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intRoduCERE
Sectorul justiției din Republica Moldova a trecut în ultimele două decenii prin reforme semnificative. 
Țara a înregistrat progrese semnificative în tranziția de la un sistem de justiție de tip sovietic, bazat 
preponderent pe măsuri punitive, de monitorizare și instituționalizare, către o abordare concentrată 
pe reintegrare și reabilitare, și respectul față de drepturile omului, proces echitabil și asigurarea 
supremației legii. Această tranziție a inclus modificări de legi, sisteme și instituții, precum și conso-
lidarea capacităților funcționarilor și a practicienilor implicați în sistemul justiției. Aceasta de aseme-
nea a presupus și eforturi consolidate pentru a crea un sistem al justiției juvenile care să fie con-
form standardelor internaționale; în anul 2002 Guvernul Republicii Moldova, împreună cu UNICEF, 
a inițiat un program comprehensiv de ”Reformă a Sistemului Justiției Juvenile”, care a presupus 
schimbări semnificative în legislația, politicile și practicile din Republica Moldova ce țin de copiii aflați 
în conflict și în contact cu legea. 

Necătând la progresul considerabil înregistrat în acest domeniu, mai sunt lacune substanțiale. În 
special, aceste lacune se referă la lipsa serviciilor și a programelor care previn delincvența. Serviciile 
de prevenire presupun un grup vast de intervenții și ar putea include: servicii care ar avea drept scop 
prevenirea implicării copiilor în comportament delincvent de la bun început prin diminuarea factorilor 
care conduc la delincvență; servicii pentru copiii care manifestă comportament delincvent, dar nu 
întrunesc vârsta minimă de răspundere penală; servicii pentru copiii care au comis o infracțiune; 
și, servicii care promovează reintegrarea copilului în comunitatea din care provine, dacă acesta a 
fost în ultimă instanță eliberat, deviat sau condamnat să-și ispășească pedeapsa într-o instituție de 
corecție. Serviciile de prevenire sunt strâns legate de infrastructura socială mai largă și susțin meca-
nisme care sunt disponibile pentru copiii vulnerabili și pentru familiile lor. 

Datorită volumului vast al serviciilor de prevenire, în sensul prezentului studiu, aceste servicii sunt 
divizate în trei categorii, după cum urmează: 

Prevenirea primară este definită ca fiind legată de programele de prevenire direcționate spre 
copiii cu comportament anti-social și cei care sunt expuși riscului sporit de delincvență;

Prevenirea secundară este utilizată pentru a descrie serviciile direcționate spre acei copii 
care au comis infracțiuni și care fie sunt ”deviați” de la procedurile judiciare formale sau care 
au fost condamnați la o sentință neprivativă de libertate;

Prevenirea terțiară este utilizată pentru a se referi la programe pentru copiii care au fost 
condamnați pentru comiterea unei infracțiuni și care au fost condamnați la o sentință privativă 
de libertate, și ține de programele de reintegrare și reabilitare care ajută copiii să se întoarcă 
la comunitățile din care provin și să prevină recidiva.
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Serviciile de prevenire sunt în mod special relevante pentru copii și fac parte din oricare sistem de 
justiție juvenilă. Cerința ca statele să ofere servicii de prevenire pentru copii face parte din stan-
dardele internaționale de bază privind justiția juvenilă – inclusiv Convenția ONU privind Drepturi-
le Copilului (CDC), Standardele Minime ale ONU privind Administrarea Justiției Juvenile (Regulile 
de la Beijing), Recomandările ONU privind Prevenirea Delincvenței Juvenile (Recomandările de la 
Riyadh) și Recomandările ONU privind Minorii lipsiți de Libertate (Regulile de la Havana) – fapt care 
accentuează importanța serviciilor de prevenire. 

La momentul actual UNICEF cooperează strâns cu Guvernul Republicii Moldova pentru a ajuta 
autoritățile să dezvolte infrastructura socială necesară și programe de susținere pentru copiii și fa-
miliile care sunt expuși riscului de a intra în conflict cu legea. Acest studiu a fost elaborat pentru a 
prezenta informații privind progresul în acest domeniu prin: 1) evaluarea necesităților copiilor aflați 
în conflict cu legea și expuși riscului de a intra în conflict cu legea; și, 2) identificarea și evaluarea 
serviciilor primare, secundare și terțiare de prevenire care există în Republica Moldova. În baza 
evaluării necesităților și a analizei serviciilor, studiul a identificat lacune în serviciile de prevenire din 
Republica Moldova, a formulat concluzii privind necesitatea unor servicii specifice de prevenire, și a 
oferit un set detaliat de recomandări realizabile pentru reforma și dezvoltarea serviciilor de prevenire 
în Republica Moldova.
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MEtodologia 
CERCEtăRii

Scopul acestui studiu este evaluarea necesității de servicii care ar putea preveni comiterea 
infracțiunilor / intrarea în conflict cu legea de către copiii expuși unor asemenea riscuri.1  În special, 
metodologia studiului a fost elaborată pentru a răspunde la următoarele întrebări:

1. Cine sunt copiii care au comportament ”antisocial” (expuși riscului sau cu probabilitate ridicată 
să fie implicați în comiterea unei infracțiuni) în Republica Moldova?

2. Care sunt drepturile și necesitățile copiilor și ale familiilor lor în ceea ce privește serviciile de 
prevenire (spre exemplu îngrijire, ghidare și suport, educație, consiliere pe abuz de substanțe, 
deprinderi de viață)?

3. Care sunt serviciile (primare, secundare și terțiare) care ar putea ajuta la diminuarea factorilor 
de risc?

4. Care dintre aceste servicii sunt disponibile în Republica Moldova (de jure și de facto) și cum 
acestea funcționează (inclusiv conținut, grad de implementare, scop/beneficiari-țintă, calitate, 
eficiență, impact, capacitate, reglementare/control guvernamental)?

5. Care sunt lacunele în serviciile primare, secundare și terțiare? Cum ar putea fi acestea înlătu-
rate?

Această întrebare finală va fi abordată la etapa elaborării recomandărilor cuprinzătoare și detaliate 
cu privire la reforma și crearea serviciilor primare, secundare și terțiare de prevenire în Republica 
Moldova.

Colectarea și analiza datelor pentru studiu au fost divizate în două etape. Prima etapă a urmărit co-
lectarea datelor și generarea analizei privind: profilul copiilor cu risc de a comite infracțiuni, precum și 
al familiilor lor, serviciile disponibile pentru acoperirea necesităților date, și lacunele existente în ser-
viciile existente. Etapa a doua a cercetării a constat dintr-o examinare mai cuprinzătoare a serviciilor 
identificate la Prima etapă (spre exemplu, modalitatea de finanțare a lor, inclusiv conținutul, gradul 
de implementare, scopul/beneficiarii-țintă, calitatea, eficiența, impactul, reglementarea/controlul gu-
vernamental). În mod special, Etapa a doua a urmărit să răspundă la a doua parte a celei de-a cin-
cea întrebări:  ”cum ar putea fi înlăturate aceste lacune?”, prin elaborarea unui set de recomandări 
detaliate și practice. Constatările și analiza din cadrul Primei etape sunt prezentate în acest raport.

1  În sensul prezentului studiu vom utiliza terminologia ”în situație de risc” pentru a ne referi la copiii care provin din medii care îi fac mai 
susceptibili de a fi implicați în comportament delincvent. Atunci când ne referim la un copil care a demonstrat comportament delincvent în trecut, 
vom utiliza termenul de ”copil cu comportament antisocial”, întrucât aceasta este terminologia UNICEF și este cea mai puțin capabilă să aibă un 
impact de stigmatizare pentru copiii identificați ca făcând parte din această categorie.

CAPITOLUL 1: 
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1.1. ColECtaREa și analiza datEloR

În cadrul studiului s-a utilizat o abordare mixtă pentru colectarea datelor, incluzând atât metode can-
titative, cât și metode calitative, precum și o analiză a legislației și a politicilor. Abordarea mixtă față 
de metodele de colectare a datelor a fost aleasă pentru a: folosi punctele tari ale metodelor calitative 
și cantitative; colecta date care sunt abundente, exacte și reprezentative; și, asigura că datele sunt 
atât detaliate, cât și cuprinzătoare. Toate datele calitative au fost colectate din surse primare, însă 
o mare parte din datele calitative au fost colectate din surse secundare de date regionale/naționale. 
Metodele și sursele de date utilizate sunt detaliate mai jos:

Colectarea datelor existente, inclusiv a datelor statistice
Datele existente, inclusiv statistice, au fost colectate pentru a crea o imagine generală pentru Re-
publica Moldova cu privire la cine sunt copiii aflați în contact cu legea și copiii cu comportament 
antisocial/expuși riscului de a comite infracțiuni. Următoarele organizații, instituții și agenții au oferit 
informații pentru elaborarea studiului:

Inspectoratul General al Poliției; Procuratura Generală; Oficiul Central de Probațiune; Departamen-
tul Instituțiilor Penitenciare; Ministerul educației; Ministerul muncii, protecției sociale și familiei.

Datele existente, inclusiv cele statistice, au fost dezagregate pe raioane (acolo unde a fost posibil).

Colectarea datelor calitative
Colectarea datelor calitative a fost metoda primară utilizată în cadrul studiului. Datele calitative au 
fost colectate prin intermediul unor interviuri aprofundate și discuții de grup cu copiii, părinții și în-
grijitorii lor, precum și cu funcționari guvernamentali, ONG-uri, practicieni și alți profesioniști din 
sistemul justiției juvenile și de protecție a copilului. Discuțiile de grup și interviurile individuale au 
avut loc cu: polițiști, procurori, asistenți sociali, cadre didactice, specialiști din cadrul Serviciului de 
asistență psihopedagogică (SAP), personalul instituțiilor rezidențiale, personalul medical, ofițeri de 
probațiune, personalul penitenciarelor, avocați, personalul programelor de dejudiciarizare, ONG-uri 
și reprezentanți ai societății civile, funcționari publici din cadrul departamentelor relevante. Aceste 
discuții s-au axat pe colectarea datelor de la practicieni privind experiența lor de lucru cu copiii aflați 
în conflict cu legea/ care manifestă comportament antisocial, factorii de risc care contribuie la co-
miterea de către copii a infracțiunilor, precum și serviciile de prevenire care sunt disponibile pentru 
copii și familiile lor.

Interviuri detaliate au fost de asemenea organizate cu copiii și îngrijitorii lor primari, inclusiv: copiii 
sub vârsta minimă de răspundere penală (14 ani) având comportament ”antisocial” și îngrijitorii 
lor primari; copiii cu vârsta între 14 și 18 ani, având ”comportament delincvent” și care au intrat în 
contact cu sistemul justiției penale, și cu îngrijitorii lor primari; copiii, adolescenții și tinerii (cu vârste 
până la 23 ani) privați de libertate, incluși în sistemul de probațiune, sau care au fost subiecți ai 
unei sentințe privative de libertate, precum și cu părinții/tutorii lor; copiii care au fost redirecționați 
spre programe de dejudiciarizare și părinții/tutorii lor; copiii care sunt ”supuși riscului” de a comite 
infracțiuni. Copiii au fost contactați prin intermediul serviciilor de probațiune, a serviciilor de asistență 
socială; diverselor centre de îngrijire și penitenciare pentru copii. Interviurile cu copiii și îngrijitorii lor 
au inclus o serie de întrebări legate de trecutul din viața lor pentru a înțelege cum copiii au format 
comportamentul antisocial / delincvent, factorii de risc și cauzele care au contribuit la acest parcurs, 
factorii de prevenire care ajută copiii să-și schimbe comportamentul, necesitățile lor specifice, pre-
cum și experiența prin care au trecut atunci când au accesat servicii.

O listă completă a interviurilor și a discuțiilor de grup organizate în cadrul primei etape, divizate pe 
categorii de persoane intervievate, poate fi consultată în Anexa 1 la acest studiu.
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1.2. EșantionaREa

Variabilele pentru asigurarea diversității în cadrul grupurilor-țintă
Pentru a asigura relevanța constatărilor cercetării pentru întreaga țară, cercetătorii au încercat să 
includă un eșantion divers de copii și îngrijitori cu respectarea următoarelor variabile: gen; grup et-
nic; plasament urban/rural; studii; abuz de substanțe; mediul familial (absența unuia sau a ambilor 
părinți, consum de alcool/droguri în familie, violență în familie); statut socio-economic; tendințe de 
comportament. 

Alegerea localităților pentru cercetare
Prima etapă a colectării de date a fost desfășurată în cinci localități de cercetare: 

1. Municipiul Chișinău - Central, copii aflați în detenție, urban

2. Raionul Ialoveni – Central, rată sporită a comiterii infracțiunilor

3. Raionul Soroca – Nord-Estic, comunitate de Rromi, rural

4. Raionul Ungheni – Centru-Vest, program UNICEF de dejudiciarizare, administrație locală pro-
gresivă, resurse financiare, rural

5. Municipiul Bălți – Centru-Nord, program UNICEF de dejudiciarizare, vorbitori de limbă rusă, 
urban, infracțiuni legate de consumul de droguri.

Întâlniri au avut loc în fiecare raion/municipiu cu reprezentanți ai poliției, procuraturii, asistenți sociali, 
consilieri de probațiune, cadre didactice și specialiști din cadrul Serviciului de asistență psihopeda-
gogică (SAP), precum și cu copii și familiile lor. Reprezentanții autorităților publice centrale de ase-
menea au fost incluși în cercetare, inclusiv reprezentanți ai Ministerului justiției, Ministerului muncii, 
protecției sociale și familiei. Localitățile alese pentru cercetare au fost selectate pentru a asigura 
diversitatea geografică și demografică pe cât de mult aceasta este posibil.

În loc să se concentreze pe anumite regiuni, localitățile pentru cercetare din cadrul celei de a doua 
etape au fost selectate în baza serviciilor existente identificate în cadrul primei etape, precum și în 
baza lacunelor identificate în cadrul primei etape, care necesitau o cercetare suplimentară.
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CauzElE CoMitERii 
infRaCțiuniloR: faCtoRii 
dE RisC pEntRu Copiii CaRE 
intRă în ConfliCt Cu lEgEa 
în REpubliCa Moldova

2.1. Copiii în ConfliCt Cu lEgEa din REpubliCa  
       Moldova

Pentru a putea stabili care grupuri de copii sunt expuse riscului de a avea comportament delincvent 
și a înțelege motivele care generează acest comportament, este necesar de stabilit imaginea gene-
rală privind natura și amploarea delincvenței juvenile în Republica Moldova. Datele Biroului Național 
de Statistică demonstrează că numărul copiilor condamnați pentru comiterea infracțiunilor este în 
scădere în ultimii ani, de la 2,750 în 2004 la 1,142 în 2013.2  Această scădere drastică ar putea fi 
explicată printr-o serie de factori, cum ar fi: reformele din sistemul justiției juvenile, care au generat 
schimbări în politici și practici ale poliției și procuraturii; o scădere a populației de copii în Republica 
Moldova3; ridicarea plafonului vârstei la care tinerii comit infracțiuni; sau, cel mai evident, o scădere 
a numărului de infracțiuni comise. 

După cum se vede din graficul de mai jos, care prezintă delincvența juvenilă în Republica Moldova 
dezagregată pe tipuri de infracțiuni, furturile constituie marea majoritate a infracțiunilor în baza că-
rora copiii sunt condamnați. Furtul este urmat de jaf, huliganism, viol și infracțiuni legate de droguri, 
în timp ce condamnările pentru omor intenționat și cauzarea intenționată de leziuni corporale grave 
sunt rare. Într-adevăr, furturile reprezintă peste 70% din toate infracțiunile comise de copii sau în 
care au participat copii în anul 2014. De asemenea, furtul a fost cea mai des întâlnită infracțiune 
pentru care copiii au fost condamnați în acel an, acumulând 51% din numărul total de condamnări, 
urmat de huliganism cu 8,3%. Această distribuție este în corespundere cu ratele de delincvență din 
toată lumea; furtul este, cu un decalaj semnificativ, cel mai des întâlnit tip de infracțiune comis de 
copii în aproape toate țările lumii. 

2  În sensul prezentului studiu vom utiliza terminologia ”în situație de risc” pentru a ne referi la copiii care provin din medii 
care îi fac mai susceptibili de a fi implicați în comportament delincvent. Atunci când ne referim la un copil care a demonstrat 
comportament delincvent în trecut, vom utiliza termenul de ”copil cu comportament antisocial”, întrucât aceasta este 
terminologia UNICEF și este cea mai puțin capabilă să aibă un impact de stigmatizare pentru copiii identificați ca făcând parte din 
această categorie.

3  Centrul pentru Drepturile Omului (2013) RAPORT privind respectarea Drepturilor Omului în Republica Moldova, 2014, disponibil 
la: http://www.ombudsman.md/en/rapoarte-anuale (accesat 22 aprilie 2015), p. 251.

CAPITOLUL 2: 
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Figura 1: dElinCvEnța juvEnilă după tipuRi dE infRaCțiuni pEntRu  
                ANUL 2014
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În timp ce datele colectate pentru acest studiu nu sunt reprezentative și nu pot fi utilizate pentru a 
extrage concluzii privind natura și amploarea delincvenței juvenile în Republica Moldova, relatările 
practicienilor cu privire la experiența lor corespund tendințelor care reies din datele cantitative exis-
tente. În timp ce delincvența pe infracțiunile privind viața sexuală este cu siguranță mai puțin preva-
lentă comparativ cu alte infracțiuni comise de adolescenții din Republica Moldova, anumiți practicieni 
au manifestat o îngrijorare aparte față de comiterea acestor infracțiuni, menționând că numărul lor 
este în creștere, în special datorită accesului tot mai mare al adolescenților la materiale explicite 
disponibile on-line.4  Un specialist din cadrul Direcției de învățământ Ialoveni a menționat că au fost 
înregistrate ”patru cazuri de violență sexuală”5  la nivelul raionului în anul 2014, iar Procuratura din 
Ungheni a menționat infracțiunile privind viața sexuală ca fiind printre cele mai frecvente infracțiuni 
din raion, menționând că ”cele mai des întâlnite infracțiuni comise de minorii din Ungheni sunt furtu-
rile, jafurile și infracțiunile privind viața sexuală”.6 

Tabelul de mai jos prezintă numărul total al infracțiunilor pe an, dezagregat pe tipuri de infracțiuni. 
Acesta demonstrează că, în timp ce numărul infracțiunilor a scăzut în ultimii cinci ani, omorurile 
intenționate, cauzarea intenționată a leziunilor corporale grave și violurile au devenit mai frecvente 
din nou în anul 2012.

4  Ibidem
5  Discuție de grup, personalul Penitenciarului pentru băieți Goian, 23 februarie 2015.
6  Interviu individual, Direcția de învățămînt, Ialoveni, 20 martie 2015.
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tabelul 1: dElinCvEnța juvEnilă, dEzagREgată pE tipuRi dE infRaCțiuni, 
                 ANII 2008 - 20147

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Totalul infracțiuni comise 1502 1143 1358 1262 1468 1142 1166

Omor intenționat 12 8 8 5 15 4 2

Cauzarea intenționată de 
leziuni corporale grave 11 8 14 8 38 1 3

Viol 30 23 26 22 32 12 10

Furt 1001 726 888 881 1021 802 854

Jaf 117 108 114 83 99 77 67

Tâlhărie 27 20 20 11 19 18 6

Huliganism 52 51 46 45 40 32 25

Infracțiuni legate de droguri 26 33 33 39 34 9 18

Altele/infracțiuni 
necunoscute 226 166 209 168 170 187 181

Profilul demografic al copiilor care intră în conflict cu legea
Comiterea infracțiunilor este în special prevalentă printre copii cu vârste mai mari; datele Biroului 
Național de Statistică arată că în ultimii cinci ani infracțiunile sunt comise – sau cel puțin anunțate și 
înregistrate – mai des la copiii între 16 și 17 ani, indiferent de tipul infracțiunii, după cum este pre-
zentat mai jos în Tabelul 3.

tabelul 2: dElinCvEnța juvEnilă, dEzagREgată pE CatEgoRii dE vâRstă  
                 și tipuRi dE infRaCțiuni CoMisE, 2010 - 20148

Vârstă 2010 2011 2012 2013 2014

Totalul infracțiunilor 
comise

14-15 517 620 707 548 612

16-17 1,069 1,094 1,268 887 1,149

Jaf
14-15 48 37 33 35 32
16-17 117 77 95 74 87

Furt
14-15 416 511 580 435 486
16-17 628 689 793 572 812

Tâlhărie
14-15 4 5 4 7 5
16-17 17 10 20 18 10

Huliganism
14-15 8 10 7 9 10
16-17 55 70 73 38 39

Infracțiuni legate de 
droguri

14-15 1 1 3 1 3
16-17 26 39 33 12 21

Băieții comit mult mai des infracțiuni decât fetele. Conform datelor din Baza de Date UNICEF CEE/
CIS TransMonEE din anul 2012, 92% din copiii învinuiți de comiterea unei infracțiuni au fost băieți 
și 8% au fost fete, iar în același an, 97% din copiii condamnați pentru comiterea de infracțiuni erau 
băieți și doar 3% erau fete. Practicienii intervievați în cadrul cercetării au confirmat tendințele iden-
tificate mai sus, reconfirmând constatarea că ”comportamentul delincvent este mult mai răspân-
7  Interviu individual, procuror responsabil de cauze cu implicarea copiilor în conflict cu legea, Procuratura Ungheni, 6 Martie 2015.
8  Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Minorii care au comis infracțiuni după Tipul de infracțiune și grupuri de vîrstă, 

2010 -2013. Disponibil la: http://statbank.statistical.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp (accesat la 20 octombrie 2015).
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dit printre băieți”.9 Atunci când au fost întrebați despre infracțiunile comise cu implicarea fetelor, 
respondenții au menționat că, în timp ce fetele sunt uneori implicate în furturi și jafuri, infracțiunile 
comise de fete sunt deseori legate de activitatea de grup și luptele de grup.10

De asemenea, cercetările existente demonstrează că factorii de mediu, precum absenteismul școlar, 
sărăcia și lipsa grijii necesare se asociază cu delincvența juvenilă. În baza Analizei situației copiilor 
vulnerabili, marginalizați și discriminați din Republica Moldova, comandate de UNICEF, ”în Moldo-
va, ca și în alte state, delincvența juvenilă se asociază cu abandonul școlar și absenteismul școlar. 
Majoritatea copiilor care au comis infracțiuni în anul 2010 (85,7%) nu sunt încadrați în școală”.11  Mai 
mult, Raportul Ombudsmanului pentru Drepturile Copilului pentru anul 2012 a constatat că majori-
tatea copiilor condamnați pentru infracțiuni nu erau angajați12, și că infractorii de cele mai multe ori 
provin din familii dezavantajate, monoparentale sau cu mulți copii ori erau copii fără supraveghere 
părintească.13

2.2. faCtoRii dE RisC CaRE aR putEa duCE la  
       CoMitEREa infRaCțiuniloR

Au fost purtate mai multe discuții la întrebarea pe cine ar trebui să se concentreze programele de 
prevenire, precum și care modele de programe sunt cele mai eficace.14  Pentru a putea răspunde la 
aceste întrebări este important de stabilit factorii de risc care sporesc probabilitatea apariției la copii 
a comportamentului antisocial, și în final, intrarea în conflict sau în contact cu legea. În baza acestor 
factori de risc, este apoi posibil de identificat necesitățile copiilor expuși riscului, care urmează a fi 
satisfăcute pentru a preveni survenirea acestor scenarii. 

S-au scris multe în ultimul deceniu privind factorii de risc pentru copiii care manifestă comporta-
ment delincvent sau comit infracțiuni și grupurile de copii care sunt cel mai expuși pericolului de a fi 
implicați în comportament delincvent15, și pare să existe un consens larg cu privire la factorii legați 
de manifestarea la copii a comportamentului infracțional. Factorii de risc identificați în Republica 
Moldova în cadrul acestei evaluări au fost în mare parte în corespundere cu cercetările existente în 
domeniu, însă au inclus și câțiva factori de risc specifici contextului. Factorii de risc identificați sunt 
detaliați și descriși pe scurt în cele ce urmează. Aceștia sunt în mod special relevanți atunci, când se 
răspunde la întrebarea de cercetare nr. 1 – ”cine sunt copiii cu comportament antisocial (sau expuși 
riscului sau cu probabilitate ridicată de a fi implicați în comiterea de infracțiuni) în Moldova?”

 La nivel individual: inteligență redusă, empatie redusă, impulsivitate și hiperactivitate; și în 
special pentru Republica Moldova, necesități educaționale speciale, sănătate mintală precară, 
experiență de pierdere a unei persoane apropiate, vulnerabilitate la influențe negative, și consum 
de alcool și alte substanțe16;

9  Discuție de grup (3), poliția la nivel de raion și localitate, Soroca, 26 februarie 2015.
10  Discuție de grup (2), pedagog școlar, psiholog de la Centrul Temporar de Plasament Azimut, SAP (Serviciul de asistență 

psihopedagogică), Soroca, 23 februarie 2015.
11  Oficiul UNICEF Moldova (2011) Analiza Situației Copiilor Vulnerabili, Marginalizați și Discriminați din Moldova.
12  Centrul pentru Drepturile Omului (2013) RAPORT privind respectarea Drepturilor Omului în Republica Moldova 2014. Disponibil 

la: http://www.ombudsman.md/en/rapoarte-anuale (accesat 12 septembrie 2014), p. 147.
13  Ibidem
14  În mare parte, cercetările privind prevenirea vin din partea SUA și Marii Britanii, dar există de asemenea și cercetări din statele 

Europei Centrale și de Est/CSI (a se vedea: https://www.unicef.org/Albania/UNICEF_JJGood_Practice_WEB.pdf), din Uniunea 
Europeană și Australia.

15  Pentru o discuție complexă privind riscurile și factorii protectori legați de formarea comportamentului delincvent a se consulta, 
spre exemplu, Farrington, David: ”Factorii de risc în copilărie și Prevenirea concentrată pe diminuarea riscurilor” în Manualul 
de Criminologie (2005) al Universității Oxford, și Raportul Consiliului pentru Justiție Juvenilă (2005) – Factorii de risc și factorii 
protectori.

16  Cercetarea în domeniu din Europa a inclus următorii factori în această listă: sexul masculin, părinți cu comportament delincvent și 
antisocial, abuz de substanțe și sănătate precară.
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 În cadrul familiei: administrarea proastă în familie (eșec în stabilirea unor așteptări clare pen-
tru comportament, supraveghere sau monitorizare proastă, inconsistență sau disciplină dură); 
conflicte în familie, venituri reduse, condiții proaste de trai; și în special pentru Republica Moldo-
va, abuz, violență, îngrijire necorespunzătoare sau neglijare, abandon, abuz de alcool sau alte 
substanțe de către părinți, dizabilitate, abilități parentale reduse, sărăcie și migrație;

 La școală: neimplicare, reușită scăzută și frecventarea unor școli dezorganizate. În Republica 
Moldova, cei mai pronunțați factori de risc în școli sunt lipsa resurselor din școli și incapacitatea 
satisfacerii necesităților elevilor, inclusiv a cerințelor educaționale speciale, hărțuirea din partea 
colegilor mai mari, neimplicarea și absenteismul elevilor;

 La nivelul comunității locale: amplasarea în regiuni cu multiple lipsuri, asocierea cu persoane 
de aceeași vârstă cu comportament delincvent și cu experiență de înstrăinare.17  În Republica 
Moldova, factorii de risc identificați la nivel de comunitate au fost: lipsa unor activități accesibile, 
ajustate vârstei și captivante, precum și stigmatizarea Rromilor, a copiilor adoptați, copiilor din 
familii vulnerabile și sărace.

