterea faptelor ilegale prin implicarea activă a 

acestora, având drept scop sporirea sentimentului de siguranță în localitățile sale. 
https://www.privesc.eu/Arhiva/84668/Lansarea-proiectului--La-o-cafea-cu-un-politist---sustinut-de-Fundatia-Hanns-Seidel.  

2. În fiecare raion din țară se desfășoraă Acțiunea polițienească cu genericul 

„O jucărie pentru zâmbetul copiilor” lansată la 30 noiembrie 2018, care are 

scopul de  a aduce un zâmbet pe chipurile copiilor afectați emoțional în urma 

producerii unor accidente rutiere, infracțiuni sau cazuri de violență.  
-https://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-organizata-de-inspectoratul-general-al-poli-iei-privind-lansarea-campaniei-o-jucarie-
pentru-zambetul-copiilor---87598.html 

3. În fiecare raion din țară se desfășoraă Acțiunea polițienească cu genericul 

„O jucărie pentru zâmbetul copiilor” lansată la 30 noiembrie 2018, care are 

scopul de  a aduce un zâmbet pe chipurile copiilor afectați emoțional în urma 

producerii unor accidente rutiere, infracțiuni sau cazuri de violență.  
-https://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-organizata-de-inspectoratul-general-al-poli-iei-privind-lansarea-campaniei-o-jucarie-pentru-

zambetul-copiilor---87598.html. 

 

 Alte activități de sensibilizare și prevenire la nivel național 

În scopul eficientizării măsurilor orientate la prevenirea şi combaterea 

delicvenței juvenile, promovarea cunoștințelor juridice în rândul copiilor și sporirea 

gradului de informare a acestora, diminuarea cazurilor de victimizare în mediul 

copiilor şi asigurarea unui climat de siguranţă în comunitate, precum şi întru 

executarea prevederilor pct. 29 al Planului de acțiuni al Poliției pentru anul 2019, 

precum și în contextul Dispoziției IGP nr. 82 din 05.03.2019, de către IP teritoriale 

sunt organizate zilnic activități de informare și sensibilizare a adolescenților în 

cadrul instituțiilor de învățământ a claselor a VII-IX-a. 

Astfel, de la aprobarea Dispoziției, angajații Poliției au informat circa 65 128 

elevi, conform modulului elaborat cu genericul „Fiecare faptă își are consecința 

sa!” privind prevenirea delicvenței juvenile și a victimizării copiilor. 

 

 Capanii locale (desfășurate la inițiativa IP teritoriale):  

Un rol important în prevenirea fenomenului infracțional este identificarea și 

înlăturarea cauzelor comiterii infracțiunilor, a condițiilor care favorizează comiterea 

lor, precum și pregătirea antiinfracţională prin informarea populaţiei cu privire la 

măsurile de securitate necesare pentru preîntâmpinarea săvârșirii infracțiunilor. În 

acest context, la nivel local anul curent au fost inițiate 3 campanii informaţionale de 

către Inspectoratele de poliție: 

- IP Bălți cu genericul „Viața are prioritate, spune drogurilor nu”,  

- IP Dondușeni cu genericul „Riști să cazi pradă escrocheriei”  

- IP Căușeni cu genericul „Prieteniile în mediul virtual pot fi fatale”. 

- IP Ocnița cu genericul „Campanie de sensibilizare a societății civile privind 

pericolul generat de conflictele din sfera relațiilor familiale” 

Un element important în informarea populației este materialul informativ 

elaborate. În acest comprtatiment în perioada de raport au fost elaborate 31 de 

pliante/materiale informative ce conțin recomandări pe diferite domenii. La acest 

https://www.privesc.eu/Arhiva/84668/Lansarea-proiectului--La-o-cafea-cu-un-politist---sustinut-de-Fundatia-Hanns-Seidel
https://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-organizata-de-inspectoratul-general-al-poli-iei-privind-lansarea-campaniei-o-jucarie-pentru-zambetul-copiilor---87598.html
https://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-organizata-de-inspectoratul-general-al-poli-iei-privind-lansarea-campaniei-o-jucarie-pentru-zambetul-copiilor---87598.html
https://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-organizata-de-inspectoratul-general-al-poli-iei-privind-lansarea-campaniei-o-jucarie-pentru-zambetul-copiilor---87598.html
https://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-organizata-de-inspectoratul-general-al-poli-iei-privind-lansarea-campaniei-o-jucarie-pentru-zambetul-copiilor---87598.html
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compartiment sau evidențiat Inspectoratele de poliție Dondușeni - 1, Orhei - 6, 

Sîngerei – 3, Glodeni – 1, mun. Bălți – 5, Briceni – 1, Căușeni – 1, Ocnița-1, și 

UTA Gagauzia - 12. 

Astfel, pentru perioada de raport, în contextul măsurilor de prevenire 

desfășurate, participanților la activități le-au fost distribuite aproximativ 50 812 

materiale informative, ghiduri, pliante cu recomandări utile, pe diverse domenii de 

prevenire, care vor contribui la prevenirea victimizării, privind siguranța persoanlă 

și a bunurilor, precum și adoptarea unei conduite morale, civice și corecte în 

societate. 