Deși factorii de risc identificați mai sus, valabili pentru Republica Moldova, au fost divizați după co-
munitate, școală, familie și individual, rezultatele acestui studiu demonstrează amploarea cu care 
factorii de risc identificați mai sus sunt interconectați și se consolidează reciproc; aceștia deseori se 
cauzează reciproc și contribuie la amplificarea reciprocă. Din aceste motive, factorii risc din analiza 
de mai jos sunt grupați în două categorii și nu patru; prima, experiența directă a copilului cu violența, 
abuzul și neglijarea; și a doua, factorii agravanți de mediu, care ar putea cauza sau contribui la am-
plificarea acestor experiențe, și limita capacitatea copilului să lupte sau să treacă peste ele. Natura 
interconectată a factorilor de risc indică asupra importanței abordării multidisciplinare a serviciilor de 
prevenire, care ar putea răspunde factorilor de risc relevanți tuturor nivelelor. 

Experiența de violență, abuz și lipsă a grijii adecvate
Profesioniștii care au fost consultați în procesul de cercetare au atribuit în mod sistemic manifesta-
rea comportamentului delincvent al copiilor la experiențele lor de violență, abuz și neglijare în familie. 
După cum s-a exprimat un consilier de probațiune din Ungheni: 

“Copiii care ajung în conflict cu legea sunt din familii sărace, vulnerabile, unde copiii comit 
furturi pentru a avea ceva de mâncare, a se îmbrăca, a avea aceleași gadget-uri ca și 
prietenii lor, sau pur și simplu pentru că au fost deprinși într-un mediu violent acasă și ei 
consideră acest comportament unul firesc”.18

Constatările cercetării sugerează că grija (părintească) neadecvată este un generator fundamental 
și des întâlnit al comportamentului antisocial sau delincvent al copilului. Vasta majoritate a copiilor 
intervievați în cadrul cercetării au menționat că au trecut prin diverse forme de grijă neadecvată, 
iar în unele cazuri, chiar neglijare, ceea ce a contribuit la comportamentul lor delincvent. Lipsa 
grijei părintești sau grija neadecvată poate avea un impact grav asupra dezvoltării fizice, mintale 
și emoționale a copilului; studiile au menționat că, copiii care au trecut prin experiențe de neglijare 
sunt mai predispuși pentru probleme de comportament, care ar putea duce la activitate antisocială 
sau chiar infracțională.19  Cercetările din domeniu de asemenea au făcut legătura dintre grija părin-
tească neadecvată, inclusiv lipsa de supraveghere și manifestarea comportamentului antisocial, și 

17  A se vedea ”Prevenirea și Diminuarea: O analiză a strategiilor de intervenție timpurie pentru a preveni sau reduce delincvența și comportamentul 
antisocial în rândul copiilor”, Departamentul pentru Educație și Centrul de analiză a tranzițiilor pentru tineret (CATT), 2010, p. 13.

18  Interviu individual, Oficiul de Probațiune, Ungheni, 4 martie 2015.
19  Petersen, A. Joseph, J. Feit, M. (2014), Noi Direcții în Cercetarea Abuzului și Neglijării față de Copii, Eds; Comisia privind prevenirea Maltratării 

Copilului, Cercetare, Politici și Practici pentru următoarea decadă: Etapa II; Consiliul pentru Copii, Tineret și Familii; Institutul Medicamentului; 
Consiliul Național de Cercetare, disponibil la: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195985/pdf/TOC.pdf (accesat la 23 aprilie 2015).
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implicarea în comportament delincvent al copilului.20  De cealaltă parte, abilitățile parentale pozitive 
și consistente sunt factorii protectori cheie pentru prevenirea comiterii infracțiunilor.21 

Copiii intervievați au menționat că au trecut prin experiențe de grijă părintească neadecvată ma-
nifestate prin diverse forme, inclusiv lipsa satisfacerii necesităților de bază; lipsa interesului față 
de activitățile lor și locurile în care se află (lipsa supravegherii); lipsa autorității și a ghidării; lipsa 
grijii și a susținerii; și, în cazuri grave, neglijare și chiar abandon. Adulții având în grijă copii și 
practicienii au descris impactul acestor experiențe asupra comportamentului. Unii au raportat că 
comportamentul copiilor s-a înrăutățit atunci când ei nu erau supravegheați suficient. Profesioniștii 
intervievați în localitățile de cercetare au descris abilitățile parentale reduse drept unul dintre su-
biectele-cheie care influențează implicarea copiilor în fapte antisociale și infracționale. De exemplu, 
conform afirmațiilor unui profesionist din domeniul educației, “lipsa controlului din partea părinților și 
a autorităților [este] principalul motiv care stă în spatele comportamentului antisocial”. La fel, acesta 
a menționat importanța ”lucrului cu familia astfel, încât ei să înțeleagă că familia trebuie să aibă mai 
multă responsabilitate [față de copil]”.22

Curios, câțiva părinți au recunoscut că abilitățile lor parentale slabe au contribuit la comportamentul 
delincvent al propriilor copii. După cum a explicat unul dintre tați, “Eu cred că motivul care a dus la 
aceea că el a început să fure este că el nu a primit o educație adecvată din partea mamei sale, iar 
ea la rândul ei nu a primit educație adecvată de la părinții ei. Eu cred că motivul de bază este lipsa 
unei educații părintești din partea mamei lui”.23 

Mai mulți părinți au explicat cercetătorilor că ei ”nu știau ce să facă” pentru a-și ajuta copilul să-
și îmbunătățească comportamentul, și nu erau siguri dacă existau careva servicii relevante de 
susținere, și dacă da, cum să le acceseze: “Toți cred că eu sunt de vină pentru faptul că nu am purtat 
de grijă copiilor mei, însă eu nu le pot face față. Eu nu știu ce să fac. Asistentul social m-a ajutat să 
obțin niște ajutor financiar de la stat, întrucât nu aveam un loc propriu de trai, nu aveam un serviciu, 
însă am doi copii pe care trebuie să-i hrănesc. Eu nu știu dacă există un psiholog sau personal de 
suport educațional la școală”.24

Grija părintească neadecvată și lipsa atenției suficiente și supravegherea par a fi o problemă acu-
tă atunci când părinții nu sunt capabili sau nu doresc să ofere suficient timp sau efort, sau să se 
comporte adecvat cu copiii lor; practicienii au raportat că mulți dintre copiii cu probleme de compor-
tament, care au nimerit în atenția lor, sunt din familii unde unul sau ambii părinți sunt total absenți, 
deseori lucrând în afara țării. Participanții la studiu au menționat că neglijarea deseori are loc pentru 
că copiii sunt plasați în medii de ingrijire neadecvată, deseori în compania membrilor familiei extinse, 
atunci când părinții lor au migrat în căutarea oportunităților de angajare. Un consilier de probațiune 
a descris cazul extrem al unui minor de 17 ani de origine Rromă, care a fost lăsat în grija buneilor 
săi, iar aceștia, din motive de vârstă, sănătate și financiare, nu erau în stare să-i ofere grija și su-
pravegherea necesară. După cum a explicat consilierul de probațiune, care gestiona cazul copilului:

20 Machteld, Hoeve, Judish Semon Dubas, Veroni L. Eichelsheim, Peter H. Van der Laan, Wilma Smeenk, and Jan R. M. Gerris, Relația dintre grija 
părintească și delincvență: O meta-analiză, Journal of Abnormal Child Psychology, august 2009: 749-775.

21 McCarthy, P. Laing, K. Walker, J. (2004), Infractorii de Viitor? Evaluarea Riscului pentru Copii și Adolescenți să fie implicați în Comportament 
Infracțional sau Antisocial, Centrul din Newcastle pentru Studii de Familie, Universitatea Newcastle upon Tyne. Disponibil la: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/ 
eOrderingDownload/RR545.pdf (accesat la 22 aprilie 2015).

22  Discuție de grup (2), mama copilului cu probleme de comportament/ violență și Director de Școală, SAP (Serviciul de asistență psihopedagogică), 
Soroca, 23 februarie 2015.

23  Interviu individual, tatăl copilului aflat la evidență la oficiul de probațiune, Oficiul de Probațiune al Sectorului Botanica, Chișinău, discuție de grup 
(3), poliția de la nivel de raion și sat, Soroca, 26 februarie 2015.

24  Interviu individual, mama a doi băieți cu probleme de comportament / comportament delincvent, DASPF, Soroca, 24 februarie 2015.
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“Am fost contactați de procuror privind cazul copilului de origine Rromă… mama sa s-a 
recăsătorit și s-a mutat în regiunea Transnistreană, iar tatăl său a plecat în Rusia. El a fost 
lăsat în grija buneilor, însă ambii erau foarte înaintați în vârstă și situația lor financiară era 
îngrozitoare. Unul era cu dizabilități severe și era orb. [Băiatul] a ajuns să trăiască pe străzi. 
Nimeni nu îi purta de grijă... El a comis multe furturi și a făcut legătură cu unul dintre unchii 
lui, care era mai în vârstă și care deja a comis mai multe infracțiuni – infracțiuni legate de 
droguri și deja se afla în conflict cu legea. Aceasta era unica persoană cu care el comuni-
ca … Ei l-au găsit într-un loc foarte mic, nu o poți numi casă, nu avea toaletă, erau poate 
8-10 persoane în această colibă. Într-o zi l-au găsit, avea haine de la altcineva, era fără 
încălțăminte și foarte flămând”.25

Neglijarea și lipsa unei griji adecvate pot avea loc mai frecvent în familii cu venituri joase și lipsuri 
economice. Mai mulți părinți au explicat că aceasta a afectat capacitatea lor de a oferi grija și a-i 
supraveghea pe copii după cum ar fi dorit s-o facă. Spre exemplu, unii părinți au menționat că ei tre-
buiau să aleagă între munca în afara țării pentru perioade lungi pentru a oferi resurse familiilor lor (lă-
sând copiii în grija altor membri ai familiei) sau să rămână așa neputincioși să satisfacă necesitățile 
materiale ale copilului lor din cauza veniturilor mici. În unele cazuri, neglijarea din partea părinților 
sau a îngrijitorilor este atât de gravă, încât constituie o îngrijorare ce ține de organele de protecție 
a copilului. Studiul de caz prezentat mai jos demonstrează cum neglijarea, care a fost agravată de 
abuzul emoțional, a dus la dezvoltarea la copil a comportamentului delincvent:

“Voi începe prin a vă povesti despre cazul unui băiat de 15 ani. Mama lui a decedat și tatăl 
lui l-a părăsit atunci când el era mic. Copilul era sub tutela bunicii și ea era în concubinaj 
cu un alt bărbat. Ei au vândut apartamentul lor și s-au mutat cu acel bărbat, și pentru că nu 
era supravegheat, copilul a început să fure lucruri. El nu fura lucruri foarte scumpe, însă a 
furat multe lucruri. Bunica era chemată destul de des la poliție în privința lui și a fost supusă 
amenzii pentru că nu supraveghea adecvat copilul. Ei au făcut o evaluare și au stabilit că 
băiatul nu putea comunica bine cu bărbatul cu care locuia.

Un profesor a vorbit cu copilul și a aflat că bunica și bărbatul ascundeau mâncare de la co-
pil, iar copilul a aflat și era supărat. De la același profesor eu am aflat că bunica era sătulă 
de băiat din cauza comportamentului lui și pentru că ei trebuiau să achite amenzi de fiecare 
dată, și pentru a-l pedepsi, bunica și bărbatul au decis să-l țină afară atunci când ei erau la 
lucru. El a fost lăsat afară odată pentru 2 ore în frig așteptând ca ei să revină acasă.

La vârsta de 13 sau 14 ani băiatul a încercat să se sinucidă (și-a tăiat închieturile de la mâi-
ni) și cam în aceeași perioadă, deși primea ceva bani pentru că era tutore, bunica a refuzat 
să mai fie tutorele lui și nu mai dorea să-l vadă.

Băiatul nu avea unde să stea. El a stat ceva vreme cu un coleg de școală și la un moment 
dat mama colegului de școală a spus conducerii școlii că a purta grija pentru copiii săi și 
pentru băiat era prea mult pentru ea. La acea etapă directorul școlii a contactat asistentul 
social, care cunoștea că bunica era tutorele și nu era informat că ea a refuzat să mai fie 
tutore și că copilul a rămas fără un loc de trai”.26

Este important de menționat că în cazul de mai sus nu a fost nici o intervenție din partea serviciilor 
de protecție a copilului până la momentul când copilul a rămas fără un loc de trai, deși circumstanțele 
de familie în care era acesta mandatau o intervenție la o etapă mult mai timpurie. Subiectul identifi-
cării și intervenției întârziate va fi cercetat în următorul capitol al raportului, care evaluează serviciile 
primare de prevenire existente în Republica Moldova.

25  Interviu individual, asistent social, Oficiul de Probațiune, Soroca, 25 februarie 2015.
26  Interviu individual, asistent social, Soroca, 24 februarie 2015.
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Adițional lipsei unei griji adecvate, participanții la studiu au făcut legătura dintre abuzul fizic și sexual 
și apariția problemelor de comportament, inclusiv a comportamentului delincvent. Aceasta este în 
corespundere cu constatările cercetărilor existente în domeniu; ”studiile au raportat asocieri im-
portante dintre istoricul abuzului sau al neglijării în copilărie și diverse probleme de comportament, 
inclusiv cele grupate în categoria tulburărilor de sfidare opozițională sau comportament tulburător”.27  
Spre exemplu, intervievații din cadrul unui studiu al Consiliului Național de Cercetare care lucrează 
cu copiii ce manifestă comportament antisocial, au menționat că, din experiența lor, copiii care au 
fost victime ale violenței sunt mai predispuși spre manifestări emoționale acute și/sau reacții agre-
sive și sunt expuși unui risc mai mare de a manifesta comportament neadecvat, care poate duce la 
comiterea de infracțiuni.28

Practicienii intervievați în cadrul studiului au explicat că, atunci când copiii sunt expuși și sunt mar-
tori ai abuzului fizic și psihic, ei sunt predispuși să repete astfel de comportament. “Este cunoscut 
că comportamentul deviant, dacă există potențial pentru acesta, începe să se manifeste la vârsta 
de 10-11 ani. De obicei, sursa este familia… ceea ce vede copilul în familie”.29  Într-adevăr, unii 
dintre copiii și adolescenții intervievați pentru cercetare au menționat că au fost victime sau martori 
ai violenței în familie atunci când au fost rugați să povestească despre viețile lor: “Tatăl meu] a fost 
puțin mai dur din cauza problemelor de băutură și manifesta violență față de mamă și copii”.30  Mai 
mult, o serie de părinți au atribuit problemele de comportament ale copiilor lor la experiențele de 
abuz fizic și psihologic: 

“Soțul meu… este foarte violent față de mine și față de copii. Eu aș vrea să pot pleca la 
mama mea și să-l părăsesc, dar mi-e frică de el. Să plec să stau cu mama mea ar putea fi 
în interesul copilului”.31

În fine, unii intervievați, care au lucrat cu copiii cu comportament antisocial sau delincvent au 
menționat că, copiii cu care ei lucrează, în special fetele, au fost victime ale violenței sexuale. 
Un asistent parental profesionist, care îngrijea o fată de 16 ani care manifesta probleme de com-
portament la școală, a explicat că: “Fata mai mare a fost plasată în grija unei asistente parentale 
profesioniste având multiple probleme de sănătate, probleme de piele, purici și chiar boli venerice. 
Eu am plecat la medic și am aflat că fata a fost abuzată sexual, violată”.32  Similar, profesioniștii 
din cadrul Direcției de învățământ din Ialoveni și-au arătat îngrijorarea față de vulnerabilitatea spo-
rită față de abuzurile sexuale la care sunt expuse fetele în mediile lor de familie, care nu le oferă 
grija necesară. Daunele cauzate de experiența de abuz fizic și sexual pot fi, în mod special, grave 
atunci când victima nu poate accesa serviciile adecvate de consiliere psihologică și alte servicii 
de suport.33

Factori agravanți de mediu
Factorii de mediu au un impact asupra dezvoltării comportamentului delincvent la copil deoarece 
contribuie la sau agravează factorii direcți de risc, stresând copilul și diminuând din capacitățile 
sale de adaptare. Cei mai influenți factori de mediu care au reieșit din studiu (mulți dintre care sunt 
interconectați) sunt: sărăcia și lipsurile economice; abuz de alcool și/sau alte substanțe; experiența 
pierderii unei persoane; dizabilitate, probleme de sănătate fizică și mintală; schimbarea locului de 
trai; cerințe educaționale speciale nesatisfăcute; absenteismul școlar; influența negativă a copiilor 
de aceeași vârstă; discriminare. 
27  Petersen, A. Joseph, J. Feit, M. (2014), Noi Direcții în Cercetarea Abuzului și Neglijării față de Copii, Eds; Comisia privind prevenirea Maltratării 

Copilului, Cercetare, Politici și Practici pentru următoarea decadă: Etapa II; Consiliul pentru Copii, Tineret și Familii; Institutul Medicamentului; 
Consiliul Național de Cercetare, disponibil la: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195985/pdf/TOC.pdf (accesat la 23 aprilie 2015).

28  Ibidem
29  Interviu individual, asistent social, municipiul Chișinău, sectorul Botanica, 24 februarie 2015.
30  Interviu individual, copil cu comportament delincvent, Centrul Făclia, Bălți, 4 martie 2015.
31  Interviu individual, mamă a unui copil cu comportament antisocial, Soroca, 25 februarie 2015.
32  Interviu individual, părinte, Oficiul de Probațiune, Ialoveni, 11 martie 2015.
33  Petersen, A. Joseph, J. Feit, M. (2014), Noi Direcții în Cercetarea Abuzului și Neglijării față de Copii, Eds; Comisia privind prevenirea Maltratării 

Copilului, Cercetare, Politici și Practici pentru următoarea decadă: Etapa II; Consiliul pentru Copii, Tineret și Familii; Institutul Medicamentului; 
Consiliul Național de Cercetare, disponibil la: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195985/pdf/TOC.pdf (accesat la 23 aprilie 2015).
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Sărăcia și lipsurile economice
Sărăcia a fost cu precădere prevalentă în studiile de caz incluse în cercetare: chiar dacă cei 31 
copii expuși riscului de a comite infracțiuni (sau care au comis infracțiuni) incluși în studiu nu pot fi 
considerați un eșantion reprezentativ pentru populația generală, majoritatea vastă au trecut printr-un 
grad de dificultate financiară în timpul copilăriei și adolescenței. Asocierea dintre sărăcie și compor-
tament delincvent / antisocial corespunde cercetărilor existente în domeniu, care leagă atât sărăcia 
familiei, cât și de ”cartier” cu implicarea adolescenților în comiterea de infracțiuni. 

Practicienii care lucrează cu copiii din medii vulnerabile au explicat cercetătorilor că sărăcia contri-
buie direct la comportamentul delincvent al multor copii, întrucât furtul în special devine o strategie 
de supraviețuire pentru copiii ai căror familii nu sunt în stare să le satisfacă necesitățile de bază. 
Manifestarea de către unii a comportamentului delincvent a fost legată direct de necesitățile de bază 
nesatisfăcute, așa după cum o demonstrează două cazuri de neglijare gravă, descrise în secțiunea 
anterioară, unde copiii au fost nevoiți să fure produse alimentare pentru că acestea le lipseau. Unul 
dintre profesioniștii care lucrează într-un program de dejudiciarizare din municipiul Bălți a explicat 
că: “un motiv foarte frecvent [pentru comiterea infracțiunilor] este nevoia de a satisface necesitățile 
de hrană și necesitățile financiare, pentru îmbrăcăminte și altele similare, pentru că părinții nu au 
grijă să-și îndeplinească conștiincios funcțiile lor de părinți”.34 

Mai mult, sărăcia poate inhiba influența pozitivă a familiei35 și poate spori șansele ca un copil să 
sufere de pe urma lipsei unei griji adecvate sau de pe urma neglijării. Câțiva părinți au explicat că ei 
erau mai degrabă ocupați de satisfacerea necesităților de supraviețuire a copiilor lor, decât să ofere 
copilului grija și susținerea adecvată. Spre exemplu, unul dintre părinții a doi copii care erau absenți 
de la școala din Soroca a explicat că: “cel mai eficient mod de a încuraja copiii mei să meargă la 
școală ar fi să petrec mai mult timp cu ei acasă, însă eu trebuie să lucrez pentru că trebuie să-i hră-
nesc, deci nu pot să stau acasă”.36 

Sărăcia și șomajul sunt endemice în Republica Moldova și, prin urmare, nu este surprinzător faptul 
că mulți dintre copiii și familiile intervievate au menționat că unul sau mai mulți membri de familie 
sunt șomeri. În afară de pierderea grijii părintești atunci când părintele trebuie să plece peste hotare-
le țării să-și caute de lucru, după cum a menționat un intervievat, stresul generat de șomaj și sărăcie 
poate de asemenea să inhibe motivația copiilor, micșorând aspirațiile și speranțele într-un viitor mai 
bun al lor și eliminând ambițiile lor de a munci mult și a merge la școală: “Toți părinții aveau locuri de 
muncă la care să meargă, însă acum nu pot găsi modalități să-și motiveze copiii, ei văd că unicele 
locuri de muncă disponibile sunt prost plătite și părinții nu muncesc și sunt prea relaxați, astfel, nici 
copiii nu sunt motivați”.37

Este cunoscut că sărăcia a avut efecte similare și față de recidivismul în rândul copiilor; atunci când 
un copil nu avea pe nimeni care să-i poarte de grijă, și nici mijloace proprii de întreținere după o pe-
rioadă de evidență la organele de probațiune sau după ispășirea pedepsei în detenție, profesioniștii 
au menționat că este foarte probabil ca copiii să continue să comită infracțiuni. Copiii care au atins 
vârsta de 18 ani nu mai sunt eligibili pentru susținere de la serviciile destinate pentru copii (cum ar fi 
plasarea în centre de plasament temporar) și ar putea fi în mod special vulnerabili la recidivă datorită 
incapacității lor de a se întreține.

34  Interviu individual, ELPIS, Balti, Proiect IRP, 26 februarie 2015.
35  http://scholar.harvard.edu/files/sampson/files/1994_cd_laub.pdf 
36  Interviu individual, mamă a unui băiat cu comportament delincvent, serviciul de asistență socială, Soroca, 25 februarie 2015.
37  Discuție de grup (2), mamă a unui copil cu probleme de comportament/ comportament violent și Directorul de Școală, SAP (Serviciul de asistență 

psihopedagogică), Soroca, 23 februarie 2015.
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Abuzul de alcool și/sau de alte substanțe
Un factor suplimentar de risc menționat de profesioniștii din locurile vizitate, care a fost ulterior 
confirmat de mărturiile a mai mult de jumătate din copiii intervievați, este abuzul de alcool în rân-
dul părinților și altor îngrijitori. Abuzul de alcool și droguri este menționat drept o problemă gravă 
în Republica Moldova, agravat de stresul cauzat de sărăcie și lipsa oportunităților. După cum o 
menționează mai multe studii, acest risc ține de legătura dintre abuzul de alcool și alte substanțe 
din partea părinților și altor îngrijitori și manifestarea comportamentului antisocial și delincvent al 
copiilor.38  Cercetarea a demonstrat că abuzul de alcool din partea părinților este legat de ”o pondere 
sporită a spectrului de consecințe negative la copii și adolescenți, inclusiv abuzul de alcool și droguri, 
comportament dezordonat și delincvent, induce lipsa de comportament adecvat și creează tulburare 
internă, în special anxietate și depresie”.39 

Într-adevăr, alcoolismul părinților/tutorilor a avut o serie de repercusiuni asupra vieții copiilor, cazurile 
cărora au fost incluse în cercetare, inclusiv: diverse grade de neglijare, abandon, dificultăți financiare 
și expunere la violență în familie (atât în calitate de victime, cât și în calitate de martori). Unii copii 
au fost privați de grija familială în totalitate în rezultatul alcoolismului părinților, și au fost transferați 
(deseori inadecvat) în sistemul de îngrijire alternativă. În final, profesioniștii intervievați au făcut în 
mod repetat legătura dintre educația copiilor într-un mediu de alcoolici și formarea comportamentu-
lui antisocial. Impactul alcoolului în calitate de factor de risc este descris în cazul unui băiat aflat în 
îngrijire parentală profesionistă la Ungheni. Asistentul parental profesionist a mărturisit cercetătorilor 
următoarele: 

“Nu știam despre familia biologică a copilului, dar după ceva vreme copilul însuși a început 
să-mi povestească. El mi-a spus că mama și tatăl lui consumau mult alcool, nu aveau grijă 
de el, îl trimiteau la magazin să mai cumpere alcool și îl băteau fără nici un motiv. De multe 
ori ei îl alungau de acasă. Într-o zi, când lui nu i se permitea sa vină acasă, copilul a mers 
la primăria din sat și a spus totul. Astfel, copilul a fost luat din familie. După ceva vreme, 
copilul a început să se poarte urât la școală, eu am fost sunată de diriginte care mi-a spus 
că copilul era puțin violent față de ceilalți copii și că folosea cuvinte necenzurate”.40 

Mai mult, unii intervievați au explicat că utilizarea alcoolului și a drogurilor a contribuit la comiterea 
de către ei înșiși a unor acțiuni delincvente, o tendință care a fost confirmată de mulți practicieni 
consultați pe parcursul studiului. Atunci când au fost întrebați despre motivele comiterii infracțiunilor, 
un angajat al ELPIS, un program comunitar din municipiul Bălți, care oferă servicii psiho-sociale 
și alte servicii de susținere pentru copiii între 12 și 18 ani expuși riscului de a comite infracțiuni, a 
răspuns: “Unii copii consumă droguri ușoare – marijuana sau miros clei. Ei sunt dependenți. Este 
considerat comportament delincvent, însă în mare parte încurajează alt comportament delincvent 
pentru că ei au nevoie de bani și nu își pot controla lucid mințile”.41  Similar, un participant la gru-
pul de discuții din cadrul unui departament din penitenciar, fiind întrebat despre motivele comiterii 
infracțiunilor, a menționat că: “Majoritatea infracțiunilor sunt comise de minori în stare de ebrietate 
alcoolică”.42

38  Heilbrun, K., Goldstein, N. E. S., & Redding, R. E. (2005). Delincvența Juvenilă: prevenire, evaluare și intervenție. New York, Oxford University 
Press.

39  Lynsky, M. T., Fergusson, D. M. and Horwood, L. J. (1994), Efectul problemelor de alcoolism la părinți asupra ponderii tulburărilor psihiatrice la 
adolescenți. Addiction, 89, 1277-1286.

40  Interviu individual, asistentul parental profesionist al unui băiat cu comportament delincvent, Ungheni, 3 martie 2015.
41  Discuție de grup (2), personalul IRP/Programul ELPIS, Centrul Făclia, Bălți, 4 martie 2015.
42  Discuție de grup (4), Șeful Departamentului Instituțiilor Penitenciare și colegii săi, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Chișinău, 23 februarie 

2015.
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Experiența pierderii unei persoane apropiate
O serie de studii au demonstrat că experiențele traumatice, precum pierderea unuia dintre părinți 
sau a unui frate pot ”amplifica” riscul ca un adolescent să dezvolte comportament antisocial sau 
delincvent.4344  În absența unui set de factori protectori (menționați mai jos) în viața copilului, aceste 
lovituri ar putea fi greu de suportat. Câțiva copii intervievați au menționat că au trecut prin decesul 
unuia sau a ambilor părinți, iar unii au suportat decesul fraților/surorilor, pe care ei le-au descris ca 
având un impact semnificativ asupra problemelor de comportament pe care le-au întâmpinat mai 
târziu în viața lor. Cu regret, foarte puțini dintre acești copii au primit consiliere sau susținere pentru 
a trece peste experiențele lor de pierderi sau abandon.