 

V. SITUAȚIA CURENTĂ ÎN STRUCTURA ȘI DINAMICA 

CRIMINALITĂȚII:  

 

 Conform datelor statistice furnizate de STI a MAI (STM61-62), pe parcursul 

a III luni ale anului 2019, au fost săvârşite 6250/6767 infracţiuni, ceea ce constituie 

o descendenţă cu – 7,64 %, la comiterea cărora au participat 1687/2035 persoane 

(1544/1866 bărbați și 143/169 femei). 

Analiza efectuată (F1) a evidențiat că, persoanele care au fost implicate la 

comiterea infracţiunilor au vârstele de: 

- 827/1003 – de la 30 ani şi mai mult (se referă la ambele sexe); 

- 420/507 – între 18-24 ani (se referă la ambele sexe); 

- 296/369 – între 25-29 ani (se referă la ambele sexe); 

- 95/107 – între 16-17 ani (se referă la ambele sexe); 

- 43/40 – între 14-15 ani (se referă la ambele sexe); 

Ce este de menţionat că: 

- 1556/1946 au comis infracţiuni pentru prima dată; 

- 828/1034 nu sunt încadraţi la muncă şi procesul de studii; 

- 310/475 se aflau în stare de ebrietate la momentul comiterii infracţiunii; 

- 131/89 erau persoane care anterior au nimerit în vizorul Poliţiei. 

 

 Urmare, atestăm că fenomenul infracţional în Republica Moldova continuă să 

se caracterizeze prin infracțiuni ușoare și mai puțin grave, pe parcursul ultimilor 6 

ani infracționalitatea nu a cunoscut devieri semnificative, variația anuală fiind 

marcată de o fluctuație constantă în intervalul 500 – 2950 infracțiuni, remarcându-

se o scădere a acestora cu -16% în anul 2017.  

 În același context, analizând în comparație numărul infracțiunilor 

înregistrate pe parcursul a 3 luni, în intervalul anilor 2014-2019, remarcăm o scădere 

ușoară pentru anii 2017 - 2019 a numărul infracțiunilor ( cu – 1432 în 2017; cu – 

1001 în 2018 și cu – 517 în 2019). 

 

 

 

DINAMICA CRIMINALITĂȚII 
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 *Dinamica criminalității pentru III luni 2019 / comparativ perioada analogică ale anilor 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018  (STM 

61-62), care ne indică care este nivelul infracțional la moment, precum și care sunt tendințele creșterii. 

  

 Din numărul total de cauze penale pornite, urmărirea penală a fost finisată în 

1868/2213 cauze, dintre care 1468/1714 - au fost trimise spre examinare către 

instanţa de judecată, 265/346 - au fost încetate, 134/126 - clasate, 1/27 – suspendate. 

 

 
 
*Dinamica finalizării urmării penale pentru III luni 2019 / comparativ perioada analogică ale anilor 2014, 2015, 2016, 2017 și 

2018  (STM 61-62), care ne indică care este nivelul soluționării urmăririi penale la moment. 

 

Analiza tactică a infracționalității a reflectat că, fenomenului infracțional este 

dominat de infracțiunile mai puțin grave (3587), urmat de infracțiunile ușoare (1499) 

și grave (969).  

Cu o incidență mult mai mică, urmeză infracțiunile deosebit de grave (143) și 
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excepțional de grave (52). 

 

 
 

Dinamica clasificării infracțiunilor pentru perioada de 3 luni ale anului 2019 

comparativ cu perioada analogică ale anilor 2014-2018. 

 
Conform criteriului de divizare regională a infracționalității se atestă că 

fenomenul infracțional este centrat în mediul urban (3914), comparativ cu mediul 

rural (2259), coraportul fiind: Urban de 63% - Rural de 37%. 
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Cele mai criminogene zile sunt: duminică (754), joi (748), luni (724) și vineri 

(718), iar orele criminogene sunt intervalul de timp 12 00 – 18 00 (1528), orele 18 00-

24 00 (1314) și intervalul de ore 0000 – 0600 (1027). 

Cât privește topul infracțiunilor reieșind de ziua comiterii putem menționa că: 

- contra vieții și sănătății predomină în zilele de duminică, marți și miercuri 

variind între 43-39 infracțiuni; 

- infracțiuni contra libertății predomină joi, vineri, sîmbătă și duminică fiind 

înregistrate între 3-5 infracțiuni; 

- Infracțiuni privind viața sexuală predomină în zilele de miercuri, sîmbătă, 

și duminică variind între 15 și 18 infracțiuni; 

- infracțiuni contra patrimoniului predomină în zilele de luni, marți, joi și 

vineri, variind între 352 și 322 infracțiuni; 

- contra familiei și minorilor în zilele de vineri, sîmbătă și duminică, variind 

între 37-46 infracțiuni; 

- infracțiuni în domeniul transportului specifice zilelor sîmbătă, duminică și 

luni variind între 125-178 infracțiuni.  

 

De menționat că, conform principiului zonal, cele mai multe infracțiuni din 

numărul total raportat au fost înregistrate în mun. Chișinău (2179), a cărei densitate 

a populației este de 820464 persoane (conform Recensământului populației din 

2014), urmat de raioanele zonei Centru (1385), de asemenea cu o densitate a 

populației de 832311 de persoane, ulterior în raioanele zonei Nord (1403) cu o 

densitate a populației de 1166382 persoane și zona Sud (766) cu o densitate a 

populației de 747523 de persoane.  

O situație aparte o identificăm în DP UTA Găgăuzia (238), cu o densitate a 

populației de 161997  de persoane.  

Structura criminalității pe parcursul perioadei de raport, 

conform criteriului de repartiție zonală (STM61-62): 

 

3914; 63%

2259; 37%

3 luni 2019
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Analiza situaţiei la compartimentul infracționalității comparativ cu perioada 

analogică al anului precedent, atestă o majorare ușoară în cadrul a 12 zone de 

deservire ale poliției din ţară, după cum urmează: 

 DP Chișinău: IP Centru – 479 (2018-443, +8,13%), IP Rîșcani – 430 (2018-

388, +10,82%), IP Buiucani – 482 (2018-470, +2,55%). 

 Zona Nord: IP Briceni – 94 (2018-89, +5,62%), IP Dondușeni – 65 (2018-

64, +1,56%), IP Glodeni – 58 (2018-54, +7,41%). 

 Zona Centru: IP Anenii-Noi – 131 (2018-128, +2.34%), IP Șoldănești – 46 

(2018-42, +9,52%). 

 Zona Sud: IP Cimișlia – 88 (2018-73, +20,55%), IP Taraclia – 49 (2018-48, 

+2,08%). 

 DP UTA Gagauzia: IP Ceadîr-Lunga – 116 (2018-115, +0,87%). 

 mun. Bender – 67 (2017-39, +71,79%). 

 

Cât privește analiza nivelului infracțional la 100000 locuitori (RM04), se 

constată că cel mai criminogen este mun.Chișinău (sect.Ciocana – 5,66 infracțiuni, 

sect. Centru – 6,79 infracțiuni, sect.Rîșcani – 5,88 infracțiuni, sect.Botanica – 3,87 

și sect.Buiucani – 4,62 infracțiuni) căruia i se revine 4,98 infracțiuni, depășind 

considerabil media pe țară fiind de 2,36 infracțiuni la 10000 de locuitori. 

La nivel teritorial sa evidențiat mun.Bălți înregistrînd media de 4,7 infracțiuni 

la 10000 locuitori, Anenii Noi – 2,52 infracțiuni, Criuleni – 3,12 infracțiuni, Rezina 

– 2,57 infracțiuni, Cantemir – 2,43 infracțiuni, Căușeni – 2,55 infracțiuni la 10000 

locuitori. 

DP Chișinău; 2179; 
35%

Zona Nord; 1403; 
23%

Zona Centru; 1385; 
22%

Zona Sud; 766; 12%

DP UTA Găgăuzia; 
238; 4%

Bender; 67; 1%

alte subdiviziuni; 
184; 3%
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*Dinamica nivelului infracționalității la 10000 de locuitori pentru III luni 2019 / comparativ perioada analogică al anului 2018 

(RM02), care ne indică entitățile cel mai tare afectate de starea criminogenă, precum și cele ce au depășit media pe țară. 

  

Astfel, se atestă că entitățile teritoriale ce au înregistrat creștere la 

compartimentul infracționalității comparativ cu perioada analogică al anului 

precedent (DP Chișinău: IP Centru, IP Rîșcani; Zona Nord: IP Briceni, IP Glodeni, 

IP Sîngerei; Zona Centru: IP Anenii-Noi; Zona Sud: IP Cimișlia; DP UTA 

Gagauzia: IP Ceadîr-Lunga; mun. Bender) se regăsesc în analiza nivelului 

infracțional la 100000 locuitori  mun. Chișinău (sect.Cioocana, sect. Centru, sect. 

Rîșcani, sect.Botanica –și sect. Buiucani), mun.Bălți, Sîngerei, Anenii Noi, 

Criuleni, Ialoveni, Basarabeasca, Căușeni UTA Gagauzia: (Ceadîr-Lunga, 

Vulcănești). 

Analiza Registrului de evidență a informațiilor cu privire la infracțiuni și alte 

informații rezultă că, în perioada a trei luni ale anului 2019 au fost înregistrate total 

78422 informații.  

În evidență au ieșit: sect. Centru – 4968 informații, sect. Buiucani – 5179 

informații, sect. Botanica – 6028 informații, sect. Râșcani – 5843 informații, mun. 

Bălți – 3925 informații, mun. Orhei – 2653 informații, Ungheni – 2081 informații, 

Strășeni – 1785 informații, Fălești – 1706 informații, Hâncești – 1809 informații, 

Cahul – 1920 informații, Florești – 1714 informații, Ialoveni – 1708 informații, 

Soroca – 1940 informații, etc. 
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Un număr redus de informații au înregistrat inspectoratele de poliție Taraclia 

– 446, Bender – 209, Vulcănești – 329, Dubăsari – 454, Leova – 891, Ceadâr-Lunga 

– 517, Basarabeasca – 433, Șoldănești – 776, Ocnița – 720, etc. 