Spre exemplu, o tânără cu trecut delincvent, care-și ispășea pedeapsa de muncă neremunerată în 
folosul comunității în Chișinău, a spus cercetătorilor cum a fost afectată de un incendiu care i-a ucis 
sora mai mare și alți membri ai familiei pe când avea 5 ani. Ea a fost lăsată în grija bunicii până la 
vârsta de opt ani și apoi înmatriculată într-o școală-internat, de unde ea a fugit după câțiva ani și a 
început să fure și să manifeste alt comportament delincvent.45 

Un alt copil, aflat în detenție la penitenciarul Goian, a descris cum furturile au început datorită lipsei 
controlului sau a susținerii părintești după ce tatăl său s-a sinucis, iar mama plecase peste hotare 
în căutarea unui loc de muncă:

“Tatăl meu s-a sinucis, el s-a spânzurat în 2009 după ce a lucrat timp de un an în afara țării.
Au fost luate careva acțiuni care să te ajute să treci peste asta?

Eu am primit niște ajutor de la fratele meu mai mare și de la unchi, însă nu am primit careva 
ajutor de la vreun serviciu social”.46 

Constatările noastre corespund cu cele ale cercetărilor din domeniu privind efectele traumelor asu-
pra comportamentului copiilor, iar o parte din cazuri (cum ar fi cele menționate aici) demonstrează 
efectele negative asupra copiilor din Republica Moldova care au pierdut membrii de familie. 

Probleme de sănătate fizică și mintală
Dizabilitatea unui părinte sau tutore a fost de asemenea constatată ca jucând un rol în viața mai 
multor copii care au participat la studiu. Se pare că aceasta a mărit probabilitatea apariției sărăciei 
și, pentru unii copii, a rezultat în preluarea unor responsabilități adiționale. Câțiva asistenți sociali 
intervievați au descris cazuri când dizabilitatea a afectat îndeplinirea funcției de supraveghere (și 
susținere financiară) pentru un copil, care a generat în consecință comportament antisocial și delin-
cvent. 47

Efectele dizabilității sunt amplificate de existența unei susțineri prea mici din partea statului pentru 
majoritatea familiilor din Republica Moldova care au membri cu dizabilități. În unele cazuri analiza-
te în studiu, responsabilitățile adiționale financiare și de îngrijire preluate de familiile în care există 
persoane cu dizabilități sau probleme de sănătate au amplificat factorii de risc (sănătate, lipsa grijei 
adecvate, neglijare, etc.), având implicații pentru educația copiilor și accesarea oportunităților, și în 
final, au contribuit la consolidarea riscului de comitere a infracțiunilor. 

43  Maschi, Tina, Carolyn A. Bradley și Keith Morgan,  Descurcarea legăturii dintre Traume și Delincvență: Rolul mediator al Efectului Negativ și 
Expunerea la Comportamentul Delincvent al Persoanelor de aceeași vîrstă, Youth Violence and Juvenile Justice, 2008, 6:136. 

44  Draper, Ana și Hancock, Maggie (2011) Doliul parental în copilărie: Riscul vulnerabilității la delincvență și factorii care generează 
adaptabilitate. Mortality, 16 (4). pp. 285-306.

45  Interviu individual, copil cu comportament delincvent, Centrul Făclia, Bălți, 4 martie 2015.
46  Interviu individual, adolescent condamnat pentru comiterea unei infracțiuni, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
47  Interviu individual, asistent social, Oficiul de Probațiune, Soroca, 25 februarie 2015.
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“Erau patru persoane care trăiau în aceeași gospodărie: copilul (de 11 ani), tatăl său, 
mătușa și unchiul copilului. Tatăl este cu dizabilități, nu are picioare. Mama i-a părăsit și a 
plecat peste hotare să-și caute o altă familie.

Mătușa (sora tatălui) și partenerul ei au grijă de amândoi, de copil și de tată. Tatăl primește 
o indemnizație de dizabilitate – 300 lei și mătușa primește un ajutor financiar de la stat – 
300 lei.

Copilul abandonează școala pentru că trebuie să aibă grijă de tatăl său sau pur și simplu 
nu vrea să meargă la școală”.48 

Câțiva dintre copiii intervievați au menționat că au trecut atât prin dificultăți de sănătate fizică, cât și 
sănătate mintală. Dacă nu sunt tratate, aceste probleme de sănătate, care des sunt legate de alți 
factori de risc prin care copiii au trecut (spre exemplu pierdere, abuz sau neglijare), ar putea contribui 
la manifestarea la copii a comportamentului antisocial sau delincvent. În special, unii dintre copiii 
intervievați au spus membrilor echipei de cercetare că ei au avut în trecut probleme de depresie și 
că au trecut prin sentimente suicidale sau chiar au încercat să se sinucidă în perioada când comi-
teau infracțiuni. Alți copii și părinți au explicat simțul de nefericire și/sau exteriorizarea exploziilor 
emoționale sau agresive. Profesioniștii au explicat cercetătorilor că, din experiența lor, nesatisface-
rea necesităților de sănătate mintală deseori duc la încăierări cu copii de aceeași vârstă și rupturi în 
familia copilului, la școală și în viața socială a acestuia.49

Migrația
În procesul explorării istoriilor de viață ale copiilor cu comportament antisocial, studiul a demonstrat 
legături clare dintre deteriorarea comportamentului copilului și schimbarea locului de trai: 

După mutare, unii copii (și părinții lor) descriu cum ei s-au simțit excluși, izolați sau ostracizați în 
noul lor oraș, sat și/sau școală. Alții au trecut prin discriminare din partea copiilor și adulților în noua 
lor comunitate. Un părinte a descris cum comportamentul feciorului său s-a deteriorat în rezultatul 
apariției acestor dificultăți, pe care le-a înfruntat după ce familia s-a și-a schimbat locul de trai: 

“Ei sunt priviți în sat drept ”străinii” din Soroca, și el a fost un străin, și, deci unde nu te-ai 
duce există probleme: ei îl învinuiesc pe el și nici chiar profesorii nu îl acceptă ușor. Inițial 
el a avut încăierări cu colegii de clasă, apoi cu profesorii și apoi s-au implicat psihologii. 
Chiar și poliția a încercat să găsească probe care să demonstreze că el a făcut ceva rău, au 
încercat să găsească probe că el a provocat incendii, încă acum poliția nu consideră asta 
drept un subiect important“.50 

Într-adevăr, cercetările din domeniul prevenirii au demonstrat că relațiile pozitive cu tinerii de aceeași 
vârstă și simțul de ”apartenență” la o comunitate sunt factori protectori importanți. Când acestea sunt 
întrerupte – copilul este expus riscurilor.51

Nesatisfacerea cerințelor educaționale speciale
O serie de părinți intervievați au menționat că copilul lor (care a exteriorizat comportament antisocial/
delincvent) a avut dificultăți de învățare la școală. Unii dintre copii au menționat direct că li se păreau 
lecțiile prea complicate, nu le plăcea școala, se simțeau defavorizați și ezitau să frecventeze orele, 
iar colegii de clasă le creau stări de conflict și îi marginalizau.

48  Interviu individual, asistent din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică, Soroca, 23 februarie 2015.
49  Interviu individual, mamă a unui copil cu probleme de comportament/violență, SAP (Serviciul de asistență psihopedagogică), Soroca, 23 februarie 

2015.
50  Ibidem.
51  McCarthy, P. Laing, K. Walker, J. (2004), Infractorii de Viitor? Evaluarea Riscului pentru Copii și Adolescenți să fie implicați în Comportament 

Infracțional sau Antisocial, Centrul din Newcastle pentru Studii de Familie, Universitatea Newcastle upon Tyne. Disponibil la: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/RR545.pdf (accesat la 22 aprilie 2015).
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Evaluarea dizabilităților de învățare cel mai des întâlnite în statele dezvoltate, precum tulburarea ce 
ține de lipsa de atenție, dislexia sau dispraxia, sunt în mare majoritate la etapa incipientă în Republi-
ca Moldova. Există suspiciunea că mulți copii cu astfel de dizabilități de învățare trec prin întreaga lor 
perioadă de școală fără să fie diagnosticați ca având nevoie de aranjamente educaționale speciale. 
Există puțini specialiști în domeniul educației speciale și puțini care sunt capabili să ofere suport 
continuu. După cum a menționat un intervievat: “Copilului îi vine greu să învețe. Nimeni de la școală 
nu l-a ajutat pe parcursul studiilor lui, în partea ce ține de comportamentul lui, și nici nu a primit 
vreun ajutor de la asistentul social”.52  Într-adevăr, foarte puțini copii au spus că au primit susținere 
adițională educațională atunci când aveau nevoie de ea. În unele cazuri, dificultățile de învățare du-
ceau la absenteism, care în consecință poate contribui la comportament delincvent. 

Absența de la școală
O mare parte din copiii intervievați absentau de la școală în mod constant, deseori în perioada când 
aceștia manifestau comportament delincvent. Practicienii deseori descriau absența de la școală ca 
fiind asociată cu comiterea de infracțiuni. Atunci când erau întrebați de ce absentează de la școală, 
unii copii au menționat că o considerau plictisitoare și/sau dificilă, în timp ce alții menționau că nu 
puteau merge la școală pentru că aveau grijă de membri de familie mai mici sau cu dizabilități:

“Îți place să mergi la școală?
Da, îmi place să merg la școală. Uneori mama mă roagă să stau acasă să am grijă de fratele mai 
mic, însă eu aș prefera să merg la școală.”

Influența negativă din partea colegilor
Atunci când sunt rugați să explice motivele comportamentului delincvent, mulți părinți, profesioniști, 
și chiar însuși copiii au făcut referire la influența colegilor de aceeași vârstă, și au considerat com-
portamentul delincvent legat de petrecerea timpului în ”gașcă” sau ”într-un grup negativ de prieteni”. 
Spre exemplu, o mamă a explicat motivul pentru care feciorul ei a comis un furt, spunând cercetăto-
rilor că: “El nu a mai nimerit în necaz în trecut, însă s-a legat cu niște prieteni răi”.53  O altă mamă și-a 
manifestat îngrijorarea privind influența prietenilor mai mari ai feciorului ei în probabilitatea implicării 
lui în comiterea infracțiunilor:

“A fost el în conflict cu legea?

Prietenii lui posibil, însă nu și el. El este foarte ușor manipulabil de grup, eu sunt îngrijorată 
că ei ar putea să-i pregătească de lucru – eu știu că ei fac contrabandă de droguri din Rusia 
etc. și eu sunt îngrijorată că ei îl pregătesc să fie un traficant de droguri.”

Influența tinerilor de aceeași vârstă asupra comportamentului delincvent deseori interacționează cu 
alți factori de risc. Intervievații deseori au relatat că copiii s-au alipit unui grup de vârste similare care 
i-au influențat și ei au început să comită infracțiuni pentru că nu frecventau școala. Mai mult, unii copii 
au explicat că au început să comită infracțiuni datorită dorinței de a face parte dintr-un grup sau de a 
căștiga respectul din partea membrilor grupului. Este în special cazul copiilor care nu primesc susținere 
sau nu se simt că fac parte din familiile lor sau nu se simt parte a unui grup în alte domenii ale vieții lor. 

În aceeași ordine de idei, unii intervievați au explicat că copiii sunt implicați în comiterea infracțiunilor 
cu scop de a obține un statut social, simțul de împlinire sau chiar din plictiseală. Acesta ar putea fi 
cazul copiilor care nu se pot manifesta sau nu pot atinge rezultate în alte domenii ale vieții lor. Un 
consilier de probațiune a descris cum unul dintre tinerii pe care îi supraveghea a comis multiple fur-
turi nu pentru că avea nevoie sau își dorea acele lucruri; el fura pentru a câștiga respectul tinerilor 
din mediul lui care admirau un astfel de comportament:
52  Discuție de grup, copil (băiat, 11 ani) și mătușa copilului, Serviciul de asistență psihopedagogică, Ungheni, 2 martie 2015.
53  Interviu individual, Oficiul de Probațiune Soroca – mama unui copil aflat în probațiune pentru jaf, 25 februarie 2015. 
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“Acest băiat a comis 5 infracțiuni. Atunci când el fura lucruri, nu le fura pe toate pentru sine, 
el le împărțea altor copii pentru ca ei să-l admire. Acest copil a fost lăsat fără supraveghere, 
astfel, pentru ca el să-și arate că poate fi de folos - a început să fure. Nu o făcea pentru 
propriile necesități, ci pentru ca să fie admirat de alții”.54 

Discriminarea 
Discriminarea, marginalizarea și excluderea copiilor pe motive de etnie sau rasă, sau în bază de sta-
tut civil al părinților rămâne o problemă gravă în Republica Moldova. Unii copii și familiile implicate în 
acest studiu au fost afectați de discriminare, care cel mai probabil a avut efecte asupra vulnerabilității, 
izolării și posibil chiar asupra comportamentului lor delincvent. Experiența lor de discriminare a fost 
variată: unii copii au menționat că au fost discriminați din cauza mediului vulnerabil din care provin 
și/sau a resurselor financiare limitate ale familiilor lor; alții au suferit de pe urma excluderii din cauza 
cerințelor educaționale speciale. Suplimentar, într-un număr mic de cazuri au fost discriminați copiii 
adoptați. Spre exemplu, într-un caz, o mamă a explicat cum fiul său adoptiv a fost marginalizat în 
școală și în comunitate, ceea ce, după părerea ei, i-a afectat negativ comportamentul:

“Cum credeți că trebuia îmbunătățit procesul pentru a ajuta copilul Dvs. să-și amelio-
reze comportamentul?

Am fi putut colabora împreună (eu, școala și alți actori) – atunci când am aflat pentru prima 
dată despre comportamentul lui și am început să fac ceva, eu nu am știut că problema 
”va veni împotriva mea”, însă așa s-a întâmplat. Eu am avut o călătorie și un zbor lung 
– ei doreau ca eu să-l iau de la școală, însă el nu avea nevoie să fie plasat într-o școală 
rezidențială și eu eram disperată. Este rolul părinților să se implice întâi de toate, însă aici 
era vorba despre discriminare. El suferea de pe urma stigmatizării pentru că a fost adoptat 
– el era marginalizat de comunitatea lui și de autorități”.55 

Discriminarea împotriva copiilor de origine Rromă cu siguranță rămâne o problemă și a fost 
menționată de profesioniști. Unii profesioniști din domeniul justiției au menționat că erau la curent cu 
cazuri în care copiii de origine Rromă au suferit de pe urma discriminării pe criteriu etnic. De exem-
plu, un procuror la nivel de raion a menționat că copiii rromi de obicei primesc sentințe mai dure 
comparativ cu copiii non-rromi: “în instanță ei vor vedea un ”rrom” și îl vor condamna la închisoare 
deoarece cred că rromii sunt mai răi decât noi, restul”.56 

Este important de menționat că o serie de profesioniști au vorbit cu conotație discriminatorie despre 
copiii rromi, manifestând opinii multiple despre înclinările copiilor rromi de a intra în conflict cu legea 
și de a comite infracțiuni în mod repetat.

În continuare există o presiune puternică în comunitate de a avea un comportament bun și a respec-
ta normele sociale. Copiii care sunt văzuți ca fiind expuși riscului sau care manifestă comportament 
antisocial sunt supuși discriminării, chiar și înainte să fi comis o infracțiune. Un părinte a menționat 
că i-a fost atât de rușine pentru comportamentul copilului său, atunci când acesta a început să lip-
sească de la ore și să petreacă timp cu persoane mai mari, fumând și consumând băuturi, încât a 
vrut să-l ducă la internat pentru ca alții din comunitate să nu afle despre aceste lucruri. 

54  Interviu individual, Oficiul de Probațiune Soroca, 25 Februarie 2015.
55  Interviu individual, mama unui copil cu probleme de comportament/violență, SAP (Serviciul de asistență psihopedagogică), Soroca, 23 februarie 

2015.
56  Interviu individual, procuror specializat pe cazurile cu implicarea copiilor, Procuratura Soroca, 27 februarie 2015.
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Expunerea copiilor la discriminare ar putea fi în sine un factor de risc, 57 iar în unele cazuri discutate, 
experiența copiilor discriminați a generat furie și frustrare și/sau a redus implicarea lor în activități 
școlare sau alte activități sociale pozitive.

2.3. faCtoRi pRotECtoRi

Secțiunea anterioară a detaliat factorii de risc care contribuie la dezvoltarea comportamentului antiso-
cial/delincvent la copii: înțelegerea factorilor de risc este esențială pentru stabilirea necesităților copiilor 
expuși riscului și cum serviciile ar putea întruni efectiv aceste necesități și în final ar preveni comite-
rea de infracțiuni. Adițional reducerii factorilor de risc, literatura în domeniul prevenirii menționează 
importanța dezvoltării factorilor protectori. Factorii protectori ar putea ajuta copiii să facă față și să 
treacă peste factorii de risc. În mod special, cercetările din domeniu au menționat că ”auto-eficiența 
(încrederea că o persoană poate să realizeze activități cu succes), o perspectivă pozitivă, o relație sta-
bilă, caldă și afectuoasă cu unul sau ambii părinți, legăturile cu profesorii și cu alți adulți sau tinerii care 
au atitudini pozitive și dețin rolul de model, având comportament social adecvat, precum și aptitudini 
sociale dezvoltate”58 sunt esențiale pentru a preveni comportamentul delincvent. 

Din păcate, pentru majoritatea copiilor și tinerilor intervievați în cadrul studiului, acești factori pro-
tectori nu au fost prezenți, ceea ce a redus din capacitatea lor de a face față multitudinii factorilor 
de risc intercalați la care erau expuși. Această stare de lucruri este conformă cu analiza existentă, 
care sugerează că interacțiunea dintre multiplii factori de risc și lipsa factorilor protectori stă la baza 
comportamentului antisocial sau delincvent al majorității copiilor: ”factorii multipli de risc se concen-
trează și interacționează în viețile unor copii [care au fost implicați în activitate delincventă], în timp 
ce importanți factori protectori sunt vizibil absenți”.59  Este important de menționat că nu toți copiii 
care sunt expuși multiplilor factori de risc și lipsei factorilor protectori manifestă comportament an-
tisocial: ”adaptabilitatea” joacă un rol în ajutorarea multor copii pentru a obține rezultate pozitive în 
ciuda circumstanțelor dificile în care se află”.60 

Au fost dezvoltate multe cercetări în domeniul ”adaptabilității”, însă în contextul actualului raport 
considerăm acest termen drept ”procesul, capacitatea, rezultatul unei adaptări de succes în ciuda 
circumstanțelor sfidătoare și amenințătoare”61, care permit copiilor să facă față problemelor, în loc 
să manifeste comportament antisocial sau delincvent. Se consideră că adaptabilitatea poate fi pro-
movată prin intermediul factorilor protectori din viața unui copil62 și se manifestă prin câteva forme:

1. Prin obținerea rezultatelor pozitive în pofida expunerii unor factori gravi de risc.
2. Prin adaptarea cu succes la experiențe și situații stresante.
3. Prin recuperarea rapidă de la o stare de criză sau o traumă.63

57 Prior, D. Paris, A. (2005) Prevenirea implicării copiilor în comiterea infracțiunilor și comportament antisocial: Analiza literaturii, Institutul de Științe 
Aplicative, Universitatea din Birmingham. Disponibil la: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.
uk/publications/eOrderingDownload/RR623.pdf (accesat la 23 aprilie 2015).

58 A se vedea ”Prevenirea și Reducerea: O analiză a strategiilor de intervenție timpurie pentru a preveni sau reduce comportamentul juvenil 
delincvent și antisocial, Departamentul Educație și CATT 2010, p.13 și Analiza Bunelor Practici în Prevenirea Delincvenței Juvenile în Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană, 2006.

59 Consiliul pentru Justiție Juvenilă, (2001), Factorii de risc și protectori legați de delincvența juvenilă și intervențiile eficiente de prevenire, p.8.
60 McCarthy, P. Laing, K. Walker, J. (2004), Infractorii de Viitor? Evaluarea Riscului pentru Copii și Adolescenți să fie implicați în Comportament 

Infracțional sau Antisocial, Centrul din Newcastle pentru Studii de Familie, Universitatea Newcastle upon Tyne. Disponibil la: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/ 
eOrderingDownload/RR545.pdf (accesat la 22 aprilie 2015).

61 Masten, A., Best, K. and Garmezy, N. (1990) ”Adaptabilitatea și dezvoltarea: contribuții de la studiul privind copiii care fac față problemelor”, 
Dezvoltare și Psihopatologie, vol. 2, p. 425.

62 McCarthy, P. Laing, K. Walker, J. (2004), Infractorii de Viitor? Evaluarea Riscului pentru Copii și Adolescenți să fie implicați în Comportament 
Infracțional sau Antisocial, Centrul din Newcastle pentru Studii de Familie, Universitatea Newcastle upon Tyne. Disponibil la: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/ 
eOrderingDownload/RR545.pdf (accesat la 22 aprilie 2015). 

63 Masten, A.S. (1994) ”Adaptabilitatea în dezvoltarea individuală: adaptarea cu succes în ciuda riscurilor și problemelor’, in M.C. Wan și E.W. Gordon 
(eds) Adaptabilitatea educațională în interiorul orașului din America: Provocări și perspective (Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum) pp. 3–25.
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De partea cealaltă, gradele sporite de risc și factorii reduși de protecție pot afecta negativ capacita-
tea de adaptabilitate.64  Din păcate, după cum o demonstrează capitolele următoare ale raportului, 
există puține servicii de prevenire în Republica Moldova care ar putea contribui la consolidarea 
capacității de adaptabilitate a copilului. Practic nu sunt programe de instruire în abilități parentale, 
puține programe pentru a ajuta copiii să-și combată comportamentul delincvent, și o intervenție re-
dusă a serviciilor de protecție a copilului, care par să aibă capacități profesionale și umane reduse. 
Dovezile din cadrul acestui studiu indică asupra faptului că serviciile de protecție a copilului sunt 
în mare parte pasive, reacționând doar atunci când starea de lucruri ajunge la un moment de criză 
și trauma a fost deja generată, în loc să fie pro-active și să intervină atunci când problemele abia 
încep să se manifeste, necătând la faptul că practic toți copiii cad sub incidența definiției de ”copil 
în situație de risc” după cum este menționat în Legea privind protecția specială a copiilor aflați în 
situație de risc și a copiilor separați de părinți (Legea 140). Școlile de asemenea pot juca un rol în di-
minuarea comportamentului antisocial și delincvent, în special în cooperare cu serviciile de protecție 
a copilului și angajații din organele de drept. La moment, totuși, școlile nu par să aibă un rol major 
în acest domeniu. 

Înainte de a evalua existența diverselor servicii, este important de menționat că pentru copiii incluși 
în studiu, disponibilitatea (și costul) serviciilor nu a fost unicul factor care a afectat accesul lor la 
aceste servicii. Spre exemplu, câteva fete au menționat că trebuie să dedice tot timpul liber grijilor 
de gospodărie. Alți copii ezitau să frecventeze serviciile întrucât au fost supuși discriminării din ca-
uza stării lor împovărate și vulnerabile; după cum au menționat unii practicieni, chiar și atunci când 
costurile erau reduse pentru a permite copiilor să acceseze aceste servicii, copiii nu erau implicați 
cu succes pentru că se simțeau ”diferiți” de ceilalți. Astfel, atunci când apare oportunitatea dezvoltării 
(și îmbunătățirii) unui serviciu, trebuie de avut în vedere cum pot fi diminuate barierele înfruntate de 
copiii expuși riscului în procesul accesării lor.

Atunci când copiii nu au posibilitate să se implice în activități de promovare a dezvoltării lor sociale, 
mintale și fizice, aceștia se pot simți plictisiți, frustrați și izolați de comunitate. De asemenea, asta 
ar putea însemna că ei pierd din oportunitățile de a-și dezvolta abilități sociale importante și să-și 
formeze grupuri de comunicare (prin intermediul copiilor și a mentorilor maturi). Sportul, activitățile 
culturale, artistice și alte activități din comunitate sunt recunoscute ca având un rol protector în 
comunitate, ajutând copiii să dezvolte ”o identitate pozitivă, simțul apartenenței și al conectării cu 
comunitatea, precum și oportunitatea de a avea succes”65, care poate juca un rol în prevenirea im-
plicării copiilor în activitate antisocială și delincventă.66 

2.4. nECEsitățilE CopiiloR Cu RisC dE a intRa 
       ÎN CONFLICT CU LEGEA

În general, studiul demonstrează că copiii din Republica Moldova care manifestă comportament 
antisocial și delincvent sunt expuși multiplilor factori de risc și că serviciile de protecție sunt insufici-
ente pentru a diminua factorii de risc la care sunt expuși acești copii. Sărăcia, destrămarea familiei și 
munca părinților în afara țării sunt factori de risc semnificativi în cazul copiilor. În multe cazuri, copiii 
cu comportament antisocial sau delincvent ar putea fi cu toții considerați ca având nevoie de servicii 

64 McCarthy, P. Laing, K. Walker, J. (2004), Infractorii de Viitor? Evaluarea Riscului pentru Copii și Adolescenți să fie implicați în Comportament 
Infracțional sau Antisocial, Centrul din Newcastle pentru Studii de Familie, Universitatea Newcastle upon Tyne. Disponibil la: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/ 
eOrderingDownload/RR545.pdf (accesat la 22 aprilie 2015). 

65 McCarthy, P. Laing, K. Walker, J. (2004), Infractorii de Viitor? Evaluarea Riscului pentru Copii și Adolescenți să fie implicați în Comportament 
Infracțional sau Antisocial, Centrul din Newcastle pentru Studii de Familie, Universitatea Newcastle upon Tyne. Disponibil la: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/ 
eOrderingDownload/RR545.pdf (accesat la 22 aprilie 2015).

66 Ibidem
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de protecție din cauza expunerii lor la lipsuri precum grijă adecvată și, în unele cazuri, neglijare, 
abuz și violență. De asemenea, mulți dintre copiii cu comportament antisocial și delincvent aveau 
nevoie acută de consiliere psihologică, în special cei care au suferit de pe urma unei pierderi sau de 
pe urma abandonului. În alte cazuri, copiii în situație de risc nu s-au regăsit printre beneficiarii servi-
ciilor de suport de la școală, ceea ce duce la absenteism: un factor major de risc care poate genera 
comportamentul delincvent. De asemenea, există și discriminare continuă față de copiii provenind 
din grupuri vulnerabile, copii din comunitățile de rromi, copii adoptați și copii din instituții rezidențiale. 

Analizând factorii de risc și având în vedere importanța factorilor de protecție care ar putea ajuta co-
piii să facă față și să treacă peste factorii de risc, se impune concluzia că există o serie de necesități 
care trebuie satisfăcute prin intermediul dezvoltării serviciilor de prevenire. Aceste necesități sunt 
prezentate în lista de mai jos într-o ordine aleatorie. Următorul capitol din raport, care evaluează 
serviciile primare, secundare și terțiare de prevenire existente la moment în Republica Moldova, 
evaluează gradul de disponibilitate al acestor servicii pentru a satisface necesitățile și identifică la-
cunele în serviciile de prevenire.

boxa 1: nECEsitățilE CopiiloR Expuși RisCului dE a intRa 
             ÎN CONFLICT CU LEGEA

1. Identificarea promptă și referirea copiilor care suferă de sau sunt expuși riscului de a suferi 
de pe urma neglijării, violenței, abuzului și exploatării;

2. Supravegherea parentală adecvată și grija față de copiii ”în situație de risc”;

3. Opțiuni adecvate pentru plasament în îngrijire alternativă;

4. Consiliere psihologică și terapie pentru copiii ” în situație de risc”;

5. Soluții direcționate spre familii pentru a soluționa conflictele și a îmbunătăți dinamica fami-
liei (familiile ” în situație de risc”);

6. Susținere activă parentală pentru îngrijitori pentru a îmbunătăți îngrijirea parentală;

7. Acces la servicii de planificare a familiei, servicii de sănătate reproductivă; 

8. Resurse financiare pentru familii care au nevoie de acest suport;

9. Oportunități mai bune pentru instruire continuă, susținere în formarea carierei și ajutor în 
găsirea unui loc de muncă (copiii ” în situație de risc” și copii cu comportament delincvent);

10. Suport pentru copii încadrați în sistemul de învățământ (în special pentru copiii cu cerințe 
educaționale speciale / probleme de comportament);

11. Oportunități de participare la activități extra-curriculare.
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CAPITOLUL 3: 

pREvEniREa pRiMaRă

Capitolul anterior al acestui raport a identificat factorii care contribuie la apariția comportamentului 
antisocial și delincvent în rândul copiilor, și concluzionează cu o listă de necesități pentru copii, familii 
și comunități, care trebuie satisfăcute pentru a preveni răspândirea acestui comportament. 