Cu referire la principiul zonal se atestă că, din numărul total de 78422 

informații, numărul cel mai mare a fost înregistrat în mun. Chișinău – 25911 sesizări, 

urmat de Zona Centru – 18688 și Zona Nord – 17761 sesizări. 
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Cât privește numărul informațiilor înregistrate la nivel național, la 10000 mii 

locuitori le revine 221,060 informații. Subdiviziunile teritoriale ce au depășit 

considerabil media pe țară sunt: mun.Chișinău, cărora li se revine 384,813 

informații la 10000 locuitori, mun. Bălți – 259,063 informații și mun. Orhei – 

213,229 informații la 10000 locuitori.  

 

 

Subdiviziunile 

teritoriale 
Informații R-2 

Numărul 

populației 

Infomații la 

10000 de 

locuitori 

1.  Mun. Chișinău 31782 825906 384,813 

2.   Bălţi 3925 151507 259,063 

3.   Orhei 2653 124420 213,229 

4.   Floreşti 1714 86301 198,607 

5.   Donduşeni 828 42098 196,683 

6.   Soroca 1940 100038 193,926 

7.   Străşeni 1785 92271 193,451 

8.   Rezina 967 50206 192,606 

9.   Teleneşti 1371 71481 191,799 

10.   Şoldăneşti 776 41248 188,130 

11.   Făleşti 1706 90860 187,761 

12.   Cantemir 1114 61568 180,938 

13.   Anenii-Noi 1494 83246 179,468 

14.   Criuleni 1319 73502 179,450 

15.   Ungheni 2081 117083 177,737 

16.   Rîşcani 1176 66991 175,545 

17.   Drochia 1487 86163 172,579 

18.   Leova 891 52243 170,549 

19.   Ialoveni 1708 101635 168,052 

20.   Nisporeni 1075 65187 164,910 

21.   Glodeni 942 59012 159,628 

22.   Cimişlia 921 59158 155,684 

23.   Călăraşi 1196 77043 155,237 

24.   Cahul 1920 124380 154,365 

25.   Basarabeasca 433 28086 154,169 

26.   Hînceşti 1809 119225 151,729 

27.   Căuşeni 1318 89839 146,706 

28.   Ştefan-Vodă 995 69762 142,627 

29.   Sîngerei 1298 91820 141,363 

30.   Ocniţa 720 53251 135,208 

31.   Briceni 968 71928 134,579 

32.   Edineţ 1057 79721 132,587 

33.   Dubăsari 454 35199 128,980 

34.  DP UTA Gagauzia 1944 161845 120,114 

35.   Taraclia 446 43316 102,964 
 

 

*Dinamica nivelului sesizărilor (R-2) la 10000 locuitori pentru III luni 2019, care ne indică care este nivelul infracțional la 

moment, precum și care sunt raioanele afectate de situația infracțională și de comportamentul delicvent. 
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 Analiza sesizărilor parvenite ne prezintă topul informațiilor: 
Nr 

d/o 

Genurile de 

sesizări 

Numărul 

sesizărilor 

Subdiviziunile teritoriale 

 

TOTAL 78422 

Botanica (6028), Rîşcani mun.Chişinău (5843), Buiucani (5179), 

Centru (4968), Bălţi (3925), Ciocana (3893), Orhei (2653), Ungheni 

(2081), Soroca (1940), Cahul (1920), Hînceşti (1809), Străşeni 

(1785), Floreşti (1714), Ialoveni (1708), Făleşti (1706), Anenii-Noi 

(1494), Drochia (1487), Teleneşti (1371), Criuleni (1319), Căuşeni 

(1318), Sîngerei (1298), Călăraşi (1196), Rîşcani (1176), Cantemir 

(1114), Comrat (1098), Nisporeni (1075), Edineţ (1057). 

1.  

Privind 

furturi 

patrimoniale 

5685 

Rîşcani mun.Chişinău  (506), Botanica  (438), Centru  (361),  

Buiucani  (336), Bălţi  (284), Floreşti  (226), Cahul (225), Ciocana  

(206), Orhei  (166), Soroca  (159), Făleşti  (154), Hînceşti  (140), 

Drochia  (139), Ialoveni  (135), Ungheni  (133), Anenii-Noi (127), 

Rîşcani  (112), Străşeni  (106), Căuşeni  (105), Teleneşti  (100), 

Criuleni  (100). 

2.  Privind acte 

cu caracter 

sexual  

93 

Buiucani  (7), Străşeni  (5), Nisporeni  (5), Cantemir  (5), Rezina  

(5), Botanica,   Soroca,  Ialoveni,  Ungheni, Anenii-Noi cîte 4 și 

Rîşcani mun.Chişinău, Centru,  Floreşti, Făleşti,  Hînceşti,  Drochia,  

Căuşeni,  Teleneşti și  Ocniţa cîte 3 informații. 

3.  

Contra vieții 

și sănătății 
26408 

Rîşcani mun.Chişinău  (2429), Centru (1911), Botanica (1901), 

Buiucani (1676),  Ciocana (1099), Orhei  (1086), Bălţi (1005), 

Floreşti (890), Hînceşti  (765), Străşeni (760),  Ungheni (747), 

Teleneşti  (693), Cahul  (669), Făleşti  (663), Soroca  (642), 

Ialoveni  (598), Criuleni  (588), Drochia  (565), Anenii-Noi  (515), 

Călăraşi  (505), Cantemir  (502) 

4.  În domeniul 

transportului 
7621 

Bălţi (294), Hînceşti (247), Orhei (233), Cahul (209), Comrat (176), 

Străşeni (154), Căuşeni (150), Ialoveni (147), Sîngerei (143), 

Ungheni (142), Soroca (109), Anenii-Noi (109), Făleşti (104) 

5.  

Juvenile 526 

Bălţi (55), Buiucani (48), Botanica și Centru (41), Rîşcani 

mun.Chişinău (37), Ialoveni (27), Orhei și  Soroca (24), Floreşti 

(21), Hînceşti și  Cahul (17), Străşeni,  Făleşti,  Ciocana (16), 

Teleneşti, Şoldăneşti (15), Drochia (14), Anenii-Noi și Rîşcani (12), 

Căuşeni, Călăraşi, Criuleni, Ştefan-Vodă (11). 

6.  
Huliganismul 122 

Cimişlia (35), Glodeni (14), Ciadîr-Lunga (10), Comrat  și 

Vulcăneşti (9),  Nisporeni (8), Taraclia (7), Soroca (4), Bălţi (3), 

Străşeni, Cahul, Criuleni, Floreşti, Anenii-Noi și Şoldăneşti (2). 

7.  Distrugerea 

sau detiorarea 

intenţionată a 

bunurilor 

2442 

Rîşcani mun.Chişinău (322), Botanica (246), Centru (223), 

Buiucani (187), Ciocana (109),  Cahul (93), Soroca (91), Bălţi (88), 

Orhei (85), Făleşti (80), Ialoveni (66), Ungheni (63), Floreşti (60), 

Sîngerei (56), Hînceşti (54), Ştefan-Vodă (43), Criuleni (41), 

Briceni (40). 

8.  
Tulburarea 

liniştii 

(gălăgie) 

3181 

Botanica (1011), Rîşcani mun.Chişinău (491), Ciocana (352), 

Buiucani (321), Centru (290), Bălţi (179), Cahul (47), Soroca (46), 

Ungheni (41), Orhei (37), Străşeni (27), Nisporeni (22), Rîşcani 

(20), Ialoveni și Teleneşti (19), Drochia și Edineţ (17), Briceni (16), 

Hînceşti, Anenii-Noi, Comrat și Rezina (15). 

9.  Minori în 

stradă 
64 

Botanica (20), Centru (17), Rîşcani mun.Chişinău (5), Străşeni (3), 

Cahul (2), Ialoveni (2), Hînceşti (2), Bender (2) 

10.  
Cerşetorie 103 

Centru (54), Botanica (23), Rîşcani mun.Chişinău (10), Bălţi, 

Buiucani (3), Comrat, Făleşti (2),  Ştefan-Vodă,  Ciocana,  Criuleni,  

Glodeni,  Străşeni , Basarabeasca (1) 

11.  Persoana se 

află în stare 

de ebrietate 

470 

Soroca  (39), Rîşcani mun.Chişinău (38), Străşeni  (38), Anenii-Noi  

(32), Ciocana (27), Botanica  (24), Bălţi  (22), Orhei  (20), Rezina  

(20), Cahul, Sîngerei (17), Buiucani (15), Şoldăneşti  (14), Rîşcani  

(13), Centru  (12), Ialoveni  (12), Floreşti, Leova  și Ungheni  (11). 
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Informația privind semnalarea vulnerabilităților pe ”Harta Amenințărilor” și 

măsurile de reacție a subdiviziunilor de poliție în perioada 01.01-31.03.2019 
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I. 
(DP mun. 

Chişinău) 
9 1 12 8 7 2 3 22 0 1 1 0 13 5 84 

1 IP Botanica 3   7 4 6 2   6     1   7 2 38 

2 IP Buiucani 1           1 7   1         10 

3 IP Centru     3 4       9         1 2 19 

4 IP Ciocana 2   1   1   1           2   7 

5 IP Rîşcani 3 1 1       1           3 1 10 

II. NORD 1 0 7 0 3 0 2 37 2 0 1 0 0 0 53 

6 IP Bălţi 1   7   3   2 37 2   1       53 

III. CENTRU 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5 

7 IP Ungheni   1           1 3           5 

IV. SUD 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

8 
IP 

Basarabeasca 
            1               1 

9 
IP Ştefan 

Vodă 
              1             1 

  TOTAL 10 2 19 8 10 2 6 61 5 1 2 0 13 5 144 

 

  Cât privește analiza și evaluarea sistemului informatic automatizat de 

semnalare a amenințărilor și vulnerabilităților la adresa ordinii publice și siguranței 

comunitare: „Harta Amenințărilor”, se atestă că, în perioada de raport au fost 

înregistrate 144 semnale din partea societății civile. 