A doua parte a raportului conține: o evaluare a serviciilor preventive existente în Republica Moldo-
va; o analiză a nivelului de satisfacere a necesităților sus-menționate de către serviciile existente; 
o identificare a lipsurilor din sistemul actual. Capitolul analizează serviciile oferite de autoritățile 
publice locale de nivelul doi și în cadrul municipalităților, concentrându-se pe politicile și practicile: 
asistenților sociali și specialiștilor pentru protecția copilului (Ministerul muncii, protecției sociale și fa-
miliei); poliției (Ministerul afacerilor interne); și, cadrelor didactice, psihologilor școlari și specialiștilor 
din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică (Ministerul educației). Acest capitol de aseme-
nea evaluează serviciile neguvernamentale pe care copiii și familiile le pot accesa prin intermediul 
organizațiilor neguvernamentale, a organizațiilor locale din comunități și organizațiilor religioase.

3.1. REsponsabilitățilE pEntRu pREvEniREa 
       pRiMaRă: o sChiMbaRE în aboRdaRE

În sensul prezentului studiu, serviciile primare de prevenire sunt direcționate spre copiii care 
deja au fost identificați drept manifestând tendințe de comportament antisocial și cei care 
sunt expuși riscului de a comite infracțiuni, inclusiv copiii care sunt mai mici de vârsta mini-
mă a răspunderii penale.

Lipsa în Republica Moldova a programelor și serviciilor direcționate spre prevenirea intrării copiilor 
în conflict cu legea a fost constatată de alte studii și evaluări, iar constatările din prezentul studiu 
corespund concluziilor: persoanele intervievate din domeniul public, precum și copiii și îngrijitorii au 
menționat gradul limitat al acestor servicii. 

La moment, serviciile primare de prevenire din Republica Moldova (și în special cele oferite de 
sectorul public) par să se limiteze în mare parte la intervenții educaționale și monitorizarea de către 
poliție, aplicarea amenzilor contravenționale pentru părinți, oferirea ajutorului social, și nivele mini-
me de consiliere de către psihologi și asistenți sociali la nivel de raion. În mod special, persoanele 
intervievate au menționat lipsa serviciilor direcționate sau accesibile pentru copiii care sunt cel mai 
mult expuși riscurilor. 

Această lipsă de servicii este parțial justificată de ultimele modificări în abordare față de serviciile pri-
mare de prevenire din partea Guvernului Republicii Moldova. În trecut, eforturile legate de preveni-
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rea primară erau sub controlul Ministerului afacerilor interne (MAI) și anume, în cadrul unei structuri 
specializate a MAI, cunoscută sub denumirea de ”inspectorat pentru minori”, care a existat încă din 
timpurile sovietice.67  Rolul inspectorilor pentru minori era menționat în Ordinul Ministrului de Interne 
nr. 400 din 10 noiembrie 2004, care împuternicea direcția să mențină o listă de copii din regiune, 
despre care se cunoștea că sunt implicați în comportament antisocial, însă nu includeau copiii sub 
vârsta minimă a răspunderii penale. Direcția organiza activități de prevenire cu copiii ”aflați în listă”, 
însă aceste activități în mare parte erau legate de monitorizarea copilului, inclusiv vizitarea copilului 
și a familiei sale la domiciliu. Potrivit Ordinului, copiii sub vârsta minimă a răspunderii penale, care 
au manifestat comportament delincvent, urmau să fie direcționați Comisiei pentru minori. Rezultatul 
unui astfel de sistem de referire deseori era plasarea copilului într-o instituție rezidențială/casă spe-
cială.

Această abordare în prevenirea comportamentului delincvent / antisocial se concentra pe suprave-
ghere polițienească, monitorizare și instituționalizare, în loc să presteze servicii comunitare. În baza 
evaluării UNICEF a reformei sistemului justiției juvenile din 2012, aceste activități nu au reușit să 
aibă un impact semnificativ în partea ce ține de prevenire.68  Pentru a fi eficace, serviciile primare 
de prevenire trebuie să fie concentrate pe eliminarea (cauzelor) comportamentului antisocial și de-
lincvent la copii. 

Recomandările evaluării reformei sistemului justiției juvenile din 2012 au dus la modificări în cadrul 
juridic și de politici, inclusiv închiderea școlilor rezidențiale, schimbarea rolului inspectorilor pentru 
minori, și crearea unei abordări multi-disciplinare din partea mai multor agenții față de prevenirea 
primară. În anul 2007, Comisia pentru minori a fost înlocuită cu Comisia pentru protecția copilului 
aflat în dificultate, la nivel de raion. În același timp, numărul copiilor din școlile rezidențiale la care se 
face referire în Ordinul nr. 400 s-a redus, iar un număr de instituții au fost închise. Obiectivul specific 
1.7 al Strategiei naționale “Educația 2020” prevede ”Reintegrarea socioeducaţională a copiilor aflaţi 
în instituţiile de tip rezidenţial, care să conducă la reducerea numărului de copii aflaţi în aceste insti-
tuţii cu 25%, către anul 2015, şi cu 50%, pînă în anul 2020, şi la transformarea, către anul 2015, a 
cel puţin 20%, iar către anul 2020 – a cel puţin 25% din instituţiile de învăţămînt de tip rezidenţial în 
instituţii de învăţămînt general”.69 

Actualmente, prestarea serviciilor pentru copii ”aflați în situație de risc” este reglementată de Legea 
140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a celor separați de părinți, care a fost 
adoptată în 2013 și a intrat în vigoare în ianuarie 2014. Legea 140 atrage atenția asupra importanței 
coordonării serviciilor la etapa prevenirii primare. Instrucțiunile privind identificarea, monitorizarea și 
referirea copiilor sunt menționate în Hotărîrea Guvernului nr. 270 privind mecanismul intersectorial 
de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și 
potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. După cum a explicat reprezentantul 
Ministerului muncii, protecției sociale și familiei, instrucțiunile ”stabilesc o cooperare intersectoria-
lă foarte detaliată dintre asistenții sociali, organele de drept, profesori și angajații medicali – sunt 
capitole separate cu sarcini pentru fiecare sector”.70  În loc să se concentreze pe monitorizarea și 
instituționalizarea copiilor cu probleme de comportament, noua abordare pune accent pe acorda-
rea suportului social: “primele servicii oferite în baza planului sunt consilierea, asistența și ajutorul 
financiar”.71  După cum a fost eficient punctat de Șefa Direcției politici de asistență socială din cadrul 
Ministerul muncii, protecției sociale și familiei “La momentul actual copiii trebuie să fie incluși pe lista 
[de monitorizare a poliției] … copilul care are probleme de comportament trebuie considerat drept 

67 Anderson, Kirsten (2012) Reforma Sistemului de Justiție Juvenilă în Republica Moldova, Evaluarea Finală de Proiect, Centrul Legal pentru Copii 
CORAM și UNICEF.

68  Anderson, Kirsten (2012) Reforma Sistemului de Justiției Juvenilă în Republica Moldova, Evaluarea Finală de Proiect, Centrul Legal pentru Copii 
CORAM și UNICEF.

69  Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ”Educația-2020”, aprobată prin HG 944 din 14.11.2014.
70  Interviu Individual, Consultant Protecție Socială, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, Chișinău, 8 decembrie 2014.
71  Interviu individual, Consultant Protecție Socială, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, 8 decembrie 2014.
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un copil cu probleme psihologice, sociale sau educaționale. Autoritățile publice locale trebuie să se 
concentreze pe dezvoltarea serviciilor care lucrează pentru aceste categorii de copii”.72 

În unele regiuni ale țării crește disponibilitatea serviciilor comunitare pentru copiii în situație de risc, 
însă rămâne a fi destul de redusă în altele: serviciile comunitare sunt în mare parte limitate la proiec-
tele finanțate de ONG-uri și se limitează la ”regiuni-pilot”, însă nu au fost dezvoltate în întreaga țară. 
Din cercetare se pare totuși că serviciile existente sunt insuficiente pentru a satisface necesitățile, în 
special cu referire la reintegrarea copiilor dezinstituționalizați. După cum au atenționat reprezentanții 
Ministerului afacerilor interne: ”Are loc dezinstituționalizarea, însă nu sunt alte servicii… Noi avem 
nevoie de specialiști; noi avem nevoie de centre care au angajați bine instruiți. Nu am dezvoltat ser-
vicii. ONG-urile oferă puține servicii, prea puține. Noi trebuie să le prestăm în calitate de autorități 
publice”. 73 

La general, atunci când evaluăm serviciile primare de prevenire care există în Republica Moldova, și 
în special limitele lor, este important să înțelegem că e un proces în lucru. Modificările legislative și 
de politici au schimbat abordarea prevenirii în avantajul serviciilor sociale, și au preluat o abordare 
multidisciplinară în evaluarea cauzelor comiterii infracțiunilor. Secțiunea de mai jos va evalua cum 
această nouă abordare funcționează în practică: funcțiile echipelor multidisciplinare recent forma-
te, și serviciile prestate de membrii acestora, inclusiv opțiunile de îngrijire alternativă, precum și 
funcționarea serviciului de asistență psiho-pedagogică recent creat. Secțiunea de asemenea se 
expune asupra serviciilor adiționale oferite de societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, in-
clusiv religioase, care au fost identificate pe parcursul studiului.

3.2. EChipElE MultidisCiplinaRE

Care sunt măsurile preventive pe care le utilizați față de copiii care sunt expuși riscu-
lui de a intra în conflict cu legea?
Noi avem Legea 140 – aceasta prevede formarea echipelor multidisciplinare.74

Majoritatea celor intervievați au menționat echipele multidisciplinare, create în baza Legii 140, în 
calitate de serviciu primar de prevenire utilizat în cazul copiilor expuși riscului de avea comportament 
delincvent/antisocial. După cum a menționat Șefa Direcției politici de protecție a familiei și drepturi-
lor copilului din cadrul Ministerului muncii, protecției sociale și familiei: “Copiii care ar putea intra în 
conflict cu legea, ei sunt clasificați ca fiind ”în situație de risc” în baza legii – ei sunt din familii vulne-
rabile și legea cere cooperarea dintre autoritățile relevante pentru a soluționa cazurile”.75  În opinia 
persoanelor intervievate, și după cum prevede Legea 140, echipele sunt compuse din reprezentanții 
tuturor autorităților relevante: poliția, asistența socială, educația și sănătatea. 

Echipele au fost create în toate raioanele participante la studiu, însă, după cum se raportează, ele 
nu sunt încă funcționale în toate regiunile țării.76  Reprezentanții mai multor autorități se întrunesc în 
mod regulat și continuu pentru a discuta cazuri, fac schimb de informație și coordonează activități. 
În Bălți și Chișinău, asistenții sociali au explicat că sunt organizate întâlniri separate în fiecare din 
cele cinci sectoare ale municipiului.77  Suplimentar întrunirilor regulate, membrii echipelor multidisci-
72 Interviu individual, Șefa Direcției Servicii de Protecție a Copilului și Familiei, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, Chișinău, 21 mai 2015.
73 
74 Discuție de grup (4), Șefa Direcției politici de protecție a familiei și drepturilor copilului, Specialist din cadrul Secției siguranță copii, Șef-adjunct 

Urmărire Penală, Specialist din cadrul Direcției Relații Interne, Ministerul afacerilor interne, Chișinău, 8 decembrie 2014.
75 Interviu individual, Șefa Direcției politici de protecție a familiei și drepturilor copilului, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, Chișinău, 21 

mai 2015.
76 Date neconfirmate, oferite de UNICEF.
77 Interviu individual, asistent social responsabil de copii cu comportament delincvent, sect. Botanica, Chișinău, 24 februarie 2015.
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plinare au menționat că stabilesc întâlniri de comun acord cu copiii și familiile pentru a evalua fiecare 
caz individual care ajunge în vizorul lor și formulează un plan individual pentru a ameliora situația.78

De asemenea, persoanele intervievate au menționat că autoritățile relevante prezintă în mod obliga-
toriu rapoarte periodice scrise către Serviciul Teritorial de Asistență Socială pentru ca să fie la curent 
cu privire la copiii în situație de risc. Acest sistem de referire este esențial pentru a asigura prestarea 
serviciilor primare de prevenire adecvate și a permite atenționarea asupra chestiunilor legate de 
protecția copilului. Într-adevăr, atunci când au fost întrebați cum se aplică Legea privind protecția 
specială a copiilor aflați în situații de risc în cazul copiilor cu comportament deviant, asistenții sociali 
din Bălți au menționat că: “Direcția învățământ, tineret și sport, serviciile medicale, școlile și poliția 
toți prezintă rapoarte către asistenții sociali de două ori pe an, oferind detalii pe cazurile copiilor în 
situație de risc, inclusiv a celor copii care sunt lăsați fără grijă părintească (ei au menționat 650 ca-
zuri de copii lăsați fără grijă părintească doar în anul trecut!)”.79 

Practicienii intervievați au recunoscut valoarea cooperării dintre autorități; mulți au descris mode-
lul de cooperare drept o îmbunătățire comparativ cu metodele de lucru din trecut. După cum s-a 
exprimat un funcționar din municipiul Bălți, “la momentul actual sistemul este mai eficient, întrucât 
sunt implicate mai multe autorități”. 80  Totuși, de câteva ori practicienii au menționat lipsa cooperării 
din partea autorităților partenere, în special eșecul în întreprinderea acțiunilor adecvate sau înde-
plinirea obligațiunilor care reies din lege. În special, asistenții sociali au atenționat asupra faptului 
că povara muncii echipelor multidisciplinare tinde a fi mai mult pe umerii lor: “există o tendință de 
a pune totul pe umerii asistentului social, însă asistenții sociali dețin cunoștințe foarte generale și 
se ocupă de o mulțime de cazuri și au mai multe responsabilități, astfel ei sunt suprasolicitați …”81  
Unii reprezentanți ai părților interesate și-au exprimat îngrijorarea că partenerii din poliție nu referă 
cazurile relevante către echipele multidisciplinare.82  În opinia altora, “[medicii] de obicei nu au timp 
/ nu sunt dispuși să vină – în unele domenii stăm bine, la altele nu prea bine – ei nu văd importanța 
rolului lor”.83 

Un alt subiect este lipsa clarității cu privire la responsabilitatea în fiecare caz separat. Câțiva practici-
eni au considerat că ar fi nevoie de o autoritate care să preia toată responsabilitatea pentru un caz, 
asigurând astfel că toate evaluările necesare sunt efectuate și serviciile sunt prestate. În această 
ordine de idei, conform spuselor reprezentantului Ministerului muncii, protecției sociale și familiei ”va 
fi numit un specialist în calitate de administrator de caz pentru fiecare caz concret”84, însă acest lucru 
pare să nu fie implementat în practică. 

Coordonarea eficientă dintre parteneri este o altă provocare constatată de câțiva asistenți soci-
ali.85  Asistenții sociali au descris dificultățile privind schimbul de informație și împărtășirea datelor 
pe cazuri. Un sistem îmbunătățit de administrare a cazurilor care să permită distribuția electronică 
dintre autorități ar putea potențial îmbunătăți programarea activităților, coordonarea și distribuirea 
datelor, implementând în același timp mecanisme consolidate de protecție a datelor. Ministerul mun-
cii, protecției sociale și familiei a raportat că un astfel de sistem este în curs de dezvoltare: “Banca 
Mondială susține elaborarea unui sistem TIC – la moment acesta este testat”.86 

78 Discuție de grup (2), asistenți sociali, Consiliul municipal Bălți, 3 martie 2015; discuție de grup (3), asistenți sociali comunitari din 3 localități, 
Direcția asistență socială, protecția copilului și familiei, Ungheni, 3 martie 2015.

79 Discuție de grup (2), asistenți sociali, Consiliul municipal Bălți, 3 martie 2015.
80 Interviu individual, polițist de sector (II), Inspectoratul de Poliție Bălți, 10 martie 2015.
81 Interviu individual, director, Parteneriate pentru fiecare Copil, Chișinău, 22 mai 2015.
82 Discuție de grup (2), asistenți sociali, Consiliul municipal Bălți, 3 martie 2015.
83 Interviu individual, director, Parteneriate pentru fiecare Copil, Chișinău, 22 mai 2015.
84 Interviu individual, Șefa Direcției politici de protecție a familiei și drepturilor copilului, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, Chișinău, 21 

mai 2015.
85 Discuție de grup (2), asistenți sociali, Consiliul municipal Bălți, 3 martie 2015.
86 Interviu Individual, Consultant Protecție Socială, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, Chișinău, 8 decembrie 2014.
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Identificare și referire
În opinia persoanelor intervievate, cazurile sunt identificate și referite către autoritățile din cadrul 
echipelor multidisciplinare de către membrii comunității, asistenții sociali, profesori și poliție, totuși, 
după cum am menționat mai sus, unii profesioniști (profesorii și asistenții sociali) par să fie mai pro-
activi în a referi cazurile decât alții (poliția și medicii). În baza Hotărîrii Guvernului nr. 270, Ministerul 
muncii, protecției sociale și familiei a elaborat un formular unic de referire pentru a fi completat de 
primul funcționar care află despre cazul unui copil ”în situație de risc” și pentru a fi transmis către 
autoritățile competente, inclusiv către Serviciul de Asistență Socială într-un termen de 24 ore.87  În 
timp ce acest mecanism este relativ nou, unii intervievați au menționat că deja au început să-l utili-
zeze. Spre exemplu, un grup de profesori dintr-un sector al municipiului Chișinău a explicat că: “noi 
dispunem de un formular pe care trebuie să-l completăm și să-l transmitem altor instituții, atunci 
când este un caz de comportament deviant”88, iar reprezentanții poliției au menționat cercetătorilor 
că: “toate direcționările trebuiesc făcute timp de 24 ore. Noi notificăm asistentul social, școala și, 
dacă este nevoie, medicul de familie”.89 

Există o problemă a sistemului întrucât multe cazuri în care copiii se află ”în situație de risc” de a 
intra în conflict cu legea nu sunt considerate drept cazuri de protecție a copilului, chiar dacă cauzele 
par a fi neglijarea sau lipsa supravegherii și a grijii părintești. Mai mult, se pare că părinții au puține 
oportunități de a găsi susținere și ajutor atunci când întâmpină dificultăți în temperarea comporta-
mentului copiilor. Datele demonstrează că acele cazuri care implică probleme de comportament 
deseori nu sunt direcționate echipei multidisciplinare, decât atunci când o victimă sau un membru al 
comunității înaintează o plângere privind comportamentul copilului.90 

Asociația ”Parteneriate pentru fiecare Copil” a raportat că a oferit instruire tuturor actorilor relevanți 
la nivel central în ceea ce privește aplicarea noului mecanism de cooperare în cadrul echipelor mul-
tidisciplinare, precum și instruire mai aprofundată la nivel de raion.91  Această instruire, care este 
în proces de livrare, a fost oferită la momentul consultării sursei în cadrul cercetării în 11 raioane. 
Fundația Terre des Hommes de asemenea a menționat ca fiind ”una din cele patru organizații [care 
ofertă asistență tehnică] implicate în mecanismul intersectorial de identificare și referire”.92  Cu toate 
că au fost oferite instruiri și s-au raportat îmbunătățiri în sistemul de referire din momentul formării 
echipelor multidisciplinare, identificarea și referirea copiilor ”în situație de risc” este în continuare 
limitată; probabil datorită faptului că cunoștințele din cadrul instruirilor încă urmează să fie distribuite 
în cadrul direcțiilor, sau datorită tendinței din trecut de a nu considera un copil cu comportament 
delincvent drept un copil care are nevoie de ajutor. După cum a explicat unul dintre profesioniștii 
implicați, principala barieră în identificare este ”atitudinea profesioniștilor la nivel local”. 93  Ea a ex-
plicat că: “e și din cauza stereotipurilor și a gradului sporit de toleranță a violenței împotriva copiilor. 
Și mărimea comunității – oamenii nu sunt dispuși să refere cazurile datorită legăturilor personale și 
a consecințelor pe care ar putea să le suporte după ce urmează o procedură de referire”.94 

Intervențiile echipelor multidisciplinare 
Intervievații au menționat că, acolo unde sunt identificate cazuri și acestea sunt evaluate de echipele 
multidisciplinare, fiind coordonat eficient un răspuns, impactul intervenției echipei poate fi afectat 
de lipsa serviciilor primare de prevenire pe care să se bazeze, atunci când încearcă să amelioreze 
starea unui copil. Serviciile și activitățile disponibile pentru a diminua comportamentul delincvent 
87 Date oferite de UNICEF.
88 Discuție de grup (3), profesori și psiholog, gimnaziu, Chișinău, 27 februarie 2015.
89 Interviu individual, polițist de sector (II), Inspectoratul de Poliție Bălți, 10 martie 2015.
90 Discuție de grup (3), profesori și psiholog, gimnaziu, Chișinău, 27 februarie 2015.
91 Interviu individual, director, Parteneriate pentru fiecare Copil, Chișinău, 22 mai 2015.
92 Discuție de grup, Coordonator Program Justiție Juvenilă, Coordonator Program Protecție Copil prin Prevenire, Coordonator Program Sistem 

Protecție Copil, Terre des Hommes, Chișinău, 21 mai 2015.
93 Discuție de grup, Coordonator Program Justiție Juvenilă, Coordonator Program Protecție Copil prin Prevenire, Coordonator Program Sistem 

Protecție Copil, Terre des Hommes, Chișinău, 21 mai 2015.
94 Ibidem
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par a fi extrem de reduse și, acolo unde există, sunt în bază ad-hoc. Disponibilitatea serviciilor este, 
probabil, cel mai bine prezentată sumar de un practician din Ialoveni: “Există o echipă multidiscipli-
nară la nivel de raion formată din reprezentanți ai poliției, procuraturii, serviciilor medicale, etc., dar 
este greu de găsit o soluție. Noi putem să lipsim părinții de drepturile părintești, însă ce facem mai 
departe...?”95

În baza afirmațiilor unui funcționar al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate din cadrul 
Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din Chișinău,96 intervențiile aplicate de echi-
pele multidisciplinare pot include opțiunile prezentate mai jos. Însă acest vast domeniu de intervenții 
nu pare să fie implementat uniform de către echipele multidisciplinare:

1. “Lucrul de echipă cu părinții copilului: discuții privind soluționarea cazului, inclusiv oferirea de 
consiliere psihologică și (dacă este necesar) purtarea discuțiilor cu reprezentanții organelor de 
drept”;

2. “Dacă este necesar, vor găsi un loc copilului într-o grădiniță sau școală”; 
3. “Dacă este nevoie de tratament psihologic sau medical - prin susținerea copilului în accesarea 

tratamentului (spre exemplu, ar putea fi un psiholog în unul din centrele de plasament)”;
4. “În toate cazurile, echipa va cere părintelui să ofere acord în scris, obligându-l să se conforme-

ze planului de intervenție”;
5. “Ei ar putea identifica ajutor financiar pentru familie”;
6. “Adițional, ONG-urile oferă ajutor sub formă de bunuri”;
7. “Ei ar putea contacta Agenția de ocupare a forței de muncă – pentru a ajuta în asigurarea unui 

venit stabil”;
8. În final, dacă cazul nu poate fi soluționat de echipa multidisciplinară, sau se stabilește că este 

un caz complex, grav sau ar putea necesita intervenție legată de protecția copilului, cazul va fi 
transmis autorității tutelare pentru evaluare adițională.97 

După cum este prevăzut în Legea 140, la nivel local, primarul este autoritatea tutelară. În mu-
nicipiul chișinău este creată Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, care 
servește drept autoritate tutelară.

Cazul de mai jos al unui băiat de 11 ani din Bălți, care manifesta comportament antisocial, oferă 
o prezentare utilă a metodelor de lucru ale echipelor multidisciplinare aplicate în practică. Este de 
asemenea și un exemplu amplu al serviciilor preventive și ale altor măsuri care sunt luate la etapa 
de prevenire primară.

95  Discuție de grup, reprezentanți ai Direcției de Învățămînt, Ialoveni, 20 martie 2015. 
96  Interviu individual, Secretarul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, Direcția Protecția Copilului, Chișinău, 20 mai 2015.
97  Ibidem
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studiu de caz 1: bălți, EChipa MultidisCiplinaRă ExaMinEază Cazul unui  
                           Copil CaRE ManifEstă ”CoMpoRtaMEnt antisoCial”98

Ce se întâmplă la întâlniri? Care sunt posibilele rezultate? Ați putea să ne oferiți un exemplu 
al unui caz anume?

Da, avem un exemplu. Am fost notificați pentru prima dată în anul 2012. Copilul s-a născut în 2004. 
El a început să fure din 2012 de la colegii săi de clasă. În 2013, a avut loc un alt incident când el a 
furat o bicicletă. În 2014, el a manifestat comportament violent – el a menționat că a venit la școală 
cu un cuțit.

Cine v-a informat despre caz?
Noi am primit informații de peste tot. După primul incident copilul a fost redirecționat spre serviciile 
sociale. Serviciile sociale au oferit familiei ajutor financiar, copilul a participat la activități în cadrul 
unui centru pentru copii. După ce am fost informați, am contactat poliția și i-am informat despre fap-
tul că am luat atitudine prin a vizita familia și a referi copilul la un psiholog din cadrul unui centru de 
prevenire a crizelor în familie numit ”Solis” (el nu putea să se întâlnească cu psihologul de la școală 
pentru că școala unde el era înmatriculat nu avea un psiholog). Poliția a informat procuratura că 
părinții lui nu își îndeplineau adecvat obligațiile părintești, și ei au fost amendați.

Înainte de Legea privind echipele multidisciplinare [Legea 140, Hotărîrea Guvernului 270] poliția și 
procurorul lucrau separat. Noi contactam serviciile relevante, însă nu și organele de drept. Noile 
echipe multidisciplinare ne permit să informăm organele de drept, astfel putem acționa mult mai 
rapid. Noi am ajuns la concluzia în cadrul ședințelor că era o problemă în familie. 

Ați putea să ne spuneți câte ceva despre familia băiatului?
Părinții spun că el este unicul copil instabil din familie – toți ceilalți copii sunt în regulă. Părinții nu 
sunt căsătoriți, însă se află în relație de concubinaj și împărtășesc o casă. Ei au patru copii, iar mama 
este însărcinată cu al cincilea. Ei dispun de spațiu de trai suficient. Tatăl este angajat, deci ei dispun 
de o sursă de venit. Elementul periculos este faptul că mama nu este chiar organizată. După ce li 
s-au oferit serviciile inițiale copilului, asistentul social a vizitat familia în mod repetat pentru a verifica 
starea de lucruri. Asistentul social spune că în casă este dezordine. Mama a semnat un act prin care 
s-a obligat să îmbunătățească condițiile. 

Un alt motiv este faptul că alți părinți de la școală au rugat administrația să-l exmatriculeze. El a spus 
asistenților sociali că dorește să rămână la școală. Echipa multidisciplinară i-a stabilit un termen 
pentru a-și corecta comportamentul. Școala și psihologul au discutat cu băiatul și el se întâlnește cu 
psihologul școlii.

A lucrat cineva cu mama sau cu tata în acest caz?
Nu tocmai – doar întâlniri și vizite la domiciliu. A fost un al treilea incident când copilul a fost găsit 
într-un raion la 30 km distanță vara trecută – el a fost găsit de poliție petrecând timp cu un alt copil, 
și a fost adus înapoi la Bălți. El a fost plasat într-un centru temporar de plasament timp de 30 zile, 
timp în care am identificat părinții – apoi ei au insistat că el să fie în continuare lăsat acolo. Centrul 
de plasament era foarte specializat – copilul se putea întâlni cu asistenți sociali sau cu psihologul.