 Astfel, preponderant cetățenii au raportat următoarele amenințări: Huliganism 

– 10 raportări, Acte de violență, scandal în locuințe – 2, Gălăgie în curți, încălcări a 

liniștii publice – 19, Persoane fără adăpost – 8, Consum de alcool în locuri 

neautorizate – 10, Minori vagabondaj, cerșetor – 2, Huliganism auto, raliuri 

neautorizate – 6, Parcări neautorizate – 61, Exces de viteză – 5, Braconaj, pescuit 

ilicit – 1, Furturi permanente din unități de transport – 2, Furturi din buzunar, 

pungășii – 0, Consum / realizare de droguri – 13, Persoane / activități suspecte – 5. 

  Folosind resursele prin serviciile de navigare și scanare a datelor spațiilor 

publicate în cadrul infrastructurii Sisteme Informaționale Geografice atestă că au 

fost raportate în număr de 84 semnalări în mun. Chișinău, mun. Bălți – 53, ș.a. 
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În comparație cu perioada 

analogică al anului 

precedent 

Nivelului infracționalității 

la 100000 locuitori 

Informația privind 

semnalarea 

vulnerabilităților pe 

”Harta Amenințărilor” 

Entitățile ce atestă îngrijorarea cea mai mare la comportamentul infracțional 

sect. Centru 

sect. Buiucani 

sect. Rîșcani 

sect. Ciocana 

sect. Botanica 

mun. Bălți 

Anenii Noi 

Entitățile ce prezintă îngrijorarea la compartimente separate 

Briceni Criuleni Ungheni 

 Dondușeni Rezina Basarabeasca 

Glodeni Cantemir Ştefan Vodă 

Șoldănești Căușeni  

Cimișlia   

Taraclia   

Ceadâr-Lunga   

mun. Bender   
 

 

*Dinamica criminalității pentru III luni 2019 comparativ cu perioada analogică al anului 2018, dinamica nivelului 

infracționalității la 10000 locuitori comparativ cu nivelul mediei pe țară și informația privind semnalarea vulnerabilităților pe 

”Harta Amenințărilor” la nivel național, care ne indică care este nivelul infracțional la moment, precum și care sunt raioanele 

afectate de situația infracțională și de comportamentul delicvent. 

 

De menționat că, prevenirea și combaterea criminalității reprezintă unul din 

elementele principale ale securității naționale, orientat la reducerea criminalității, 

eliminarea fenomenului criminal, protecția și asistența victimelor infracțiunilor. 

Întru planificarea corectă a activităților de prevenire urmează a focusa atenția pe 

analiza amenințărilor și sesizărilor cetățenilor, pentru a reduce din comportamentul 

infrcțional și nu a admite la consecințe mai grave. 
Astfel, fiecare inspectorat de poliție vizat în raport urmează să efectueze analiza 

amplă al stării infracționale la nivel raional, conducând-se de exemplul prezentat la nivel 

național cu planificarea acțiunilor conform exemplului analizei SWOT și Modelului SARA 

prevăzut în Concepția de prevenire și combaterii criminalității, aprobată prin Ordinul IGP 

nr. 530 din 29.12.2017. 

 

Categoriile infracțiunilor pe parcursul a III luni ale anului 2019,  

comparativ cu perioada analogică a anilor 2014-2018 (STM01): 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

T  O  T  A  L 8305 8311 9200 7768 6767 6250 

CONTR.VIET.SI SANAT 328 262 341 285 285 260 

OMORURI 40 34 44 35 47 40 
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VATAM.INTENTIONATE 267 214 276 216 216 197 

D I N  - GRAVE 66 62 68 46 51 45 

E L E - MEDIE 139 113 148 121 112 101 

INFR.CONTRA LIBERT. 80 85 65 47 37 50 

TRAF.DE FIINT.UMAN 43 46 33 27 15 25 

INFR.PRIV.VIAT.SEX. 148 128 138 116 155 148 

VIOLURI 86 62 65 58 58 78 

VIOLENTA SEXUALA 62 66 73 57 94 68 

CONTRA DREPT.POLIT. 169 202 214 206 177 165 

CONTRA PATRIMONIUL. 4376 4512 5244 3991 3334 3055 

TILHARII 28 36 40 33 16 29 

JAFURI 241 234 242 198 194 165 

FURTURI 3303 3310 3885 2799 2212 1961 

DIN|-DE TRANSPORT 25 26 34 35 29 34 

ELE|-AVERII PERSON. 2845 2792 3369 2500 2019 1807 

DIN APARTAMENTE 669 609 898 894 825 733 

ESCROCHERII 432 410 517 461 462 524 

PUNGASIE 171 263 364 368 272 237 

SANTAJ 19 12 22 16 37 15 

RAPIRI DE TRANSP. 86 52 62 32 72 59 

CONT.FAMIL.SI MINOR 484 517 462 239 259 275 

TRAFICUL DE COPII 6 5 5 9 2 9 

SCOAT.ILEGAL.COPII 1 2 4 7 4 13 

CONT.SANATAT.PUBLIC 311 322 271 300 320 329 

INF.LEG.CU DROGURI 274 291 232 271 298 301 

PROXENETISMUL 17 18 26 18 7 4 

CONTRABANDA 10 16 16 4 11 5 

INFR.IN DOM.TRANSP. 1375 1190 1450 1477 1217 911 

ACCIDENTE RUTIERE 184 178 194 192 236 167 

 DIN      DECEDAT 45 31 45 36 48 44 

 ELE     TRAUMATIZAT 111 58 61 98 70 35 

CONTRA SECUR.PUBLIC 370 404 410 365 366 367 

HULIGANISMUL 335 347 353 323 308 315 

PASTR.ILEG.A ARMEL 28 41 37 30 40 31 

 909 954 801 773 761 760 

 
*Dinamica criminalității reprezentată prin culori, conform gradului de creștere sau scădere a stării infracționale.  

VERDE – nivelul iunfracțional scăzut, GALBEN – moderat, ROȘU – nivelul infracțional ridicat. 

 

 

Structura criminalității pe parcursul perioadei de raport,  

pe categorii (STM01): 
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În acest sens, se atestă ascendența următoarelor categorii de infracțiuni: 

contra patrimoniului dintre care tâlhării +81,25% (29/16), furturi din transport 

+17,24% (34/29), escrocherii +13,42% (524/462), contra familiei și minorilor 

+6,18% (275/259), traficul de copii +350% (9/2), scoaterea ilegală a copiilor +255% 

(13/4), contra sănătății publice +2,81% (329/320),  infracțiuni legate de droguri 

+1,01% (301/298), huliganismul +2,27% (315/308), ș.a. 

Îngrijorarea ce mai mare, este numărul mare al infracțiunilor contra 

patrimoniului, necitind la faptul că, în perioada lunii martie 2019 a înregistrat 

ascendență cu -8,37%, ponderea cea mai înaltă înregistrând tâlhării +81,25% 

(29/16), furturi din transport +17,24% (34/29) și escrocherii +13,42% (524/462). 

 
Repartiția pe genuri a infracțiunilor contra patrimoniului pentru perioada a 

 III luni al anului 2019 (STM02): 

 

 
Cu referire la infracțiunile care atentează la viața, sănătatea și integritatea 

persoanei, conform datelor furnizate pentru III luni ale anului 2019, se atestă 
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descendență la: omoruri cu -14,89 (40 a.c. la 47 în an. 2018) la vătămări intenționate 

a integrității corporale cu -8,8% (197 a.c. la 216 în an. 2018), privind viața sexuală 

cu -11,22% (87 a.c. la 98 în an. 2018), violență sexuală cu -16,36% (46 a.c. la 55 în 

an. 2018), violență în familie -8,75% (146 a.c. la 160 în an. 2018), etc. 
 

 
*Dinamica infracțiunile care atentează la viața, sănătatea și integritatea persoanei pentru III luni 

2019/comparativ cu III luni 2018  

 

Referitor la infracțiunile săvârșite în stare de ebrietate, situația este 

următoarea, din totalul 4128/4475 de infracțiuni săvârșite pe teritoriul Republicii 

Moldova în perioada anului 2019, conform datelor furnizate (RM03) în 247 cazuri, 

infractorii în timpul comiterii se aflau sub influența alcoolului. Comparativ cu perioada 

analogică ale anului 2018, când au fost înregistrate 389 de infracțiuni, se atestă 

descendență cu -36,5%.  

Cât privește genurile de infracțiuni, la acest compartiment predomină 

infracțiunile în domeniul transportului în număr de 73 (117 - 2018). În comparație cu 

perioada analogică ale anului precedent constituie o descendență cu -37,6%. 

 

Dinamica genurilor de infracțiuni săvârșite în stare de ebrietate 

în perioada a 3 luni ale anului 2019 comparativ  

cu perioada analogică a anului 2018 

 

 
VI. Concluzii de bază: 

În concluzie putem menționa că, îngrijorarea cea mai mare, este menținerea în topul 
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numărului cel mai mare al infracțiunilor contra patrimoniului. Necătând că genul dat de 

infracțiune pentru perioada de trei luni 2019 a înregistrat descendență de -8,37%, însă 

ponderea cea mai înaltă  au înregistrat tâlhării +81,25% (29/16), furturi din transport 

+17,24% (34/29) și escrocherii +13,42% (524/462). 

Aceasta se datorează faptului că, mediul urban este supus fluxului major de persoane 

din diferit mediu social. Rata ocupării forței de muncă este scăzută, iar necesitățile 

cotidiene persistă la un nivel mult mai înalt decât la cei din mediul rural. Totodată, persistă 

atât nedorința cât și lenevia de a munci. Republica Moldova fiind recunoscută ca țară 

agrară, respectiv, există multiple terene agricole delăsate, însă prelucrarea acestora nu 

trezește interesul persoanelor din clasa joasă, fiind muncă grea, atrăgând-i mai mult banii 

rapizi, indiferent de consecințele care survin ca rezultat.  