Am fost surprinși să auzim în decembrie că el a comis acte violente după ce s-a lucrat atât de mult cu 
el. Noi ne gândeam să solicităm o evaluare psihologică. Așteptăm concluzia psihologului din cadrul 
serviciului de asistență psiho-pedagogică. Aceasta necesită timp și de asemenea avem nevoie de 
acordul părinților. 

98  Discuție de grup (2), asistenți sociali, Consiliul Municipal Bălți, 3 martie 2015.
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Spre deosebire de multe alte cazuri examinate în studiu, acest copil și familia sa au beneficiar de 
servicii primare de prevenire:

 Asistenții sociali au făcut o evaluare a stării băiatului; ei l-au îndreptat spre consiliere psihologică 
și l-au plasat într-un centru de plasament atunci când părinții lui nu puteau fi identificați. 

 Poliția a aplicat o amendă pentru contravenția de neglijare. Ei de asemenea au luat copilul de pe 
străzi și au informat asistenții sociali atunci când el a fugit de acasă. 

 O echipă multidisciplinară (inclusiv asistentul social) au convenit în mod repetat cu familia să dis-
cute cazul și să aprobe un plan de îmbunătățire a comportamentului copilului și de îmbunătățire 
a abilităților parentale ale mamei (abilități de organizare).

 Serviciul de asistență psiho-pedagogică a fost rugat să efectueze o evaluare psihologică a copilului.

Serviciile oferite în acest caz sunt reprezentative pentru serviciile primare de prevenire, care au fost 
identificate la moment în Republica Moldova. În acest caz se pare că serviciile oferite au avut un 
impact limitat. Secțiunea următoare examinează disponibilitatea acestor și altor servicii oferite de 
autoritățile care fac parte din echipele multidisciplinare, precum și analizează extinderea cu care 
aceste servicii satisfac necesitățile stabilite în partea introductivă a prezentului capitol.

3.3. pREvEniREa pRiMaRă din paRtEa polițiEi

Poliția este o autoritate în mod special relevantă în prestarea serviciilor primare de prevenire, chiar și 
în contextul recentei schimbări de abordare prin distanțarea de la monitorizarea și instituționalizarea 
copiilor ”în situație de risc”. Datorită numeroaselor responsabilități privind depistarea infracțiunilor 
și menținerea respectării legii și a ordinii, poliția este prima instituție de contact atunci când copiii 
se implică în activități antisociale sau delincvente în comunitate. Poliția este cel mai probabil prima 
care va fi informată despre incidentele de violență sau cazurile extreme de neglijare. Într-adevăr, 
reprezentanții poliției care au fost intervievați în cadrul studiului au raportat că primesc frecvent 
denunțuri din partea membrilor comunității: ”Noi am primit notificări din partea publicului că sunt copii 
care dorm în scări… Noi ne-am implicat ca să stabilim starea lor”.99 

În timp ce poliția are un rol esențial în identificarea cazurilor de copii ”în situație de risc” și direcționarea 
către serviciile adecvate, rolul lor în prestarea serviciilor de prevenire este mult mai redus. La mo-
ment, serviciile de prevenire din Republica Moldova prestate de poliție includ: monitorizarea cazu-
rilor copiilor cu comportament delincvent; efectuarea campaniilor de informare în școli100; aplicarea 
amenzilor pentru comiterea contravenției de neglijare;101 și direcționarea la serviciile relevante, inclu-
siv la echipa multidisciplinară. 

Monitorizarea și ”lista”
În timp ce reprezentanții inspectoratelor de poliție din câteva sectoare ne-au explicat că ei nu sunt 
obligați în baza legii să mențină ”lista” copiilor expuși riscului de a comite infracțiuni, care era mai îna-
inte responsabilitatea legală a inspectorilor pentru minori, inspectoratele tuturor celor cinci localități 
de cercetare au menționat că lista este în continuare păstrată. Poliția a menționat că lista este păs-
trată pentru a facilita monitorizarea lor de rutină a cazurilor concrete, precum și a procesului de refe-
rire la echipele multidisciplinare: “Noi verificăm minorii din listă cel puțin odată în lună… La moment 
sunt 75 copii care sunt verificați de poliție”. 102 
99 Interviu individual, ofițer superior, Inspectoratul pentru Drepturile Copilului, Sectorul Centru, Chișinău, 27 februarie 2015.
100 Aceasta nu cade sub incidența definiției de ”prevenire primară” utilizată în studiu, întrucît nu este direcționată către copiii în situație de risc, însă 

se aplică față de toți copiii din țară. 
101 Articolul 63 al Codului Contravențional.
102 Interviu individual, polițist (II), Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 12 martie 2015.
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Reprezentanții poliției de asemenea au descris implicarea în monitorizarea generală a spațiilor pu-
blice unde copiii se adună, în calitate de o măsură de prevenire: “Noi organizăm raiduri în locurile 
unde minorii de obicei se strâng, verificăm dacă se vând băuturi spirtoase copiilor, verificăm barurile, 
cazinourile, internet-cafenelele”.103  Monitorizarea generală permite poliției să identifice cauze care 
necesită intervenție și să refere cazul către serviciile sociale. Atunci când a fost rugat să descrie 
activitățile primare de prevenire efectuate de poliție, un asistent social din Chișinău a explicat că: 
“Poliția organizează verificări de rutină în oraș pentru a identifica minori; cooperează atunci când 
vine vorba despre contractarea părinților (deși poliția ar putea aplica și o amendă atunci când ei nu 
au grijă de copil). Aceste servicii servesc drept presiune comună asupra familiei pentru ca aceasta 
să îmbunătățească starea copilului”.104

Activitățile de educare și sensibilizare
De asemenea, reprezentanții poliției au menționat că organizează campanii de informare cu copiii 
în cadrul școlilor. Atunci când au fost întrebați despre activitățile lor de prevenire a delincvenței, 
reprezentanții poliției din toate cele cinci localități au menționat că organizează în mod regulat vizite 
la școală pentru a sensibiliza copiii cu privire la lege, consecințele comiterii infracțiunilor, și compor-
tamentul pozitiv: “…noi vizităm fiecare școală cel puțin o dată pe lună”.105  Consilierii de probațiune 
de asemenea au raportat că organizează activități educaționale în școli.

Campaniile educaționale nu sunt orientate spre copiii ”în situație de risc”, și astfel nu pot fi încadrate 
în definiția de ”prevenire primară” utilizată în acest studiu. În timp ce informarea copiilor despre lege 
și consecințele comiterii unei infracțiuni este importantă, aceste măsuri sunt puțin efective pentru a 
preveni copiii ”în situație de risc” să dezvolte tendințe de comportament delincvent, în special atunci 
când motivele care stau la baza comiterii infracțiunilor nu sunt eliminate. Mai mult, după cum a 
menționat un ofițer de poliție din Ialoveni: “Noi avem lecții publice cu copiii, însă cei care ar trebui să 
asculte aceste lecții sunt absenți”.106 

Asistenții sociali de asemenea au menționat că au utilizat instruirea în calitate de măsură preventi-
vă: “Cu referire la copiii care sunt la limita comiterii unei infracțiuni, eu voi încerca să prezint câteva 
exemple care se întâmplă cu cei care comit infracțiuni. Noi organizăm și vizite la penitenciarele 
pentru copii – la început ei nu cred că asta este adevărat, de parcă ar fi o poveste de groază. Apoi 
ei înțeleg că este adevărat. Cu siguranță, ei nu vor să ajungă în închisoare. Ei toți se mint înșiși că 
până la 16 ani vor face ce vor dori, însă atunci când ajung la acea vârstă este deja prea târziu”. 107  
Într-adevăr, abordarea față de educarea copiilor despre potențialele consecințe negative ale comi-
terii infracțiunilor a fost identificată de practicienii din toate autoritățile drept o măsură preventivă 
eficientă, în ciuda faptului că cercetările și evaluările acestor programe indică asupra unui efect 
foarte limitat.108  Mulți practicieni au explicat că este important pentru copii să înțeleagă că tendințele 
comportamentului delincvent sunt greu de oprit, pentru că aceștia știu că nu pot fi urmăriți penal 
dacă sunt mai mici decât vârsta minimă a răspunderii penale și comit infracțiuni fără a fi penalizați.

Adițional, câțiva reprezentanți ai poliției au descris serviciile de informare specială pentru copiii și 
familiile ”în situație de risc”: “Recent am început să organizăm întruniri cu părinții pentru a discuta 
care acțiuni sunt necesare pentru a evita absența de la școală, cerșitul pe străzi, a asigura adăpost și 
a evita abandonul”.109  Aceste măsuri ar putea avea efecte preventive esențiale în special dacă sunt 
oferite împreună cu serviciile ce elimină sau diminuează motivele comiterii infracțiunilor.

103  Interviu individual, polițist (III), Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 12 martie 2015.
104  Interviu individual, asistent social responsabil de copiii cu comportament delincvent, sectorul Botanica, Chișinău, 24 februarie 2015.
105  Interviu individual, polițist (II), Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 12 martie 2015.
106  Interviu individual, șeful de post, Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 12 martie 2015.
107  Interviu individual, asistent social responsabil de copiii cu comportament delincvent, sectorul Botanica, Chișinău, 24 februarie 2015.
108  ”Speriat la direct” și alte programe de ridicare a gradului de înțelegere pentru a preveni delincvența juvenilă (o analiză) Petrosino A, Turpin-

Petrosino C, Hollis-Peel ME, Lavenberg JG, Cochrane Library 2013, vol. 4. 
109  Interviu individual, polițist de sector (III), Inspectoratul de Poliție Bălți, 10 martie 2015.
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Eliminarea neglijării
Atunci când au fost întrebați despre reacția față de copiii care au manifestat comportament anti-
social și delincvent, mulți ofițeri de poliție au spus că au aplicat amenzi părinților pentru comiterea 
contravenției de neîndeplinire a obligației de întreținere, educare și instruire a copilului (neglijare).110  
Scopul amenzii este să aplice presiune asupra părinților pentru îndeplinirea obligațiilor părintești, 
precum și să ridice disciplina și controlul asupra copilului pentru a opri comportamentul delincvent. 
Într-adevăr, părinții intervievați deseori au menționat că au plătit amenzi pentru comportamentul de-
lincvent al copiilor lor.111  Datele din studiu sugerează că amenzile pot fi utilizate în special în cazurile 
când copiii sunt sub vârsta minimă de răspundere penală, datorită faptului că împotriva copilului 
nu pot fi inițiate careva acțiuni în justiție. Este și o problemă faptul că unii intervievați au perceput 
amenda drept un răspuns la comportamentul copilului și nu drept o acțiune sau omisiune din partea 
părinților.

Este important să se întreprindă acțiuni pentru diminuarea neglijării din partea părinților, care, după 
cum o menționează și capitolele anterioare, este unul dintre factorii primari care cauzează comi-
terea de infracțiuni, însă în majoritatea cazurilor aplicarea unei amenzi are foarte puține șanse să 
îmbunătățească prestația părinților sau să prevină comportamentul delincvent, în special atunci 
când nu este însoțită de alte servicii. Într-adevăr, în localitățile vizitate în cadrul cercetării, amenzile 
nu sunt considerate să aibă un impact semnificativ: în calitate de reprezentant al Inspectoratului 
pentru Drepturile Copilului într-un sector din municipiul Chișinău eu am observat că: “A fost un caz 
al unui copil mai mic de 14 ani care comitea furturi în mod repetat. Părinții erau amendați pentru 
comiterea contravenției și aveau loc întâlniri cu poliția, asistentul social, psihologul și reprezentantul 
de la școală. Însă comiterea de infracțiuni a continuat ….”112  Aceasta se întâmplă, după cum este 
explicat în Recomandările privind Reforma Justiției Juvenile, deoarece amenzile au un scop sau un 
efect limitat de reintegrare”.113 

În unele cazuri, amenzile pot chiar amplifica cauzele care stau la baza comportamentului delincvent: 
amenzile pot pune presiune suplimentară asupra relațiilor dintre părinți și copii; ele pot genera stig-
matizarea comportamentului copilului și al circumstanțelor familiei, care în consecință face ca aceste 
probleme să fie și mai dificil de soluționat; și ele ar putea înrăutăți situația financiară a familiei care 
și așa este precară. În timp ce, în baza spuselor persoanelor intervievate, amenzile nu sunt suficient 
de mari în Republica Moldova pentru a genera o presiune financiară semnificativă asupra familiilor, 
ele oricum pot avea un efect distrugător. Subiectul este foarte bine prezentat pe scurt în următorul 
schimb de opinii dintre doi reprezentanți ai Ministerului afacerilor interne, atunci când discută despre 
modul de luptă contra fenomenului părinților absenți:

Să ridicăm amenzile pentru neîndeplinirea obligațiilor părintești!
Înăsprirea pedepsei și amenzile nu soluționează problema. Noi trebuie de asemenea să 
ridicăm gradul de răspundere al serviciilor locale.114

Serviciile de sprijin, care ar putea fi prestate concomitent cu amenzile contravenționale, și opțiunile 
alternative precum ar fi condamnarea condiționată, care vizează direct cauzele neglijării, vor fi exa-
minate în capitolul cu recomandări din acest raport.

110  Discuție de grup (3), inspectori de poliție responsabili de trei sate diferite, Inspectoratul de Poliție, Ungheni, 5 martie 2015; Interviu individual, 
ofițer superior, Inspectoratul pentru Drepturile Copilului, Sectorul Centru, Chișinău, 27 februarie 2015.

111  Interviu individual, părinte a unui copil în evidență la oficiul de probațiune, Sectorul Botanica, Oficiul de Probațiune, 25 februarie 2015. 
112  Interviu individual, ofițer superior, Inspectoratul pentru Drepturile Copilului, Sectorul Centru, Chișinău, 27 februarie 2015.
113  Hamilton, Carolyn, ”Recomandări pentru Reforma Legislativă a Justiției Juvenile” UNICEF și CLC CORAM, mai 2011.
114  Discuție de grup (4), Șefa Direcției Copilului, Specialist din cadrul Secției Siguranță Copii, Șef Adjunct Urmărire Penală, Specialist din cadrul 

Direcției Relații Interne, Ministerul afacerilor interne, Chișinău, 8 decembrie 2014.
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Resursele umane
Reformele în structura inspectoratelor de poliție au dus la formarea serviciilor specializate, inclu-
siv un serviciu care să se ocupe de cauzele cu implicarea copiilor: ”Biroul siguranță copii”. Biroul 
este responsabil de monitorizarea delincvenței juvenile, planificarea activităților de prevenire și lucru 
pentru a diminua comportamentul delincvent al copiilor. Biroul este de asemenea responsabil de 
consolidarea capacităților poliției în lucrul în interesul copiilor în cauzele cu implicarea acestora. 
Totuși, conform spuselor persoanelor intervievate, crearea birourilor specializate a avut loc în paralel 
cu reducerea numărului de colaboratori de poliție la nivel local, responsabili de copii; reprezentanții 
poliției intervievați în cele cinci localități supuse cercetării au menționat că centralizarea birourilor 
responsabile de cauze cu implicarea copiilor a micșorat semnificativ capacitatea lor de abordare a 
comportamentului delincvent al copiilor și, în special, capacitatea de a face față volumului de lucru, 
cel puțin pe termen scurt. După cum un inspector din Ungheni s-a expus asupra opțiunilor generate 
de schimbare: “La nivel de raion, înainte de reforma poliției, era o unitate specială numiră Biroul 
pentru Minori care avea 5 sau 6 inspectori pentru minori. Responsabilitățile lor erau strict legate de 
problemele copiilor, astfel ei puteau petrece mai mult timp și genera un lucru mai eficient cu copiii. 
După reformă este doar un singur polițist la nivel de raion responsabil de copiii aflați în conflict cu 
legea sau copiii cu comportament delincvent, iar principalele responsabilități ale acestei persoane 
sunt lucrul cu documentele, compilarea datelor și prezentarea rapoartelor la Ministerul afacerilor 
interne”.115  Într-adevăr, în timp ce cele mai dure critici au venit din partea inspectorilor de poliție care 
lucrează în raioanele preponderent rurale (cum ar fi Soroca și Ungheni), chiar și în Chișinău, unde 
resursele tind a fi mai mari decât în regiunile rurale ale țării, reprezentanții poliției au menționat că 
resursele umane sunt o provocare. 

Adițional, persoanele intervievate au menționat că, de la excluderea inspectorilor specializați la nivel 
local, inspectorii generali nu dispun de cunoștințe și aptitudini să soluționeze problemele copiilor: 
“Acum inspectorii de sector sunt rugați să fie responsabili nu doar de adulți, dar și de minori… 
Polițiștii de sector se tem de copii pentru că ei nu știu cum să se comporte cu ei. Ei mă sună pentru 
că nu știu cum să procedeze cu ei”.116  La momentul actual instruirea inspectorilor locali (municipali) 
în soluționarea cazurilor cu implicarea copiilor pare să aibă loc cu participarea ofițerului desemnat ca 
responsabil de siguranța copiilor.117  Instruire adecvată pare să nu fie oferită, și luând în considerație 
volumul de lucru sporit pe care îl au acum ofițerii desemnați pentru siguranța copiilor, este puțin pro-
babil ca ei să dispună de capacitate să instruiască suficient inspectorii de poliție.

Atitudinea față de copiii ”în situație de risc”
Atunci când au fost întrebați despre necesitățile de servicii adiționale, mulți dintre polițiști au menționat 
necesitatea unui sistem mai punitiv și crearea unei instituții care să plaseze copiii cu comportament 
delincvent. De exemplu, câțiva polițiști au explicat că datorită faptului că vârsta minimă de răspunde-
re penală este atât de mare, copiii află că nu sunt consecințe pentru comportamentul lor și continuă 
să comită infracțiuni. Conform spuselor unui polițist “băieții de 16/17 ani sunt în mod special violenți 
pentru că ei presupun că la fel cum era mai înainte, ei nu vor fi pedepsiți, că nu vor fi urmăriți penal 
– ei nu-și învață lecția”.118

Nu este de mirare că unii polițiști își exprimă o preferință punitivă, atunci când discută despre lupta cu 
comportamentul delincvent, întrucât această abordare este caracteristică autorității față de problema 
delincvenței utilizată în trecut. Este clar totuși că aceste atitudini afectează soluțiile pe care poliția le 
consideră eficiente pentru copiii ”în situație de risc” sau care manifestă comportament deviant. Într-
adevăr, atunci când sunt întrebați care servicii adiționale preventive sunt necesare pentru copiii expuși 
riscurilor de a comite infracțiuni, câțiva polițiști au menționat necesitatea unor instituții adiționale unde 

115  Discuție de grup (3), inspectori de poliție responsabili de trei sate diferite, Inspectoratul de Poliție, Ungheni, 5 martie 2015.
116  Interviu individual, ofițer superior, Inspectoratul pentru Drepturile Copilului, Sectorul Centru, Chișinău, 27 februarie 2015.
117  Ibidem
118  Discuție de grup (3), poliția de nivel de raion și la nivel de sat, Soroca, 26 februarie 2015.
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acești copii ar putea fi plasați: “Trebuie să existe o instituție specializată care să răspundă de acești 
copii… centre care să ofere asistență adecvată și să manifeste lucru de eficiență mare”.119

Direcționarea cazurilor
În calitate de primă instituție de contact, probabil cel mai important rol al poliției în implementarea 
serviciilor primare de prevenire este referirea copiilor la serviciile adecvate, inclusiv către echipa 
multidisciplinară: “Odată ce identificăm copilul, notificăm asistenții sociali, profesorii și discutăm cu 
ei. Poate copilul nu are ce mânca și atunci implicăm primarul din localitate. Noi informăm pe toți patru 
actori din cadrul comisiei pentru protecția drepturilor copilului. Dacă copilul are peste 14 ani, atunci 
prezentăm dosarul la procuratură”.120  După cum am discutat anterior, este esențial ca direcționările 
să aibă loc eficient și eficace; identificarea timpurie și referirea sunt esențiale pentru eficiența servi-
ciilor primare de prevenire. Poliția constată că rețeaua de referire s-a îmbunătățit odată cu formarea 
echipelor multidisciplinare.121 

Direcționările din partea poliției sunt de asemenea critice pentru a asigura plasamentul de urgență al 
copiilor care sunt fără grijă adecvată (inclusiv copiii care sunt expuși riscurilor iminente de violență și 
abuz, copiii lăsați fără grija unui adult sau fără supraveghere, copiii lăsați în stradă, etc.). În special, 
în sectoarele din municipii, unii intervievați au descris că lucrează cu o rețea de servicii guvernamen-
tale și neguvernamentale pentru a plasa copiii în îngrijire de urgență.122  Cu toate acestea, un număr 
mare de inspectori de poliție au menționat că identificarea unor soluții urgente pentru copii este o 
provocare, pentru că nu sunt opțiuni alternative de îngrijire și pentru că asistenții sociali și alți actori 
implicați nu sunt angajați în afara orelor de lucru și astfel nu sunt disponibili pentru a oferi ajutor în 
soluționarea unui caz. În mod firesc datele demonstrează că opțiunile de îngrijire alternativă adecva-
tă lipsesc preponderent în zonele rurale ale țării. După cum a menționat un reprezentant al inspec-
toratului de poliție Ialoveni: “Noi nu dispunem de centre de plasament, așa cum este în Europa”.123 

Poliția de asemenea a atenționat asupra faptului că serviciile la care ar putea fi referiți copiii ”în 
situație de risc” sunt insuficiente sau nu există deloc. După cum a menționat un intervievat: “În afară 
de discuțiile din cadrul comisiilor specializate la consiliul local… nu sunt careva alte activități”.124

3.4. pREvEniREa pRiMaRă ofERită dE asistEnții 
       soCiali

Asistenții sociali joacă un rol cheie în oferirea serviciilor de prevenire: lucrul lor ține în mare parte 
direct de cauzele care stau la baza comportamentului delincvent și a factorilor de risc, care con-
duc la implicarea copiilor în comportament delincvent. Serviciile primare de prevenire oferite de 
asistenții sociali ar putea include: lucrul social de bază cu familia pentru a stabili cum ar putea fi tratat 
comportamentul delincvent, recomandări privind stăpânirea comportamentului copilului, consiliere 
sau suport psihologic pentru copii și familii (atât de grup, cât și individual); implicarea în activități 
care promovează socializarea, dezvoltarea pozitivă și personalitatea, și consolidează legăturile din 
comunități; sprijin în accesarea oportunităților educaționale și profesionale și monitorizarea progre-
sului; îndrumare și susținere în satisfacerea necesităților de bază. În cazuri extreme, asistentul so-
cial ar putea referi cauza către o autoritate tutelară și ar putea să se implice în luarea copilului din 
familie și plasarea într-o instituție de îngrijire alternativă adecvată.
119  Discuție de grup (3), inspectori de poliție responsabili de trei sate diferite, Inspectoratul de Poliție, Ungheni, 5 martie 2015.
120  Discuție de grup, funcționar responsabil de siguranța copiilor la nivel de raion (F) (parte a Biroului pentru Siguranța Copiilor), 2 inspectori de 

sector din sate (B), Soroca, 26 februarie 2015
121  Ibidem
122  Interviu individual, polițist de sector (II), Inspectoratul de Poliție Bălți, 10 martie 2015; Interviu individual, ofițer superior, Biroul siguranță copii, 

sect. Centru, Chișinău, 27 februarie 2015.
123   Discuție de grup (3), inspectori de poliție, Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 12 martie 2015
124  Interviu individual, șeful de post, Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 12 martie 2015.
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Personal și resurse
Datele colectate în cele cinci localități de cercetare sugerează că asistenții sociali sunt suprasolicitați 
și au resurse insuficiente, deși, ca și în cazul altor autorități, serviciul de asistență socială din Chișinău 
dispune de o capacitate mai mare și resurse umane mai calificate decât serviciile similare din alte 
regiuni. Persoanele intervievate au menționat că asistenții sociali sunt responsabili de acoperirea 
unei populații vaste și sunt forțați să se ocupe de multe subiecte: ei trebuie să administreze diverse 
cazuri, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități și persoanelor în etate, precum și ale copiilor. După 
cum un asistent social dintr-un sat din Ungheni a explicat: “Asistenții sociali comunitari au atât de 
multe responsabilități pe umerii lor. Asistentul social comunitar trebuie să lucreze atât cu adulții, cât 
și cu copiii. Ar fi foarte bine dacă ar fi un specialist în fiecare primărie care să lucreze cu copiii”. 125

Lipsa personalului a redus din abilitatea cu care asistenții sociali ar fi în stare să se implice în ca-
zuri individuale. Mulți asistenți sociali, în special cei care lucrează în regiuni mai îndepărtate, au 
menționat că dispun de puțin timp să facă altceva decât să evalueze cazuri și să aloce ajutor soci-
al.126  În mod special în Ungheni, Ialoveni și Soroca, asistenții sociali au menționat că deseori nu pot 
fizic să urmărească cazuri individuale. 

“Cât de des mergeți în vizită la un copil, atunci când ați aflat despre starea acestuia?
În acest caz, spre exemplu, odată ce l-am plasat în octombrie, nu l-am mai vizitat, doar am 
sunat școala și centrul să verific dacă se află acolo”.127

Fără careva implicare și continuitate în acțiuni, un asistent social nu poate susține familia sau asi-
gura progresul copilului, nu poate anticipa intervenții adiționale necesare sau ajuta la dezvoltarea 
unei relații de încredere reciprocă și respect cu copilul. Mai mult, atunci când resursele umane sunt 
limitate, asistenții sociali sunt dispuși să ofere prioritate cazurilor grave. Aceasta poate avea efecte 
negative grave asupra rezultatelor. Atunci când cazurile ajung în atenția autorităților la o etapă avan-
sată, cauzele comportamentului deviant sau delincvent sunt mai greu de înlăturat. Șefa serviciului 
de asistenți sociali din Soroca a prezentat un sumar elocvent al provocărilor: “Suntem doar câteva 
persoane care ne ocupăm de un domeniu vast de subiecte. Asistenții sociali sunt supraîncărcați… 
noi avem nevoie de intervenție specializată pentru a vorbi cu familiile și cu copiii. Atunci când cazuri-
le ajung la noi, sunt la o etapa avansată: infracțiunea deja a fost comisă sau părinții nu au avut grijă 
de copil timp îndelungat”.128

De partea cealaltă, în Chișinău și Bălti, serviciile de asistență socială dispun de personal desemnat 
să administreze cazurile copiilor cu risc de a comite infracțiuni. În Chișinău există un specialist pen-
tru fiecare sector din municipiu. Un asistent social responsabil de copiii cu comportament delincvent 
a explicat rolul său: 

“Eu comunic cu copiii care nu au comis infracțiuni, dar care sunt expuși acestui risc. Eu de 
asemenea comunic cu ONG-urile și asigur o trecere mai lină a procedurilor pentru copiii 
care sunt în proces de judecată. De asemenea, eu verific pe străzi minorii care nu au un loc 
permanent de trai (copii care cerșesc) – și îi iau de pe străzi”.129

În afară de faptul că sunt suprasolicitați, asistenții sociali sunt, din spuse, insuficient de calificați 
pentru a-și îndeplini munca eficient: în special în afara Chișinăului, intervievații au menționat că 
ei nu erau calificați drept asistenți sociali și rar cineva din ei a beneficiat de instruiri adecvate sau 
consolidări a capacităților din momentul când au fost angajați. Conform spuselor asistenților sociali 
125  Discuție de grup (3), asistenți sociali comunitari, Direcția Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 5 martie 2015.
126  Interviu individual, asistent social, nivel de raion, DASPF, Soroca, 24 februarie 2015.
127  Ibidem
128  Interviu individual, Șefa direcției asistenți sociali, DASPF, Soroca, 24 februarie 2015.
129  Interviu individual, asistent social responsabil de copiii cu comportament delincvent, sectorul Botanica, Chișinău, 24 februarie 2015.
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intervievați, instruirile pe care le-au primit tind să se concentreze pe îndeplinirea cerințelor de proce-
dură în loc să se focalizeze pe obținerea rezultatelor pozitive pentru copii: “Am fost instruiți cum să 
completăm formularele pe cazuri, însă nu și cum să obținem rezultate bune pentru copil – doar cum 
să completăm formulare”.130  Această lipsă de instruire eficientă este amplificată și de faptul că an-
gajarea asistenților sociali calificați și păstrarea lor la posturile ocupate este o provocare: “Asistenții 
sociali la nivel local nu sunt foarte bine instruiți. Există o problemă cu fluctuația mare a cadrelor”.131  
După cum a menționat pe merit un asistent social din Ungheni: “Nu prea mulți vor rămâne într-o 
funcție cu atât de multe responsabilități și cu un salariu atât de mic”.132

Prestarea serviciilor
Cercetarea demonstrează că, în multe cazuri, implicarea copiilor ”în situație de risc” de a comite 
infracțiuni și a familiilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale este limitată. Majoritatea 
familiilor cu copii ”în situație de risc” au menționat că au primit sume mici de bani însă nu și alte for-
me de susținere, inclusiv în cazul când era nevoie de o intervenție mult mai vastă, și chiar când era 
nevoie de referit cazul la autoritatea tutelară. 

studiu de caz nr. 2:

Sunt patru persoane care locuiesc într-o gospodărie: un copil de 11 ani, tatăl său, eu (mătușa băia-
tului) și soțul meu (unchiul lui). Tatăl băiatului (fratele meu) este cu dizabilități – el nu are picioare. 
Mama i-a lăsat și a plecat peste hotare, unde ar putea să-și găsească o nouă familie. Eu și partene-
rul meu avem grijă atât de băiat, cât și de tatăl lui. Tatăl primește o indemnizație de stat pentru diza-
bilitate (300 lei), iar eu primesc un ajutor financiar de la stat (300 lei). Copilul abandonează școala fie 
pentru că are grijă de tatăl său sau pentru că nu dorește să meargă la școală. Biserica baptistă ne 
ajută mult. Preotul ne aduce mâncare și îmbrăcăminte. Eu merg la lucru în fiecare zi și ajut oamenii 
din sat care mă plătesc sau îmi dau de mâncare. Uneori preotul ne aduce mâncare sau discută cu 
copilul și îl sfătuie să se poarte bine. Copilul nu este implicat în careva activități extra-curriculare. 
Noi nu cunoaștem dacă sunt careva activități la școală, nici nu știm dacă există vreun psiholog sau 
personal de suport educațional la școală. Atunci când copilul va crește el dorește să meargă la Mos-
cova la verișorul său.

studiu de caz nr. 3:
Eu sunt o mamă solitară cu doi copii (13 și 16 ani) și locuiesc într-un apartament cu chirie. Primul 
copil s-a născut atunci când eu aveam 14 ani. La moment ambii copii au început să asculte de mine. 
Eu am cerut ajutorul școlii, însă nimeni nu a putut să-mi ofere un careva sfat. Școala m-a informat 
că copiii, în special cel mai mic, nu au frecventat multe ore. Copilul cel mai mic ar putea să vină la 
prima lecție și apoi dispare.

Am informat și poliția, dar mi s-a spus că ei nu pot face nimic pentru copil. Toți mă consideră vinovată 
de faptul că nu am grijă de copil, însă eu nu pot să le fac față. Eu nu știu ce să fac. Asistentul social 
m-a ajutat să obțin un ajutor financiar de la stat, pentru că eu nu aveam un serviciu, nu aveam unde 
sta, însă am doi copii pe care trebuie să-i hrănesc. Eu nu știu dacă este un psiholog sau personal 
de suport educațional la școală. 

Dacă ar fi fost careva lecții pentru părinți, eu le-aș fi frecventat cu siguranță.

130  Interviu individual, asistent social, nivel de raion, DASPF, Soroca, 24 februarie 2015.
131  Interviu individual, Consultant Protecție Socială, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, Chișinău, 8 decembrie 2014.
132  Discuție de grup (3), asistenți sociali comunitari din trei sate, Direcția Asistență Socială, Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 3 martie 2015.
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Asistența socială a fost implicată în ambele cazuri și a asigurat familiilor recepționarea unui ajutor fi-
nanciar. Necătând la faptul că ambele familii au menționat necesitatea altor forme de susținere, cum 
ar fi ajutorul psihologic pentru copil, activități extra-curriculare sau consiliere parentală, nici una nu 
a fost oferită. În timp ce oferirea ajutorului financiar este importantă, în special pentru familiile unde 
unul sau ambii îngrijitori sunt absenți, cu dizabilități sau datorită altor circumstanțe nu pot să ofere 
grijă copilului, foarte rar se găsește o soluție pentru înlăturarea cauzelor care stau la baza compor-
tamentului antisocial sau delincvent.

Spectrul limitat al serviciilor oferite de asistenții sociali nu este surprinzător. După cum s-a menționat 
mai sus, sunt probleme legate de resursele umane și financiare, care limitează dezvoltarea și pre-
starea serviciilor preventive. Necesitatea unei instruiri adiționale specializate în lucrul cu copiii ”în 
situație de risc” și lucrul cu părinții și îngrijitorii pentru a îmbunătăți abilitățile parentale au fost ac-
centuate de asistenții sociali din toate localitățile incluse în cercetare. Afirmațiile convingătoare ale 
asistenților sociali din Ungheni privind necesitățile lor de instruire demonstrează importanța dezvol-
tării capacităților: 

“Noi avem nevoie de instruire pentru a ști cum să lucrăm cu copiii aflați în conflict cu legea 
sau care manifestă comportament delincvent, inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale; 
cum să lucrăm cu părinții și cum să-i responsabilizăm față de proprii copii; cum putem in-
strui asistenții parentali profesioniști să aibă grijă de astfel de copii; care este comportamen-
tul acestor copii în familie și în comunitate; cum putem să facem față copiilor care încearcă 
să comită suicid, care sunt violenți sau stau în stradă; cum am putea să planificăm mai bine 
activitățile noastre, precum și cum să ne consolidăm capacitățile de bugetare; cum putem 
să atingem o cooperare mai bună dintre autorități la nivel local și să explicăm rolul aparte al 
fiecăruia și cum putem să ne ajutăm reciproc”.133

După cum o sugerează mesajele citate mai sus, studiul a identificat că direcțiile de asistență socială 
din Republica Moldova sunt des completate cu personal căruia îi lipsesc aptitudinile de asistent so-
cial. Capacitatea asistenților sociali de a interveni pare să fie limitată la alocarea ajutorului financiar. 
Psihologii și cei cu instruire psihologică și pedagogică sunt aparent amplasați în școli sau în cadrul 
noilor servicii de asistență psihopedagogică, dar sunt absenți în direcțiile de asistență socială sau 
protecție a copilului. Se pare că astfel de servicii sunt necesare în direcțiile de asistență socială. Mulți 
dintre asistenții sociali au explicat că lipsa de cunoștințe în psihologie este un impediment în lucrul 
lor. Un asistent social din Ungheni a spus cercetătorilor că: “Pentru a facilita lucrul nostru la nivel 
local, avem nevoie de un psiholog, un specialist în protecția copilului”.134  De asemenea, când au fost 
întrebați care abilități sau servicii ar îmbunătăți abilitatea lor să ajute copiii expuși riscurilor de a intra 
în conflict cu legea, asistenții sociali din Soroca au răspuns: “Probabil instruire în tehnici psihologice 
sau poate un centru, un centru adecvat unde acești copii ar putea merge și să se întâlnească des 
cu un psiholog”.135 

Secretarul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate din Chișinău a explicat cercetătorilor 
că lipsa serviciilor de psiholog și asistent social este parțial explicată de sistemul moștenit din tre-
cut: “nu exista psihologie pe timpurile sovietice – este un domeniu nou și percepția populației este 
influențată din trecut, [deci ei sunt reticenți]”.136  Ea a explicat că: “noi planificăm să modificăm buge-
tul în 2015 și să includem mai mulți psihologi în serviciile noastre. Serviciile vor fi utilizate pentru co-
piii cu comportament antisocial sau delincvent. Subiectul cheie este aprobarea din partea părinților 
sau altor reprezentanți legali ai copilului. Noi putem oferi consiliere doar dacă părinții își dau acordul. 

133 Discuție de grup (3), Șefa direcției asistenți sociali comunitari, doi alți specialiști, Direcția Asistență Socială, Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 
2 martie 2015.

134 Discuție de grup (3), asistenți sociali comunitari, Direcția Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 3 martie 2015.
135 Interviu individual, asistent social, nivel raional, DASPF, Soroca, 24 februarie 2015.
136 Interviu individual, Secretara Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, Direcția Protecția Copilului, Chișinău, 20 mai 2015.
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Este mult mai simplu dacă copilul este orfan…”.137  În timp ce situația din Chișinău se pare că s-a 
îmbunătățit: “toate centrele de plasament dispun la moment de psihologi, însă doi ani în urmă nu 
erau psihologi în sectoare și eu trebuia să fac față întregului volum de lucru” 138, în afara orașului ser-
viciile de consiliere sau psihologice sunt aparent rar disponibile, iar în cazul când copilul are nevoie 
de un astfel de serviciu, va fi direcționat la oraș: “fata a fost direcționată la un psiholog din Chișinău. 
Asistentul social local a adus-o acolo pentru ca ea să beneficieze de un tratament psihologic”.139

Asistenții sociali de asemenea au menționat cu regularitate despre necesitatea programelor de 
îmbunătățire a abilităților parentale: “Eu consider că noi trebuie să elaborăm programe de susținere 
pentru familii tinere. Este necesar ca acestea să primească susținere suplimentară, inclusiv instruire 
pentru părinți”.140  Atunci când au fost întrebați ce s-ar fi putut face pentru prevenirea timpurie a com-
portamentului delincvent al copilului, un grup de asistenți sociali din Ungheni a menționat că: “Este 
nevoie de distribuit mai multă informație la nivel local, informație accesibilă (spoturi, istorii) pentru 
copii și familiile lor, mai mult lucru cu familiile, în special familiile tinere, lecții de abilități parentale, 
mai multe practici bune și programe de schimb”.141

Este important să fie satisfăcută aceasta necesitate, întrucât ”abilitățile parentale reduse” și ”lipsa 
de grijă adecvată” au fost identificate drept factori semnificativi de risc pentru copiii care manifestă 
comportament antisocial și delincvent. Chiar părinții au accentuat necesitatea serviciilor de formare 
a abilităților parentale; nici unul dintre părinții intervievați nu a confirmat că a beneficiat de pe urma 
acestor servicii, iar câțiva au manifestat dorința să le acceseze: “dacă ar fi careva lecții de abilități 
parentale, eu le-aș fi frecventat cu siguranță”.142

În timp ce lecțiile de formare a abilităților parentale și programele de susținere nu par a fi răspândite 
pe larg în Republica Moldova, studiul a identificat o serie de lecții de abilități parentale și programe 
de susținere oferite de ONG-uri. Angajații unui program din cadrul Institutului de Reforme Penale 
(IRP), care implementează un program-pilot finanțat de UNICEF, orientat spre diminuarea comporta-
mentului antisocial și delincvent al copiilor în cinci raioane (Bălți, Leova, Căușeni, Orhei și Ungheni), 
au menționat că programele conțin activități de grup cu părinții, unde părinții și copiii participanți 
la proiectul-pilot al IRP frecventează o lecție în fiecare lună privind abilitățile parentale, precum și 
ședință lunară de grup de consiliere psiho-socială împreună cu copiii lor.143  Atunci când cercetătorii 
s-au întâlnit cu partenerii de implementare, se pare că aceste programe au fost implementate destul 
de inconsistent, și nu erau neapărat concentrate pe grupurile țintă (familiile copiilor expuși riscurilor 
de a comite infracțiuni), însă se pare că acestea au avut un efect benefic de prevenire. Spre exem-
plu, serviciile oferite de Orhideea, un centru de servicii din Leova, pare a fi destul de promițător: “Noi 
oferim părinților instruiri care țin de adolescenți prin intermediul seminarelor informative în școli. Noi 
discutăm cum aceștia trebuie să reacționeze dacă se manifestă probleme de comportament, și la ce 
te poți aștepta dacă comportamentul lor se va schimba. Instruirile se bucură de succes – părinții sunt 
interesați. Noi de asemenea ne întâlnim la grădinițe și vorbim cu părinții acolo” .144

Terre des Hommes de asemenea implementează programe orientate spre îmbunătățirea abilităților 
parentale în Soroca, Ungheni și Florești. Aceste programe, care sunt în continuare limitate în sco-
purile pe care le au, oferă un exemplu de bună practică. Esența lor este prezentată în boxa de mai 
jos.145

137 Ibidem
138 Ibidem
139 Interviu individual, psiholog al Centrului Orhideea, Leova, 20 mai 2015.
140 Interviu individual, Specialist pentru subiecte de familie și copii expuși riscurilor, Direcția de Asistență Socială, Ialoveni, 13 martie 2015.
141 Discuție de grup (3), Șefa direcției asistenți sociali comunitari, doi alți specialiști, Direcția Asistență Socială, Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 

2 martie 2015.
142 Interviu individual, mamă a unui copil cu comportament delincvent, Ungheni, 4 martie 2015.
143 Discuție de grup, Institutul de Reforme Penale, 12 decembrie 2014.
144 Interviu individual, psiholog al Centrului Orhideea, Leova, 20 mai 2015.
145 Ibidem
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prezentarea serviciilor oferite de ong-uri: instruirea (formatorilor) în abilități 
parentale 

“Noi am început lucrul cu părinții din 2008. La început, am inițiat lucrul cu părinții a căror copii erau 
expuși riscurilor – aceasta era un grup foarte specific de părinți (15 în fiecare comunitate). Activitățile 
erau specializate și erau direcționate spre acel grup și necesitățile lor. Aveam activități săptămâ-
nale cu părinți și activități lunare cu părinți și copii. Scopul instruirii era de a consolida capacitățile 
părinților de educare a copiilor într-un mod non-violent și de a răspunde necesităților lor. Ei au pus 
accentul pe natura neformală a relațiilor dintre membrii grupului astfel, încât ei să comunice cât mai 
mult posibil și să continue să învețe unul de la celălalt. Am avut un an de întâlniri și am primit apre-
cieri foarte pozitive din partea părinților și copiilor. 

Pentru a asigura sustenabilitatea, noi am schimbat formatul programelor. Acest lucru a fost parțial 
posibil pentru că diriginții de clase (sau directorii) sunt obligați să organizeze întruniri cu părinții 
pentru a îmbunătăți abilitățile lor parentale. Noi am găsit directorii-adjuncți de școală responsabili 
de educație și am organizat o instruire a formatorilor pentru ca acești formatori să poată transfera 
cunoștințele pe care le-au acumulat. Odată ce directorii-adjuncți au preluat aceste abilități, grupul-
țintă s-a lărgit la întreaga clasă și frecvența instruirilor a scăzut. În baza regulamentelor interne, 
diriginții de clase trebuie să organizeze o întâlnire cu părinții în fiecare 6 luni – noi i-am convins să o 
facă o dată în lună. 

Subiectul instruirilor este unul general: cum de interacționat cu copilul, cum de comunicat cu el. În 
calitate de rezultat durabil obținut este integrarea curriculumului în curriculumul general al școlilor 
oferit de Direcția de învățământ. 

Părinții confirmă că au nevoie de susținere, însă odată ce activitățile au fost direcționate spre fami-
liile vulnerabile, părinții nu au dorit să le frecventeze datorită stigmatizării. Acei care au frecventat 
orele au spus că întâlnirile au fost folositoare și au explicat că ”violența psihologică făcea parte din 
cultura noastră și strategia de educație”. [Noi de asemenea încurajăm participarea și învățarea prin 
cooperare a participanților] – cu timpul noi am extras bunele practici care au parvenit de la grupuri, 
iar facilitatorii puneau accent pe bunele practici. 

Între o sută și două sute de părinți au participat la programele noastre. Noi am observat o scădere 
a numărului de participanți în timpul perioadelor de muncă agricolă și în timpul colectării recoltelor. 
Participarea a crescut în primăvară. Similar, inițial era o reticență din partea părinților să frecventeze 
în general aceste întruniri – după ce s-au împrăștiat zvonurile despre conținut, ei au devenit mai 
puțin reticenți și au început să frecventeze orele. Cu timpul ei au devenit mai activi. Atunci când ei 
au înțeles că nimeni nu îi judecă, ei au manifestat interes. A fost nevoie de mult timp pentru a obține 
aceste rezultate. 

Cu cât mai activ este dirigintele, cu atât mai intensă este participarea din partea părinților. La început 
dirigintele a întrebat – ”de ce nu suntem plătiți suplimentar pentru a face aceste lecții?” După instruire 
mulți au spus că și-au schimbat atitudinile. Ei și-au exprimat regretul că nu au fost instruiți mai de-
vreme. Alții erau destul de reticenți și doar făceau față atunci când aceasta era o cerință obligatorie, 
astfel rezultatele nu au fost atât de bune”.146

146 Discuție de grup, Coordonator Program Justiție Juvenilă, Coordonator Program Protecție Copil prin Prevenire, Coordonator Program Sistem 
Protecție Copil, Terre des Hommes, Chișinău, 21 mai 2015.
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Abordarea Terre des Hommes față de instruirea personalului din școli pentru a oferi ulterior pro-
grame de instruire parentală este un exemplu de bună practică și un model pentru modul în care 
lecțiile de abilități parentale și grupurile de susținere ar putea fi implementate într-o manieră durabilă. 
Aceasta demonstrează că, în timp ce programele ar putea întâlni reticență la început, cu timpul ele 
ar putea fi valorificate de participanți și partenerii de implementare, precum și să genereze rezultate 
pozitive. O evaluare a instruirilor din partea Terre des Hommes a arătat că abilitățile de prevenire 
s-au îmbunătățit în comunitățile unde programele au fost implementate.147  Și în concluzie, în timp ce 
mediul școlar este propice pentru implementarea acestor programe, este important de asigurat ca 
programele să ajungă la părinții din raza acestor medii și la diverse etape ale vieții copilului. Lecțiile 
de abilități parentale trebuie să fie accesibile pe larg, însă s-ar putea să fie nevoie de asigurat ca 
părinții cu cele mai mari necesități să aibă prioritate pentru a accesa aceste servicii. Exemple de 
alternative la această abordare vor fi prezentate în capitolul cu recomandări din acest raport.

În timp ce programul-pilot al Terre des Hommes a fost bine gândit în calitate de serviciu primar, aces-
ta nu a fost extins pe întreg teritoriul țării; se pare că serviciile primare direcționate spre părinți, în 
special cele legate direct de îmbunătățirea abilităților parentale și îmbunătățirea capacității părinților 
să soluționeze cauzele care duc la probleme de comportament al copiilor lor, sunt în general ab-
sente în Republica Moldova. Atunci când au fost întrebați despre existența unor astfel de servicii, 
intervievații au menționat în mod univoc că ei nu cunoșteau de careva servicii de acest fel (cu 
excepția ONG-urilor care sunt nemijlocit responsabile de prestarea acestor servicii). Recomandările 
privind serviciile care implică părinții, îmbunătățesc abilitățile parentale și dezvoltă o dinamică poziti-
vă în familie sunt examinate în detaliu la capitolul cu recomandări al acestui raport. 

Trebuie recunoscut faptul că implicarea părinților ar putea fi o provocare. Practicienii din mai multe 
autorități implicate au explicat că una dintre provocările pe care le înfruntă în lucrul cu părinții este 
convingerea lor să coopereze sau să frecventeze programele sau să accepte serviciile oferite. Totuși, 
după cum o demonstrează studiul de caz prezentat mai sus, un program de succes are capacitatea 
să atragă cu timpul mai mulți participanți. Mai mult, faptul că mulți dintre părinți și îngrijitori implicați 
în studiu au cerut în mod special astfel de servicii sugerează că aceasta ar putea fi percepția greșită 
a unei părți din prestatorii de servicii. Vor exista însă inevitabil careva părinți necooperanți și capi-
tolul de recomandări va examina opțiunile disponibile pentru a cere părinților să frecventeze aceste 
programe.

Îngrijirea alternativă
Secțiunea anterioară a acestui studiu a identificat care sunt îngrijorările privind protecția copiilor 
expuși riscurilor de a manifesta comportament antisocial sau delincvent. Din păcate, copiii care 
manifestă acest comportament deseori suferă de lipsa grijii părintești și sunt printre copiii cel mai 
greu de plasat în îngrijire alternativă. Posibilități de plasament alternativ sunt puține și, după cum a 
menționat un practician din Ialoveni: “serviciile sociale nu dispun de competența să ia copilul și să-l 
plaseze într-o altă familie”.148

Asistenții sociali intervievați în cadrul studiului au pus accentul pe limitările sistemului de îngrijire 
și protecție din Republica Moldova, în special cel ce ține de îngrijirea alternativă. În timp ce există 
câteva centre de plasament în municipii, acestea par a fi în mare parte administrate de ONG-uri:

 În chișinău, asistenții sociali au menționat că referă deseori copiii la centrele de plasament ale 
ONG-urilor, și că opțiunile de asistență parentală profesionistă sunt limitate: “Sunt cinci centre gu-
vernamentale și 10 centre neguvernamentale – noi cooperăm cu toții pentru a găsi un plasament 
temporar”.149

147 Ibidem 
148 Discuție de grup (3), inspectori de poliție, Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 12 martie 2015.
149 Interviu individual, asistent social responsabil de copiii cu comportament delincvent, sectorul Botanica, Chișinău, 24 februarie 2015.
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 În bălți, polițiștii au menționat cercetătorilor: “Dacă sunt temeri, copiii sunt plasați în centre: 
Evrikia și Drumul Spre Casa. Sunt două centre cu care noi cooperăm”.150 

Plasamentul este o provocare și mai mare în afara Chișinăului, unde nu există centre de plasament 
temporar. După cum a menționat un oficial din Ialoveni: “Noi avem o problemă cu copiii pe care 
nu îi putem plasa în centre de plasament de urgență. Este unul în Chișinău, însă copiii sunt apoi 
transferați înapoi la Ialoveni și noi nu le putem oferi un centru de plasament”.151  Intervievații din Ia-
loveni au menționat că o casă comunitară care are zece copii a fost construită de un ONG (Lumos), 
însă ”noi avem nevoie de cel puțin încă 10 case”.152

O problemă adițională este faptul că acolo unde sunt centre de plasament, sunt adăpostiți întâi 
de toate copiii mai mici și centrele nu sunt amenajate pentru necesitățile copiilor mai mari, în mod 
special a copiilor care stau în stradă, care au nevoie de un mediu foarte specific, intensiv pentru a-i 
ajuta să se reintegreze în comunitate.153  Chiar și acolo unde sunt locuri disponibile pentru copii în 
centre de îngrijire, copiii preferă deseori să stea în stradă: “Problema este că centrele de plasament 
sunt bune doar pentru copiii mai mici …  [copiii mai mari] sunt reticenți să rămână acolo. Ei cred că 
strada nu le impune restricții. Ei își fac impresia falsă că sunt liberi să facă orice doresc”.154  Aceasta 
este în mod special important pentru prevenire, întrucât acestea sunt grupurile de copii cu cele mai 
mari riscuri de a comite infracțiuni.

Nu este surprinzător faptul că plasamentul copiilor cu comportament antisocial sau delincvent în 
îngrijire parentală profesionistă a avut un succes limitat. Conform reprezentanților Ministerului mun-
cii, protecției sociale și familiei: “Legea ne permite această formă de plasament, dar nu au exis-
tat tendințe pozitive de acceptare a copiilor de către familii”. 155  După cum a menționat-o un alt 
funcționar de la nivel central: “Familiile adoptive nu doresc să preia acești copii. Este mult mai greu 
să lucrezi cu un așa copil – noi avem nevoie de servicii speciale. Copilul migrează de la o familie 
la alta”.156  Trebuie recunoscut faptul că asistenții parentali profesioniști trebuie să fie bine instruiți 
și susținuți pentru a asista astfel de copii dacă se dorește ca plasamentul să fie cu succes, dar la 
momentul actual instruirea și susținerea necesară nu sunt disponibile. 

Activități extra-curriculare și centrele de zi
Asistenții sociali consideră necesare dezvoltarea și consolidarea activităților extra-curriculare, pre-
cum centrele pentru tineret, programele de mentorat, programele sportive, etc. pentru copiii cu riscu-
ril de a comite infracțiuni pentru a dezvolta abilitățile lor sociale, psihologice și educaționale atât de 
necesare. După cum s-a menționat în capitolul introductiv al acestui studiu, astfel de activități sunt 
decisive pentru prevenirea primară, în special pentru copiii ”în situație de risc major”, cu implicare și 
susținere redusă în mediul casnic. Chiar și în Chișinău asistenții sociali au menționat despre lipsa 
infrastructurii pentru copii în timpul vacanței sau după școală. După cum a menționat Șeful Direcției 
asistență socială din Soroca: “…Eu as vrea să văd mai multe activități care ar fi interesante pentru 
acești copii, care ar rupe cercul de comportament neadecvat și i-ar ocupa. Noi nu dispunem de așa 
opțiuni aici”. 157  De asemenea, un asistent social din Ungheni a prezentat sumar necesitățile din 
acest domeniu: “În calitate de servicii de prevenire noi avem nevoie de următoarele: centre de zi cu 
activități diferite pentru o serie de copii; … centre sportive, săli de calculatoare și activități cu caracter 
profesional pentru a motiva copiii; servicii de consiliere în carieră”.158

150 Interviu individual, polițist de sector (I), Inspectoratul de Poliție Bălți, 10 martie 2015.
151 Discuție de grup, reprezentanți ai Direcției de învățămînt, Ialoveni, 20 martie 2015.
152 Interviu individual, Specialist pentru subiecte de familie și copii expuși riscurilor, Direcția Asistență Socială, Ialoveni, 13 martie 2015.
153 Spre exemplu, un băiat de 16 ani expus riscurilor de a comite infracțiuni care a fost plasat într-un centru de plasament temporar după ce a trăit 

mai mult timp pe străzi a spus cercetătorilor că el nu se simțea bine în centru. Interviu individual, băiat expus riscurilor de a comite infracțiuni, 
Centru de Plasament, Chișinău, 12 decembrie 2014.

154 Interviu individual, asistent social responsabil de copiii cu comportament delincvent, sectorul Botanica, Chișinău, 24 februarie 2015.
155 Interviu individual, Consultant Protecție Socială, Ministerul muncii, protecției sociale și familiei, Chișinău, 8 decembrie 2014.
156 Discuție de grup (4), Șeful direcției privind protecția copilului, specialist din cadrul Direcției Siguranță Copii, adjunct urmărire penală, specialist din 

cadrul direcției Relații interne, Ministerul afacerilor interne, Chișinău, 8 decembrie 2014.
157 Interviu individual, Șef Direcție Asistenți Sociali, DASPF, Soroca, 24 februarie 2015.
158  Discuție de grup (3), Șefa direcției asistenți sociali comunitari, doi alți specialiști, Direcția Asistență Socială, Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 
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În timp ce câțiva dintre copiii intervievați au menționat că participă în activități extra-curriculare, mulți 
au semnalat lipsa activităților. Mai mult, mulți au menționat că acolo unde ele există, costurile erau 
des peste posibilitățile lor sau deseori aceste activități erau direcționate spre copii de vârstă mai 
mică. În timp ce Planul-cadru al Ministerului educației privind educația primară, secundară și pre-
universitară solicită integrarea activităților extra-curriculare în sistemul de educație existent, imple-
mentarea acestor activități pare să aibă loc într-o manieră neconsecventă. Un intervievat a explicat 
cercetătorilor că organizarea activităților extra-curriculare în școli este facultativă: “școlile planifică 
individual activitățile extra-curriculare; acestea primesc o sumă de bani în dependență de rata de în-
matriculare a copiilor... Cu cât mai mare este școala, cu atât mai mari sunt oportunitățile de finanțare 
a programelor. Ține de competența școlii să decidă cum să utilizeze banii disponibili, astfel multe 
școli nu dispun de atare programe”.159 

Serviciile a două ONG-uri evaluate în cadrul studiului par să fie exemple de bună practică pentru 
activitățile extra-curriculare, care ar putea avea un impact pozitiv în prevenirea comiterii infracțiunilor.