Astfel, consider necesar de a responsabiliza mai mult proprietarii bunurilor ce le 

aparțin întru descurajarea infractorilor, precum și prognozarea în permanență a acțiunilor 

ce se impun spre desfășurare, în paralelă cu progresare acestui gen de infracțiune, întru 

prevenirea comportamentului infracțional. 

Concomitent, reieșind din genuri de infracțiuni ce putem atribui la locul comiterii, 

mediul urban, unde acestea predomină, putem menționa că acestea sunt: infracțiuni ca 

trafic de ființe umane, de la capitolul infracțiuni contra libertății fundamentale ale omului; 

infracțiunile din domeniul transportului, privind accidentele rutiere; infracțiunile contra 

securității publice, în deosebi predomină huliganismul. Acestea mereu atestând 

ascendență. 

Manifestarea acestor genuri de infracțiuni se datorează în mare parte, consumului 

excesiv de alcool, ce provoacă comportament agresiv și necontrolabil, fluxului excesiv de 

transport atât public cât și privat ce la fel poate genera accidentele rutiere, la fel ca și 

nerespectarea regulilor circulației rutiere prin necunoaștere sau grabă. Cât privește numărul 

sporit de trafic de ființe umane, acesta este influențat de insuficiența forței de muncă, iar 

necesitățile cotidiene depășesc sursele de venit câștigate, precum și dorința de a câștiga 

banii ușor și rapid, aduce la naivitatea de a accepta ofertele infractorilor, aceștia la rândul 

său fiind cei mai vulnerabili la așa gen de infracțiuni. În comparație cu persoanele din 

mediul rural, care în marea majoritate au animale sau terene agricole, care, le permit de a 

acoperi unele cheltuieli și este mai greu de instigat. 

Cât privește categoria de infracțiuni, care predomină în mediul rural, la aceste le 

putem atribui:  infracțiunile contra vieții și sănătății; infracțiunile din privind viața 

sexuală, se constată că, 62% de cazuri au avut loc în mediul rural; infracțiunilor contra 

familiei și minorilor, cel mai des întâlnite sunt traficul de copii. 

Cu referire la genul de infracțiuni privind viața sexuală fiind așa mare diferență de 

comitere în mediul rural, acesta se datorește faptului că, naivitatea persoanelor de la țară 

este mult mai înaltă decât a celor de la oraș, respectiv devenind victime la asemenea gen 

de infracțiuni. Precum și perceperea și exprimarea unui comportament descătușat la fel 

diferă, respectiv viața de la oraș fiind liberă în acest sens, ceia ce nu persistă la sat fiind 

propagate așa simboluri în societate ca fidelitatea, rușinea și comportamentul exemplar în 

sensul dat. 

Cu referire la traficul de copii, aceștia sunt supuși pericolului de a fi traficați din 

faptul că, sunt educați prin muncă, știu greutățile nu din auzite, respectiv dorind de a-și 

câștiga sursa de venit necesară pentru a-și putea acoperi necesitățile minime. La fel, un 

copil de la țară e mai ușor de-l racolat cu obiecte ce prezintă valori pentru ei așa ca un 

telefon performant sau laptop, ceia ce nu poți face cu un copil de la oraș. La fel nivelul de 
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informare a copiilor diferențiază mult, aceștia din mediul urban fiind mai bine adaptați 

pentru a face diferență lucrurilor reale și presupuselor înșelări. 

Dacă ne referim care din zilele săptămânii este supusă celui mai mare număr de 

infracțiuni înregistrate, din analiza ultimilor trei ani se atestă că ziua de duminică este cea 

mai criminogenă, apoi zilele de vineri, miercuri și luni. 

Cele mai criminogene zile sunt: duminică (754), joi (748), luni (724) și vineri (718), 

iar orele criminogene sunt intervalul de timp 12 00 – 18 00 (1528), orele 18 00-24 00 (1314) 

și intervalul de ore 0000 – 0600 (1027). 

Cât privește topul infracțiunilor reieșind de ziua comiterii putem menționa că: 

- contra vieții și sănătății predomină în zilele de duminică, marți și miercuri variind 

între 43-39 infracțiuni; 

- infracțiuni contra libertății predomină joi, vineri, sîmbătă și duminică fiind 

înregistrate între 3-5 infracțiuni; 

- Infracțiuni privind viața sexuală predomină în zilele de miercuri, sîmbătă, și 

duminică variind între 15 și 18 infracțiuni; 

- infracțiuni contra patrimoniului predomină în zilele de luni, marți, joi și vineri, 

variind între 352 și 322 infracțiuni; 

- contra familiei și minorilor în zilele de vineri, sîmbătă și duminică, variind între 

37-46 infracțiuni; 

- infracțiuni în domeniul transportului specifice zilelor sîmbătă, duminică și luni 

variind între 125-178 infracțiuni.  

În continuare, Poliția Națională necesită de a depune efortul pentru o extindere a 

investițiilor în dezvoltarea Serviciului prevenire, care va genera obținerea funcționalității 

mecanismului de planificare și desfășurarea activității conform planurilor de acțiuni și în 

rezultat va genera un control asupra dinamicii în devansare a stării infracționale din țară şi 

sporirea sentimentului siguranței în comunitate (recunoscut în sondaje sociale). 