Serviciul descris mai jos a fost oferit de Terre des Hommes în câteva școli din 3 raioane și în 
regiunea transnistreană:

“Noi am început să oferim activități de grup psiho-sociale începând cu anul 2008. Acestea au inclus 
activități sportive, teatru și activități de consolidare a comunității. Am încercat să formăm un grup 
combinat în fiecare școală unde am lucrat – profesorii din școli erau instruiți să organizeze activități 
cu fiecare grup de două ori pe săptămână. Activitățile se organizau consistent; ei lucrau cu același 
grup pe parcursul unui an. Ne-am concentrat pe crearea unui spațiu în școală care este pentru copiii 
din acea școală. Centrul are jocuri – scopul este dezvoltarea resurselor și a activităților specifice, 
precum jocurile care necesită cooperare și care educă copilul să concureze cu sine, nu cu alții.

Rezultatul cel mai simțitor a avut loc atunci când profesorii pe care îi instruim să administreze progra-
mele (animatorii) au devenit adulți de încredere în viața unora dintre copii care nu au o persoană cu 
care să discute sau în care să poată avea încredere. Grupurile care au beneficiat cel mai mult au fost 
copiii care proveneau din familii extrem de sărace. Jucăriile din centru sunt unicele lor jucării! Copiii 
din regiunea transnistreană care nu frecventau școala veneau la școală pentru a face cunoștință cu 
serviciul. Și școlile unde am lucrat continuă să finanțeze aceste ”spații” cu materiale”.160

Următorul serviciu este prestat în Centrul Orhideea din Leova:

”Noi oferim testări HIV și testări legate de sănătate reproductivă, consiliere în materie de viață repro-
ductivă, contraceptive. Dispunem de o intrare separată pentru a asigura caracterul privat și suntem 
deschiși de la orele 15.00 la 19.00, după orele de studii. Asigurăm confidențialitate – dacă există 
un subiect pe care părintele ar trebui să-l cunoască, cerem permisiunea copilului pentru a informa 
părinții. Copiii sunt destul de deschiși cu noi – poate nu de la început, dar după ce vin și văd că le 
oferim ceea de ce au nevoie, nu există vreo stigmatizare sau rușine.

De asemenea lucrăm cu copiii care vin din școlile-internat – le organizăm ieșiri pentru a-i distrage 
din mediul nefavorabil. Avem o sală de instruire, o sală de calculatoare unde copiii pot veni și se pot 
juca la calculator. Oferim toate tipurile de activități pentru a-i distrage din mediile din care vin. Avem 
un televizor și un dispozitiv pentru discuri DVD. Mergem în excursii și îi ducem pe copii la teatru la 
Chișinău… Atunci când facem cunoștință cu copiii, noi creăm grupuri de voluntari, care sunt punc-
tele noastre de contact și ei atrag în mod activ alți copii. O clasă întreagă poate veni la centru”.161

2 martie 2015.
159  Discuție de grup, Coordonator Program Justiție Juvenilă, Coordonator Program Protecție Copil prin Prevenire, Coordonator Program Sistem 

Protecție Copil, Terre des Hommes, Chișinău, 21 mai 2015.
160  Discuție de grup, Coordonator Program Justiție Juvenilă, Coordonator Program Protecție Copil prin Prevenire, Coordonator Program Sistem 

Protecție Copil, Terre des Hommes, Chișinău, 21 mai 2015.
161  Ibidem
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Servicii de tipul celor prezentate pe scurt nu sunt pe larg disponibile în Republica Moldova. Sunt 
exemple reușite de bune practici, care ar putea fi benefice dacă ar fi oferite unui grup mai mare de 
copii. Aceste servicii sunt în mod special promițătoare pentru că par să satisfacă necesitățile identi-
ficate în studiu. Acestea includ:

 Prestarea serviciilor de sănătate reproductivă și a altor servicii care sunt relevante pentru a 
satisface necesitățile adolescenților;

 Prezența învățătorilor/ altor adulți care îi susțin pe copii și în care ei ar putea avea încredere și 
la care ar putea să se adreseze după ajutor;

 Asigurarea că toate serviciile sunt elaborate pentru a fi compatibile cu viețile copiilor: prin pla-
sarea serviciilor în cadrul școlilor pentru ca copiii care frecventează școala și care nu primesc 
susținere și grijă acasă să le poată accesa liber și confortabil (a se vedea exemplul Terre des 
Hommes descris mai sus); și prin asigurarea ca serviciile să fie disponibile la orele convenabi-
le copiilor și ca aceștia să le poată accesa într-un mod privat (a se vedea exemplul Orhideea 
descris mai sus).

Faptul că serviciul prestat de Terre des Hommes este mai intens – fiind creat pentru a lucra în con-
tinuu cu un grup anume de copii și este în cadrul școlilor – este o bună practică pentru că sporește 
șansele de implicare a acestor copii și asigură că serviciul va avea un impact pozitiv asupra vieții 
acelor copii. În același timp însă, acest fapt limitează accesibilitatea la serviciu; serviciul nu este 
accesibil pe larg și nu implică copiii din afara școlii. 

3.5. pREvEniREa pRiMaRă în șColi

Psihologii școlari
La etapa efectuării cercetării, s-a menționat că unele școli aveau un psiholog în statele de personal 
care oferă suport copiilor cu dificultăți psihologice, de învățare și de comportament. Spre exemplu, 
respondenții din Chișinău au menționat că 48 din cele 148 școli din Chișinău și-au ajustat infrastruc-
tura pentru a acomoda necesitățile copiilor care sunt ”expuși riscului de a comite infracțiuni” – ”aces-
te școli au un auditoriu special unde copiii pot merge să se odihnească și unde este un specialist cu 
pregătire de psiholog, care se poate implica în soluționarea problemelor. În perspectivă, toate școlile 
din oraș vor fi amenajate pentru a avea aceste îmbunătățiri”.162  În Ungheni s-a menționat că psiho-
logii sunt prezenți în 20 din 49 de școli. Cu toate acestea, respondenții au afirmat că doar trei din 20 
sunt amplasate în zone rurale.163  Într-adevăr, conform spuselor unor persoane intervievate, lipsa 
psihologilor în școlile din regiunile rurale a diminuat semnificativ impactul serviciilor de prevenire; 
intervențiile din partea psihologilor în regiunile rurale este comparativ redus și deseori se limitează 
la o singură vizită, care nu reușește să aibă un impact semnificativ asupra comportamentului.164 

În timp ce psihologii din cadrul școlilor nu lucrează în mod exclusiv cu copiii care manifestă dificultăți 
de comportament, ei pot oferi un serviciu important de prevenire, prin abordarea factorilor individuali 
de risc care contribuie la dezvoltarea problemelor de comportament, cum ar fi: lipsa de implicare, 
dificultăți de învățare (care ar putea fi sau ar putea să nu fie indicatori ai unei dizabilități de învățare), 
inteligență redusă, empatie redusă, impulsivitate și hiperactivitate. De asemenea, aceștia ar putea 
avea un rol esențial în identificarea cazurilor care necesită o intervenție mai extinsă pentru a aborda 
probleme din cadrul familiei/domiciliului și să le refere la serviciile competente. Conform spuselor 
respondenților, în unele cazuri psihologii școlari oferă servicii de consiliere părinților, cu toate aces-
tea, dacă problemele copiilor manifestate la școală sunt prea complexe pentru a fi abordate de psi-
162  Interviu individual, psiholog al Centrului Orhideea, Leova, 20 mai 2015.
163  Discuție de grup (3), specialiști din cadrul SAP, SAP de nivel municipal, Chișinău, 27 februarie 2015.
164  Discuție de grup (3), Șefa direcției asistenți sociali comunitari, doi alți specialiști, Direcția Asistență Socială, Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 

2 martie 2015.
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hologul școlar, acesta va referi cazul la un specialist din afara școlii (precum un specialist din cadrul 
SAP-urilor sau serviciului social).165 

Serviciul de asistență psihopedagogică
Psihologii școlari au fost complementați de Serviciile de asistență psihopedagogică (SAP-uri), in-
stituite în baza Hotărîrii Guvernului nr. 732. La nivel central, acest serviciu nou ține de competența 
Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP), care este subordonat Ministerului 
educației, iar la nivel raional – ține de competența Direcțiilor de învățământ. Scopul serviciului constă 
în promovarea incluziunii educaționale a copiilor prin evaluarea necesităților copiilor cu dificultăți de 
învățare, precum și oferirea asistenței psihopedagogice acestor copii, pentru a asigura că toți copiii 
au acces la o educație de calitate. Mai mult, după cum s-a menționat de reprezentanții SAP din mun. 
Chișinău, serviciul poate facilita integrarea copiilor care trec dintr-o instituție rezidențială la o școală: 
“serviciul ajută la aceea ca să fie oportunități egale pentru toți copiii, inclusiv acei copii care vin din 
instituțiile rezidențiale”.166  În cadrul SAP-urilor sunt psihologi și psihopedagogi, precum și logopezi, 
pedagogi și fizioterapeuți. Personalul din cadrul SAP-urilor organizează vizite regulate la școli și se 
implică în cazul când le sunt direcționate cazuri concrete. 

Natura serviciilor
Studiul de asemenea s-a concentrat pe cercetarea naturii serviciilor oferite de SAP-uri, beneficiarii 
acestora și, în special, clarificarea cum și dacă aceste servicii oferite de SAP-uri sunt relevante pen-
tru prevenirea primară a delincvenței juvenile. Respondenții au menționat că beneficiarii primari ai 
serviciilor oferite de SAP-uri sunt copiii cu dizabilități, copiii cu reușite scăzute datorită frecventării 
reduse și copiii cu probleme de comportament.167  Atunci când au fost întrebați despre metodele 
de lucru, un specialist din cadrul SAP a explicat că copilul este evaluat de un grup de specialiști și 
că sunt organizate întâlniri cu profesorii, părinții și oricare alți practicieni care au lucrat cu copilul. 
Specialiștii SAP vor pregăti apoi un plan de intervenție care, din spuse, include recomandări pentru 
învățătorii și psihologii din școli cum să lucreze cu copilul. ”Noi identificăm necesitățile lor, implicăm 
școala și monitorizăm progresul după înmatriculare. Deseori recomandăm un curriculum special 
pentru ei. Elaborăm un program special de învățătură și îi plasăm în grupe de aceeași vârstă”.168  
Copiii și (în unele cazuri) părinții pot fi referiți la cursuri de reabilitare/ de psihologie, care sunt dispo-
nibile gratis (”lecțiile individuale sunt cele mai frecvente – rareori vor organiza o lecție de grup”169). În 
cazurile grave, SAP poate recomanda copilului să frecventeze doar parțial școala, lucrând de acasă 
cu supraveghere obligatorie din partea unui asistent personal. 

Specialiștii din cadrul SAP-urilor consideră că copiii cu dificultăți de comportament cad sub incidența 
domeniului lor de activitate. Serviciile lor, care promovează incluziunea academică, sunt cu siguranță 
relevante pentru prevenirea delincvenței, întrucât implicarea și succesul într-un mediu educațional 
poate ajuta copiii să evite formarea unui comportament delincvent. După cum au explicat specialiștii 
din cadrul SAP Bălți: “Dacă copiii nu abandonează școala, șansele ca ei să comită infracțiuni vor fi 
mult mai mici”. Într-adevăr, unii reprezentanți ai SAP-urilor au identificat copii cu dificultăți de com-
portament printre beneficiarii lor. În timp ce SAP este important și relevant pentru prevenire, acesta 
în sine nu este un serviciu de prevenire, nu este direcționat să soluționeze probleme din cadrul 
familiei care duc la comportament antisocial sau delincvent. Specialiștii din cadrul SAP intervievați 
au menționat că au trecut prin dificultăți aparte atunci când lucrau cu un grup de copii: ”Uneori nu 
puteam găsi o soluție”.170 

165  Ibidem
166  Discuție de grup (4), psiholog școlar și trei profesori, liceu, sectorul centru, Chișinău, 27 februarie 2015.
167  Discuție de grup (3), specialiști din cadrul SAP, SAP de nivel municipal, Chișinău, 27 februarie 2015.
168  Ibidem
169  Discuție de grup, 4 specialiști din cadrul SAP, SAP, Bălți, 19 martie 2015.
170  Discuție de grup (3), specialiști din cadrul SAP, SAP de nivel municipal, Chișinău, 27 februarie 2015.
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Problema este că, în practică, unii copii care au nevoie de consiliere psihologică pe subiecte care 
provin de acasă sunt referiți către SAP-uri. Spre exemplu, SAP din Bălți a menționat că a primit 
referiri de la echipele multidisciplinare, iar un psiholog din cadrul unui ONG a spus cercetătorilor că 
“SAP-urile deseori se ocupă de delincvența juvenilă mai frecvent decât o facem noi…”.171  Probabil 
se datorează faptului că există o lacună în serviciile psihologice și de consiliere disponibile din par-
tea asistenților sociali. Cu toate acestea, ele trebuie să fie consolidate, în loc să fie plasate greșit în 
SAP-uri.

Provocări
Menționarea lor este în mod special importantă pentru că unii respondenți din cadrul SAP-urilor au 
explicat că se confruntă cu un volum imens de lucru. Spre exemplu, cei din Bălți au afirmat: “Noi am 
primit 1,346 solicitări de ajutor pentru copiii din școli care au cerințe educaționale speciale… dintre 
care au fost acoperiți 450 copii”.172  În consecință, ei au explicat că organizează întruniri la școală în 
mun. Bălți, însă se străduie să viziteze și regiunile rurale.173  Similar, asistenții sociali din Ungheni au 
menționat că serviciile oferite de SAP nu ajung în mod eficient și la timp la beneficiari, fie nu ajung 
deloc.174  O altă provocare a SAP-urilor este obținerea referirilor de la școli într-un timp util. Angajații 
SAP din Soroca au menționat că direcționarea cazurilor deseori se face cu atâta întârziere, încât 
intervențiile lor nu întotdeauna au un efect semnificativ: “în majoritatea cazurilor, școlile acționează 
destul de târziu. Ideal, ei ar trebui să acționeze prompt… dar învățătorii nu dispun de abilitățile pe 
care le au psihologii, și din aceste motive lucrurile se lasă în voia sorții până când este prea târziu”.175 

În general, SAP-urile sunt prezente și funcționale în toate localitățile vizitate și pot juca un rol im-
portant în promovarea incluziunii educaționale, astfel prevenind delincvența. Cu toate acestea, se 
pare că serviciul este suprasolicitat din cauza că a fost extins pentru a elimina lacunele altor servicii 
primare de prevenire. Este important ca practicienii să nu privească SAP-urile drept o intervenție 
pentru copiii cu comportament delincvent. Este clar că serviciul de asistență psihopedagogică nu 
poate fi un serviciu primar atotcuprinzător eficient. Metodele acestuia sunt elaborate pentru a abor-
da necesitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale și nicidecum necesitățile copiilor din familii 
disfuncționale sau familii cu dificultăți în educarea copiilor. Mai mult, serviciul nu este creat pentru a 
oferi susținere copiilor care nu frecventează școala. 

3.6. laCunElE în pREvEniREa pRiMaRă 

Actualmente, există lacune semnificative în serviciile primare de prevenire disponibile în Republica 
Moldova. Șeful Direcției asistență socială din Soroca a descris foarte elocvent problema: “În primul 
rând, noi nu avem nici un fel de servicii. Noi vedem toți copiii care abandonează școala, fug de aca-
să, comit infracțiuni – și eu vreau să accentuez că noi nu avem nici un fel de serviciu pentru acești 
copii. Până în 2008, aveam o școală pentru copiii cu comportament deviant… Eu nu vreau să spun 
că școala era de folos, dar cel puțin școala îi oprea să mai comită infracțiuni din nou. Acum ei sunt 
în comunitate și comit recidiva”.176 

După cum am menționat mai sus, unele lacune în servicii sunt la moment soluționate prin imple-
mentarea politicilor și a programelor recent adoptate, cum ar fi: eforturile de consolidare a sistemului 
de asistență parentală profesionistă sau crearea SAP-urilor. Cu toate acestea, serviciile primare de 
prevenire sunt limitate și, în mare parte, se reduc la susținerea financiară pentru familiile defavori-
171  Discuție de grup (3), specialiști din cadrul SAP, SAP de nivel municipal, Chișinău, 27 februarie 2015.
172  Interviu individual, psiholog din cadrul Centrului Orhideea, Leova, 19 mai 2015.
173  Interviu individual, ofițer de poliție privind drepturile copilului (I), Inspectoratul de Poliție Bălți, 10 martie 2015.
174  Ibidem
175  Discuție de grup (3), Șefa direcției asistenți sociali comunitari, doi alți specialiști, Direcția Asistență Socială, Protecția Copilului și Familiei, Ungheni, 

2 martie 2015.
176  Discuție de grup (3), Șeful SAP Soroca, 2 psihologi, SAP (Serviciul de asistență psihopedagogică), Soroca, 23 februarie 2015.
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zate, precum și acordarea limitată a suportului educațional în școli. Atunci când serviciile existente 
sunt privite prin prisma necesităților menționate la începutul acestui capitol, este clar că există în 
continuare lacune semnificative. 

Studiul demonstrează existența unei necesități de intervenție mai timpurie, direcționată, care identifi-
că copiii expuși riscurilor și soluționează atât factorii de risc, cât și motivele care i-au generat. Aceste 
intervenții sunt prescrise și de standardele internaționale. Recomandările de la Riyadh propun ca 
pentru a soluționa delincvența juvenilă: ”Serviciile și programele comunitare trebuie să fie dezvol-
tate pentru prevenirea delincvenței juvenile, în special acolo unde încă nu au fost create autorități. 
Autoritățile formale de control social ar trebui să fie utilizate în calitate de ultimă soluție disponibilă”.177 

În Republica Moldova există o necesitate acută de servicii orientate spre soluționarea problemelor 
din familie. După cum a menționat un practician: “Comportamentul deviant al copiilor în majorita-
tea cazurilor își are originea în același comportament acasă. Astfel, unul dintre subiectele cheie 
este cum să lucrăm cu familiile din comunități...?”178 Studiul demonstrează existența necesității unui 
spectru mai larg de servicii primare de prevenire pentru a soluționa factorii de risc, în special în ur-
mătoarele domenii:

 Acordarea serviciilor sociale, a consilierii și serviciilor psihologice (atât în cadrul, cât și în afara 
mediilor școlare); 

 Programe de abilități parentale pentru a oferi susținere îngrijitorilor să-și îmbunătățească 
abilitățile lor de părinte;

 Suport și ghidare consistentă (prin programe de mentorat și alte programe de susținere la an-
gajare și planificarea carierei (atât pentru copiii expuși riscurilor, cât și pentru îngrijitori);

 Crearea serviciilor și a activităților în comunități, care ar putea ajuta copiii să facă față dinami-
cilor negative ale familiei și să îmbunătățească funcționalitatea familiei;

 Mai multe servicii de îngrijire alternativă (și mai eficiente), care să includă atât centre de plasa-
ment temporar de urgență, cât și servicii de îngrijire de lungă durată, în special pentru cei care 
nu beneficiază de îngrijire părintească adecvată.

În final, studiul demonstrează că trebuie luate măsuri pentru a consolida serviciile în regiunile rurale 
ale țării.

Recomandările cu privire la dezvoltarea serviciilor pentru a elimina lacunele existente sunt detaliate 
în ultimul capitol al acestui raport. Capitolele care urmează vor analiza serviciile secundare și terțiare 
de prevenire din Republica Moldova și vor identifica lacunele acolo, unde serviciile eșuează să sati-
sfacă necesitățile copiilor și ale familiilor lor. 

177  Interviu individual, Șefa Direcției asistență socială, DASPF, Soroca, 24 februarie 2015.
178  Recomandările de la Riyadh, Art. 6.
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CAPITOLUL 4: 

pREvEniREa 
sECundaRă
Acest studiu utilizează termenul ”prevenire secundară” atunci când se referă la: măsurile pentru 
copiii care au recunoscut sau au fost condamnați pentru comiterea unei infracțiuni, dar care au fost 
fie dejudiciarizați sau li s-a aplicat o sentință non-privativă de libertate. Acestea ar putea lua forme 
foarte diverse, inclusiv mediere, programe centrate pe familii, consiliere, despăgubire, justiție resta-
urativă, contracte de comportament, educație de remediere etc. Dejudiciarizarea (devierea) este 
definită drept oricare măsură care exclude copilul din sistemul de justiție penală. Cu toate acestea, 
sentințele penale non-privative de libertate și măsurile de reabilitare care abordează cauzele co-
miterii infracțiunilor vor fi de asemenea considerate ca intrând sub incidența definiției de prevenire 
secundară.

Importanța măsurilor de dejudiciarizare pentru copii este menționată în Convenția ONU privind 
Drepturile Copilului (CDC) și se bazează pe înțelegerea că expunerea la sistemul de justiție penală 
poate avea consecințe negative pentru copii. CDC de asemenea accentuează faptul că arestarea, 
deţinerea sau întemniţarea unui copil trebuie să fie conformă cu legea şi nu va fi decât o măsură 
extremă şi cât mai scurtă posibil.179  Importanța sentințelor non-privative de libertate este menționată 
în articolul 40(4) din CDC, care solicită Statelor părți să dispună de “o întreagă gamă de dispoziţii, 
precum şi cele referitoare la îngrijire, orientare şi supraveghere, la îndrumare, probațiune, la plasa-
mentul familial, la programe de educaţie generală şi profesională şi la soluţii alternative celor privind 
îngrijirea într-un cadru instituţional, pentru a asigura copiilor un tratament în interesul bunăstării lor 
şi proporţional cu situaţia lor şi cu infracţiunea săvârşită”.180  Atât scopul dejudiciarizării, cât și al 
sentințelor non-privative de libertate trebuie să fie reintegrarea copilului și oferirea posibilității copilu-
lui să joace un rol constructiv în societate.  

4.1. dEviEREa pREjudiCiaRă

S-a depus multă muncă în Republica Moldova pentru a pune la loc de importanță procesul de de-
judiciarizare a copiilor. Șeful Secției minori și drepturile omului din cadrul Procuraturii Generale și-a 
exprimat opinia că “procesul penal nu îmbunătățește comportamentul copiilor, ci doar înrăutățește 
comportamentul lor”181, o abordare care pare să fie pe larg acceptată și preluată de profesioniști, cel 
puțin de cei intervievați în cadrul studiului. 

Codul penal al Republicii Moldova prevede în articolele 54 și 104 o serie de măsuri pre-judiciare de 
deviere. 

179  Interviu cu un psiholog de la liceul ”Pușkin”, Ungheni, 2 martie 2015.
180  Articolul 37(b) al Convenției ONU privind Drepturile Copilului.
181  Articolul 40(4) al Convenției ONU privind Drepturile Copilului.



52

Articolul 54(1) al Codului penal stabilește că “Persoana în vîrstă de pînă la 18 ani care a săvîrşit 
pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală în 
conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără 
a fi supusă răspunderii penale”. În baza articolului 54(2), oricare dintre măsurile prevăzute în articolul 
104 pot fi aplicate față de minor dacă acesta a fost exonerat de răspundere penală. Acestea includ:

 avertismentul; 
 încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau or-

ganelor specializate de stat; 
 obligarea minorului să repare daunele cauzate, luând în considerație situația financiară a mi-

norului; 
 obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică; 
 internarea minorului, de către instanța de judecată, într-o instituție specială de învățământ și 

de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare. 

Poliția are o marjă de discreție foarte mică în luarea măsurilor care țin de devierea prejudiciară, și 
referă toate cazurile de presupuse infracțiuni comise de copii către procuratură în baza prevederilor 
articolului 270 din Codul de procedură penală. Cercetarea a identificat un număr mic de cazuri când 
poliția a aplicat avertismente adolescenților: patru contravenții legate de regulile de trafic (comise 
de patru persoane cu vârsta între 16 și 18 ani), câteva cazuri de injurii verbale și pentru contravenții 
minore și comise pentru prima dată ”fără intenție”.182  Conform spuselor poliției din Soroca, copiii 
sub vârsta minimă de răspundere penală erau referiți la procuror de câteva ori, necătând la faptul că 
aceasta este o practică ilegală:

“Este vreo diferență în comportamentul Dvs. față de copiii sub vârsta minimă de răs-
pundere penală?
Vom avea aceleași acțiuni, depinde de seriozitatea infracțiunii: dacă, spre exemplu, fur-
tul este mai mic de 500 lei sau mai mare de 500 lei. Dacă este primul caz, atunci este o 
contravenție. Dacă este al doilea caz, atunci cauza merge la procuror și în instanța de jude-
cată (indiferent de vârsta copilului)”.

După cum va fi dezvoltat subiectul în secțiunile de mai jos, referirea cazurilor copiilor sub vârsta mi-
nimă a răspunderii penale la procuratură ar putea fi legată de lipsa unor opțiuni adecvate de deviere 
orientate spre soluționarea problemei delincvenței.

Codul de procedură penală și articolul 54 din Codul penal permit procurorului să decidă în favoa-
rea copilului și să nu urmărească penal un copil care a comis o infracțiune pentru prima dată, dacă 
infracțiunea este ușoară sau mai puțin gravă atunci când ”corectarea este posibilă fără a fi supus 
răspunderii penale”.183  În baza legii, decizia procurorului de exercitare a discreției față de acești 
copii trebuie să fie confirmată de un judecător de instrucție care are puterea să impună o astfel de 
măsură cum ar fi supravegherea sau frecventarea unui program, însă nu neapărat un program de 
dejudiciarizare. În baza articolului 54 din Codul penal, procurorul are puterea de a clasa un caz dacă 
este prima infracțiune comisă de copil și aceasta este una ușoară sau mai puțin gravă.

Persoanele intervievate au menționat că această prevedere se aplică ”de procuror la etapa preju-
diciară, atunci când avocatul o cere”.184  Cu toate acestea, se pare că nu a fost pe larg utilizată în 

182  Șeful Secției minori și drepturile omului, Procuratura Generală, 8 decembrie 2014.
183  Discuție de grup (3), poliția la nivel de raion și sat, Soroca, 26 februarie 2015.
184  Codul de procedură penală, articolul 483(1), care se referă la articolul 54 din Codul penal. Aceste prevederi se aplică în cazul infracțiunilor ușoare 

și mai puțin grave care se penalizează, dacă infractorul este un adult, cu 5 ani de privațiune de libertate și mai puțin. A se vedea de asemenea 
articolul 16 din Codul penal. 
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localitățile vizitate. În timp ce procurorii intervievați cunoșteau despre existența măsurilor pre-judici-
are de deviere, puțini utilizau întregul spectru de opțiuni disponibile. 

În baza celor prezentate de intervievați, acest lucru se datora în mare parte faptului că: 
a) Ei nu credeau că aceste măsuri vor avea succes, deoarece au fost copii care au comis din nou 

infracțiuni după ce li s-a aplicat o măsură de deviere;
b) Frica de a fi considerați corupți dacă nu vor transmite cauza în instanța de judecată;
c) Programele de deviere nu erau disponibile pentru ei, spre exemplu plasarea în instituții 

rezidențiale sau tratamentul psihologic; sau 
d) Nu erau disponibile opțiuni adecvate de supraveghere. 

După cum s-a exprimat un procuror din Bălți: “Noi putem înceta cauza în baza articolului 54 sau în 
baza articolului 104 – am putea să-i avertizăm, să-i plasăm sub supraveghere, să-i plasăm în îngri-
jire rezidențială. Cu toate acestea, eu nu le-am aplicat niciodată în practică. Motivul este că aceste 
opțiuni nu sunt disponibile (spre exemplu, noi nu putem găsi pe cineva care să ofere supraveghere 
asupra copilului), iar altceva este că ei vor nimeri sub suspiciune dacă le vom folosi. Oamenii se 
uită diferit la noi decât la judecată – ei cred că judecata este mai cu autoritate”.185  Un alt procuror a 
explicat că procuratura lor a aplicat rar măsurile de deviere la etapa prejudiciară din cauza fricii de 
a fi considerat corupt. Într-adevăr, într-un sector municipal procurorii au menționat că din 42 cauze 
încetate în 2013, toate au fost încetate fie pentru că a fost încheiat un acord dintre părți, fie copilul 
nu atinsese vârsta minimă a răspunderii penale, sau pentru că au fost insuficiente probe pentru a 
acuza copilul. Nu au existat cazuri când procurorul a încetat cauza la etapa prejudiciară din motiv că 
a fost comisă pentru prima dată și că este o infracțiune mai puțin gravă.

Atunci când au fost întrebați despre utilizarea opțiunii de dejudiciarizare sub forma ”avertismentului”, 
procurorii erau la curent cu opțiunea, însă nu au considerat-o utilă. Un procuror a menționat că:

“Noi nu am utilizat opțiunea avertismentului – poate este vina noastră, însă poate fi și din 
cauza că ei deja sunt pe listă și noi știm că au un istoric de comportament delincvent”.186

În general, procurorii par să considere această prevedere drept una neeficace în prevenirea comi-
terii infracțiunilor și, în consecință, evită să o utilizeze. Un intervievat a mers mai departe afirmând 
următoarele: “Cu referire la alte prevederi ale articolului (articolul 104 din Codul penal), precum este 
avertismentul sau obligarea copilului să repare daunele, ele sunt lipsite de sens pentru mine”.187  
Dacă ar fi disponibile alte opțiuni pentru a fi aplicate în comun cu avertismentul, precum serviciile 
(obligatorii) pentru satisfacerea necesităților copilului și a problemelor de comportament, procurorii 
au menționat că ar fi mai dispuși să utilizeze această opțiune.

Alți procurori intervievați în cadrul studiului au descris într-o manieră similar negativă prevederi-
le privind dejudiciarizarea și/sau sentințele non-privative de libertate, spunând că măsurile pentru 
devierea copiilor adeseori nu erau disponibile sau erau utilizate neadecvat. Într-adevăr, în timp ce 
”procurorii sunt concentrați pe excluderea copiilor din sistemul justiției penale”188, ei nu par să o facă 
utilizând dejudiciarizarea: un procuror a descris prevederea-cheie din legislație cu privire la deju-
diciarizare – articolul 104 din Codul penal – în modul următor: “dacă să ne referim la măsurile de 
dejudiciarizare disponibile pentru copii, și anume prevederile articolului 104 din Codul penal, atunci 
eu pot spune că acest articol este inactiv sau mort”.

185  Interviu individual, procuror, Procuratura Sectorului Centru, Chișinău, 27 februarie 2015.
186  Interviu individual, procuror, Procuratura Bălți, Bălți, 10 martie 2015.
187  Interviu individual, procuror nespecializat pe cazurile copiilor, Procuratura Soroca, 27 februarie 2015.
188  Interviu individual, procuror responsabil de cazurile copiilor aflați în conflict cu legea, Procuratura Ungheni, Ungheni, 6 martie 2015.
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Repararea daunelor
În baza articolului 104 din Codul penal, ca parte a aplicării ”măsurilor de constrângere cu caracter 
educativ”, procurorii (și instanțele de judecată) pot solicita copilului ”să repare daunele cauzate cu 
luarea în considerare a stării materiale a minorului”.189  În această situație, copiii și familiile lor sunt 
obligate să plătească o sumă de bani, agreată în baza discuțiilor dintre victimă, procuror și învinuit, 
luând în considerare valoarea monetară a daunelor cauzate și evaluarea valorii pe care copilul este 
în stare s-o repare. 

Evaluarea mecanismelor de dejudiciarizare, efectuată în 2012 de Procuratura Generală, a stabilit 
că, similar altor măsuri de dejudiciarizare, ”repararea daunei nu era utilizată”.190  Acest fapt a fost 
confirmat la Ungheni de unul dintre procurori, care a descris măsura ca fiind lipsită de utilitate: 
“obligarea copilului să repare dauna – această măsură este lipsită de sens pentru mine”.191  Spre 
exemplu, un polițist din Soroca consideră că mărimea daunei era prea mică pentru a le compensa 
victimei și era prea mică pentru a contribui la schimbarea comportamentului copilului, întrucât el 
credea că părinții erau capabili să achite cu ușurință amenzile: “Sancțiunile trebuie să fie mărite 
întrucât deseori ele nu sunt suficient de serioase. Spre exemplu, niște copii au distrus în totalitate 
poarta cuiva, cauza ajungând la procuror. Ei au fost sancționați, au fost obligați să achite doar 400 
lei, ceea ce nici de departe nu acoperă costul pentru repararea porții. Eu cred că sancțiunile pentru 
aceste cazuri trebuiesc înăsprite”.192  În cazul în care daunele erau recuperate, aceasta avea loc 
nu în conformitate cu articolul 104, dar prin înțelegerea neformală dintre părți (a se vedea analiza 
reconcilierii analizată mai jos).

Plasarea sub supraveghere 
Articolul 104 din Codul penal permite ”încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, per-
soanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat” în calitate de măsură de dejudiciari-
zare. Această prevedere poate fi utilizată de procuror la etapa prejudiciară și în calitate de opțiune 
alternativă la sentința privativă de libertate. Ca și în cazul avertismentelor, majoritatea procurorilor 
cunoșteau despre această opțiune, dar nu erau dispuși să o aplice în practică. Un procuror a expli-
cat că, datorită faptului că majoritatea copiilor aflați în conflict cu legea de asemena vin din familii 
vulnerabile, expuși neglijării, rareori se găsea cineva adecvat care să exercite supraveghere asupra 
copilului: “Un motiv este că aceste opțiuni nu sunt disponibile (adică noi nu putem găsi pe cineva 
care să supravegheze copilul).” Sau, după cum a descris-o un alt intervievat: “majoritatea copiilor nu 
au părinți, astfel noi nu putem utiliza plasarea sub supraveghere”.193

Adițional, unii profesioniști au comentat că ei (sau colegii lor) au încercat să utilizeze supravegherea 
în trecut, dar au avut o experiență nereușită - copilul a comis într-un termen scurt alte infracțiuni, fapt 
care i-a descurajat să mai utilizeze această formă de dejudiciarizare. Un procuror din Ungheni a ex-
plicat: “Spre exemplu, în 2013, Procuratura Ungheni a avut doar două cazuri când acest articol a fost 
utilizat față de copii. În ambele cazuri copiii au fost plasați sub supravegherea părinților/îngrijitorilor 
lor. Într-un caz, în mai puțin de o lună copilul a comis o infracțiune mai gravă. După acel incident, 
nimeni din procuratură nu a mai utilizat articolul 104 din Codul penal”.

189  Șeful secției minori și drepturile omului, procuratura generală, chișinău, 8 decembrie 2014.
190  Articolul 104 din Codul penal al Republicii Moldova.
191  Șeful secției minori și drepturile omului, procuratura generală, chișinău, 8 decembrie 2014.
192  Interviu individual, șeful oficiului de probațiune, Serviciul de Probațiune, Ungheni, 4 martie 2015.
193  Discuție de grup (3), poliția la nivel de raion și localitate, Soroca, 26 februarie 2015.
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4.2. altE MăsuRi

Conform articolului 104 din Codul penal, procurorii (și instanțele de judecată) pot utiliza ”măsuri de 
constrângere cu caracter educativ” față de copiii care au fost liberați de răspundere penală, care 
se pot manifesta sub formă de: ”obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de 
reabilitare psihologică; internarea minorului, de către instanţa de judecată, într-o instituţie specială 
de învăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare”.194  Sunt puține forme de 
tratament medical de reabilitare psihologică în Republica Moldova, iar instituțiile de reeducare au 
fost închise în procesul implementării reformelor recente. Prin urmare, majoritatea profesioniștilor 
intervievați au considerat aceste opțiuni excesive:

“Obligarea copilului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică; și/
sau internarea lui într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeducare sau într-o instituţie 
curativă şi de reeducare, ele nu există în Moldova, atunci cum noi putem să utilizăm aceas-
tă opțiune? Nu sunt astfel de instituții nicăieri în țară. Noi am avut una în trecut la Soloneț, 
însă și aceasta a fost închisă”.195 

În timp ce închiderea școlilor corecționale este un fapt lăudabil, întrucât este în corespundere cu 
standardele și normele ONU în domeniul justiției juvenile, din păcate nu s-au înregistrat progrese 
mari în crearea serviciilor comunitare alternative pentru a satisface necesitățile acestui grup de copii. 
Pentru copiii care nu pot rămâne în familii, situația este și mai gravă, întrucât, la momentul actual, 
instituțiile de plasament nu au capacitatea să satisfacă necesitățile copiilor în conflict cu legea, și 
puțini asistenți parentali profesioniști sunt dispuși sau capabili să preia astfel de copii. Este și mai 
complicat de găsit servicii pentru copiii cu dependență de alcool sau droguri, sau cu necesități le-
gate de sănătatea mintală. Lipsa unei astfel de infrastructuri deseori lasă copiii din comunitate fără 
susținere, până ei comit o altă infracțiune și, în final, ajung condamnați la privațiune de libertate. 
Mulți copii, părinți și profesioniști cu care am discutat au descris necesitatea unor servicii psihologice 
pentru a ajuta copiii să se lupte cu comportamentul lor delincvent, dar chiar și pentru situații de criză 
aceste servicii nu sunt disponibile. 

Împăcarea
Articolul 109 din Codul penal prevede posibilitatea împăcării: o înțelegere care exclude răspunderea 
copilului pentru o infracțiune ușoară, mai puțin gravă sau chiar gravă în unele condiții. Împăcarea 
este descrisă ca fiind ”un act personal” și produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi pe-
nale şi până la retragerea completului de judecată pentru deliberare.196 

Se spune că împăcarea este măsura cel mai frecvent utilizată în raioanele cuprinse de prezenta 
cercetare. Aceasta este în concordanță cu datele oficiale, care demonstrează că majoritatea cau-
zelor penale inițiate cu participarea copiilor în calitate de învinuiți au fost clasate în baza articolului 
109. Aceste proceduri sunt mai puțin formale decât medierea în baza Legii cu privire la mediere și 
implică un acord dintre copil (și familie) și victimă, uneori cu implicarea procurorului, poliției și altor 
participanți. În general, rezultatul este un acord dintre părți unde copiii își cer scuze și familia copilu-
lui achită victimei o anumită sumă de bani. Succesul acestui proces depinde de dorința victimei și de 
faptul dacă copilul și familia lui sunt dispuși să achite compensarea agreată, dacă o astfel de opțiune 
ar fi posibilă. În practică, ar însemna că nu toți copiii accesează această formă de dejudiciarizare – 
unii ar putea fi excluși din procedura de împăcare datorită vulnerabilității financiare a familiei lor, lipsa 
unei familii sau împotrivirea victimei. 

194  Interviu individual, procuror nespecializat pe cazurile copiilor, Procuratura Soroca, Soroca, 27 februarie 2015.
195  Articolul 104, Codul penal al Republicii Moldova.
196  Interviu individual, procuror responsabil de cazurile copiilor aflați în conflict cu legea, Procuratura Ungheni, Ungheni, 5 martie 2015.
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Chiar dacă a fost considerată de mulți ca având un rezultat pozitiv atunci când se aplică pentru prima 
dată unui copil, actualmente nu sunt careva limite la numărul de împăcări care pot fi utilizate. Prin 
urmare, cercetarea a descoperit un număr de cazuri când copiii au comis în mod repetat infracțiuni 
(deseori în număr considerabil, în special furturi) și de fiecare dată au ajuns la o împăcare, plătind 
compensație pentru ca să nu mai fie luate acțiuni ulterioare. 

Repararea daunelor către victimă a fost văzută de mulți drept un mecanism de sancționare mai 
degrabă a părinților, decât a copiilor. Această practică, deși considerată o formă acceptabilă de 
soluționare a problemei comiterii de copii a infracțiunilor, amplifică vulnerabilitatea familiei care s-ar 
putea să fie nevoită să împrumute bani, astfel făcându-i datornici. Nu este doar un eșec în obținerea 
efectelor pozitive asupra comportamentului copilului, dar poate cauza probleme și mai mari în relația 
dintre copil și familie și ar putea contribui la agravarea factorilor care inițial au cauzat comiterea 
infracțiunilor. De asemenea, au fost menționate o serie de cazuri când copiii furau pentru ca să poată 
compensa daunele stabilite pentru a fi achitate în cadrul proceselor anterioare de împăcare:

“În jur de 60% de copii fură pentru că ei nu au ce mânca. Ulterior, ei încep să acționeze în 
grup. În jur de 20% comit infracțiuni pentru că lor le place să o facă. Majoritatea fură pentru 
a acoperi costurile de împăcare care reies din infracțiunile comise anterior”.197 

Procurorii au considerat că copiii nu erau sancționați adecvat și nu învățau din utilizarea repetată a 
împăcării, cu toate acestea se pare că se utilizează frecvent:

“Nu este bine să fie un număr nelimitat de împăcări. Eu am avut un caz al unui copil care a 
comis 18 infracțiuni. Nu este corect – dacă sunt prins, folosesc împăcarea. Dacă nu, conti-
nuu să fur. Pe de altă parte, sunt copii care au comis o dată un lucru rău și nu ar trebui să 
fie trimiși în judecată”.198 

Se pare că împăcarea generează beneficiile ei într-un sistem unde sunt foarte puține alternative de 
dejudiciarizare disponibile pentru copii, în special atunci când au fost comise infracțiuni mai puțin 
grave. Cu toate acestea, fără careva servicii suplimentare care să satisfacă necesitățile copiilor, unii 
dintre intervievați au considerat că această opțiune nu poate preveni recidivismul, iar în unele ca-
zuri, chiar a fost considerată drept o sursă de recidivism. Șeful Secției minori și drepturile omului din 
cadrul Procuraturii Generale a comentat: “procurorii din regiuni doresc să fie revizuită prevederea 
pentru ca părțile să nu se poată împaca dacă este vorba despre infracțiune repetată. Noi trebuie să 
revizuim acest mecanism și să completăm cu măsuri care să prevină comiterea de infracțiuni”.199 

Medierea
Legea cu privire la mediere din 2007, intrată în vigoare în 2009, prevede că în cazuri penale me-
dierea poate fi solicitată de victimă, învinuit, procuror sau de instanța de judecată la orice etapă a 
procesului.200  Legea mai prevede că, în cazurile de mediere cu implicarea copiilor, urmează să fie 
prezent un pedagog sau un psiholog.201  Inițierea medierii nu înlocuiește procedura penală și nu 
suspendă procedura penală. Participarea la mediere nu trebuie considerată drept o recunoaștere 
a vinovăției.202  Cu toate acestea, atunci când se încheie un acord între părți, deși nu este stabilit 
nimic în legea specială, se prezumă că răspunderea penală nu va fi aplicată așa cum este cazul 
împăcării prevăzute în articolul 109 din Codul penal – astfel medierea poate servi drept o măsură de 
dejudiciarizare. 

197  Articolul 109, Codul penal al Republicii Moldova.
198  Interviu individual, procuror responsabil de cazurile copiilor aflați în conflict cu legea, Procuratura Ungheni, Ungheni, 5 martie 2015.
199  Interviu individual, procuror (II), Procuratura Bălți, Bălți, 10 martie 2015.
200  Șeful Secției minori și drepturile omului, Procuratura Generală, Chișinău, 8 decembrie 2014.
201  Legea nr. 134 din 14.06.2007 cu privire la mediere.
202  Ibidem
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Procedura mai formală de mediere necesită implicarea unui ”profesionist licențiat de Ministerul 
justiției pentru a media cazurile de infracțiuni comise de către sau cu implicarea minorilor”.203  Pro-
curorii intervievați au menționat că au avut acces foarte limitat la profesioniști licențiați și din acest 
motiv un procuror a explicat că “sistemul nu este utilizat pe larg”.204  Deseori împăcarea și medierea 
erau utilizate încrucișat în timpul discuțiilor, însă la general s-a stabilit că persoanele se refereau în 
mare parte la împăcare, un proces care ”nu este formalizat în legislație și este administrat de avocați 
și procurori – împăcarea poate avea loc la orice etapă”.205  În cadrul unui proiect UNICEF direcționat 
spre promovarea dejudiciarizării, Institutul de Reforme Penale a instruit o serie de ONG-uri și practi-
cieni din domeniul public în calitate de mediatori și i-a susținut să obțină o licență.206  Iarăși, medierea, 
care implică doar achitarea compensării pentru daunele provocate, nu este capabilă să soluționeze 
comportamentul delincvent al copilului.

4.3. MăsuRi altERnativE (non-pRivativE 
       dE libERtatE) dE ispășiRE a pEdEpsEi 

În baza Codului penal, instanțele de judecată pot utiliza munca neremunerată în folosul comunității, 
condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sau probațiunea în calitate de 
alternative la sentințele privative de libertate. 

Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei
Articolul 90 din Codul penal impune anumite condiții la aplicarea condamnării cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei. Aceste condiții includ solicitarea de la condamnat: a) să nu-şi 
schimbe domiciliul fără consimţămîntul organului cmpetent; b) să nu frecventeze anumite locuri; c) 
să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică; d) să 
acorde o susţinere materială familiei victimei; și/sau e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit 
de instanţă. Cercetarea a stabilit că condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pe-
depsei a fost utilizată cu regularitate în toate localitățile supuse cercetării. În unele cazuri, utilizarea 
condamnării condiționate a fost limitată de lipsa programelor de tratament pe teritoriul țării.

Munca neremunerată în folosul comunității
În baza articolului 67 din Codul penal, munca neremunerată în folosul comunității este una din 
opțiunile de condamnare care poate fi utilizată pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani. 
În baza celor spuse de intervievați, opțiunea a fost rar utilizată în practică. Ar putea fi din cauza 
reticenței/dezacordului copiilor față de o astfel de opțiune. După cum a menționat un consilier de 
probațiune din Ialoveni, atunci când a fost întrebat de ce munca în folosul comunității nu este utili-
zată în practică: “judecătorul trebuie să întrebe condamnatul (copilul) dacă acesta este de acord cu 
munca în folosul comunității”.207  În timp ce unii intervievați au considerat munca în folosul comunității 
drept o opțiune bună în teorie, se pare că ei de asemenea sunt reticenți să agreeze această formă 
de condamnare pentru că ar presupune supraveghere și organizarea unor activități de muncă în 
folosul comunității. Se pare că astfel de programe nu există.

203  Articolul 32 din Legea cu privire la mediere.
204  Interviu individual, procuror, Procuratura Sectorului Centru, Chișinău, 27 februarie 2015.
205  Ibidem
206  Ibidem
207  Interviu individual, psiholog, Centrul Orhideea, Leova, 20 mai 2015.
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unii procurori au explicat că dificultățile de identificare a unei forme adecvate 
de răspuns la comportamentul delincvent al copilului se datorează lipsei 
rapoartelor pre-sentințiale:

Legea cu privire la probațiune, intrată în vigoare în 2008, pune în sarcina consilierilor de probațiune 
pregătirea rapoartelor pre-sentințiale. Pentru a stabili dacă copilul trebuie să fie liberat de răspunde-
re penală sau dacă este relevant de aplicat măsurile de constrângere menționate în articolul 104 din 
Codul penal, procuratura și instanța de judecată solicită rapoartele pre-sentințiale. Acestea conțin 
detalii cu privire la situația copilului și circumstanțele în care se află acesta sau familia de unde pro-
vine. Rapoartele pre-sentințiale sunt elaborate de serviciul de probațiune și conțin date obținute de 
la diverse servicii/autorități cu care copilul ar fi putut contacta și/sau care l-au evaluat, precum și re-
zultatele întâlnirilor cu copilul și familia. Raportul pre-sentințial trebuie apoi să fie prezentat în termen 
de 14 zile la cererea instanței de judecată sau a procurorului. În opinia unui consilier de probațiune 
din Ungheni:

“În conformitate cu Codul penal și Codul de procedură penală, în toate cazurile când copiii 
au comis o infracțiune, organele de urmărire penală, adică Procuratura trebuie să solicite 
de la Oficiul de probațiune un raport pre-sentințial pe numele copilului, care este o evalu-
are psiho-socială a copilului. Consilierul de probațiune are 14 zile pentru a elabora acest 
raport”.208 

Din păcate, unii dintre procurorii intervievați au menționat că au întâmpinat dificultăți în obținerea 
rapoartelor pre-sentințiale de la consilierii de probațiune în termenii prevăzuți de lege. Atunci când 
rapoartele nu erau transmise în timp util, procurorii au spus că erau nevoiți să obțină informațiile ne-
cesare direct de la autorități. Într-un sector, consilierul de probațiune a rugat autoritățile care se aflau 
în contact cu copilul să transmită datele lor direct procurorului pentru ca acesta să le asambleze și 
să le interpreteze, în loc să elaboreze el însuși raportul pre-sentințial. Procurorii de asemenea s-au 
expus în termeni negativi asupra calității rapoartelor generate: “Noi cerem date pe caz de la toate 
autoritățile – oficiile de probațiune sunt cel mai puțin cooperante. Este foarte greu – eu nu pot clasa 
dosarul fără raportul pre-sentințial. Suntem forțați să ne bazăm pe asistenții sociali, avem nevoie de 
toate rapoartele înainte de a clasa cauza”.209 

Eșecul oficiilor de probațiune în prezentarea unor rapoarte pre-sentințiale calitative îi împiedică pe 
procurori să obțină date veridice și detaliate despre profilul copilului și circumstanțele în care acesta 
a comis infracțiunea. Acest fapt are consecințe asupra modului în care ulterior procurorii și instanțele 
de judecată stabilesc metodele de dejudiciarizare sau asupra rezultatelor justiției penale pentru 
copil. Eșecul în prezentarea în timp util a rapoartelor pre-sentințiale cu date veridice poate reduce 
din șansele copilului la accesarea dejudiciarizării sau asupra deciziei de aplicare a unei sentințe 
non-privative de libertate, și poate întârzia procesul de clasare a dosarului. Un procuror din Ungheni 
a oferit exemplul unui copil al cărui raport pre-sentințial (în opinia sa) a fost întocmit necalitativ, con-
ducând astfel la aplicarea unei măsuri neadecvate în privința copilului și la o ulterioară recidivă: “Eu 
m-am confruntat cu un caz în trecut, când consilierul de probațiune a elaborat un raport pre-sentințial 
care menționa caracteristici pozitive ale copilului și sugera posibilitatea reeducării lui în comunitate. 
În baza raportului copilul a fost lăsat în comunitate, însă în scurt timp a comis o infracțiune foarte 
gravă”.210 

208  Discuție de grup, 2 consilieri de probațiune, Oficiul de Probațiune Ialoveni, 11 martie 2015.
209  Interviu individual, șeful oficiului de probațiune, Ungheni, 4 martie 2015.
210  Interviu individual, consilier de probațiune, Oficiul de Probațiune, Soroca, 25 februarie 2015.
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Unii consideră că oficiul de probațiune nu este cea mai propice autoritate care să se ocupe în ge-
nere de elaborarea raportului: “Cu privire la raportul pre-sentințial, eu nu sunt de acord cu faptul că 
acesta ar trebui să fie elaborat de oficiul de probațiune. Ei nu sunt cei mai recomandați pentru a face 
acest lucru. Consilierul de probațiune nu poate fizic să meargă și să viziteze familia de 3 sau 4 ori, 
la necesitate, pentru a avea o imagine completă a circumstanțelor în care se află copilul și familia. 
Mai mult, ei nu dețin experiența necesară și n-au fost instruiți pentru a face acest lucru. Majoritatea 
consilierilor de probațiune dețin o licență în drept. Eu cred că asistența socială ar fi binevenită aici 
– asistenții sociali comunitari sunt plasați mai aproape și ei ar putea să cunoască deja familia, dacă 
era o familie expusă riscurilor. Asistenții sociali, cu ajutorul școlii, a medicului de familie, poliției etc. 
ar putea formula împreună un raport pre-sentințial mai bun și mai realist”. 

Pentru ca dejudiciarizarea să fie eficientă, copiii trebuie să aibă acces la servicii adecvate pentru 
a-i ajuta să se reintegreze și să lucreze asupra comportamentului lor delincvent. Rapoartele atot-
cuprinzătoare, veridice și prezentate în timp util sunt esențiale pentru a atinge acest obiectiv și în 
dezvoltarea serviciilor care să satisfacă necesitățile copiilor.

Sumarul constatărilor

CDC ”cere Statelor să elaboreze proceduri care să permită copiilor să li se soluționeze cauzele fără 
utilizarea procedurilor judiciare sau a unui proces (deviere), atunci când aceste lucru este adecvat 
și dorit”211, și în mod ideal, Statele ”trebuie să considere implementarea unui sistem de răspunsuri 
”etapizate” pentru copiii care comit infracțiuni, care includ neluarea de acțiuni ulterioare, avertizarea 
copilului, devierea prejudiciară și, în calitate de ultimă opțiune, procesul judiciar”.212 

 Cadrul juridic privind dejudiciarizarea și măsurile în interesul comunității este reflectat în Codul 
penal. Articolul 104 din Codul penal al Republicii Moldova prevede o serie de opțiuni de dejudici-
arizare, inclusiv: avertismentul, supravegherea, repararea daunelor, cerința de a urma un trata-
ment medical de reabilitare psihologică și plasarea copiilor în instituții speciale de învățământ și 
reeducare sau în instituții curative și de reeducare. Similar, articolul 90 prevede sentințele nepri-
vative de libertate, inclusiv probațiunea.

 La momentul actual, există puține opțiuni de dejudiciarizare (și opțiuni de condamnare la sentințe 
neprivative de libertate care să soluționeze comportamentul delincvent) disponibile pentru a fi 
utilizate de profesioniștii din justiție. Nici unul din procurorii intervievați în cadrul studiului nu a 
putut identifica careva opțiuni de tratament/cursuri de reabilitare psihologică sau alte tratamente/
cursuri de reabilitare la care ar putea redirecționa copiii, nici faptul că ei sunt la curent cu anumite 
programe de dejudiciarizare active disponibile fie la etapa prejudiciară sau post-condamnare. 
Măsurile de dejudiciarizare utilizate de procurorii intervievați erau de obicei limitate la avertismen-
te, împăcare, repararea daunelor și foarte rar, medierea și supravegherea. 

 Pregătirea rapoartelor pre-sentințiale pentru stabilirea, după caz, a măsurilor de dejudiciariza-
re aplicabile nu sunt prezentate în termenii specificați, cauzând amânări în luarea deciziilor în 
privința copiilor. Mai mult, deseori rapoartele pre-sentințiale conțin informații insuficiente despre 
profilul copilului, circumstanțele din familie și comportamentul delincvent, ceea ce limitează jude-
cătorul în luarea unor decizii care să țină cont de interesul superior al copilului. 

 Împăcarea sau repararea daunelor pot perpetua comportamentul delincvent al copiilor și pot în-
datora familiile lor. 

211  Interviu individual, șeful oficiului de probațiune, Oficiul de Probațiune, Ungheni, 4 martie 2015.
212  UNICEF (2011), Raport de recomandare: Recomandări privind Reforma Legislativă a Justiției Juvenile, Centrul Juridic pentru Copii CORAM și 

UNICEF, disponibil la: http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Juvenile_justice_16052011_final.pdf (accesat la 22 aprilie 2015).
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 Procurorii și judecătorii evită să aplice ”plasarea sub supravegherea” în calitate de măsură de 
dejudiciarizare din cauza lipsei supraveghetorilor.

 Medierea este limitată de cerința unui mediator licențiat.
 Programele de servicii în folosul comunității lipsesc în mare parte și nu sunt atractive pentru copii, 

în calitate de opțiune de dejudiciarizare. 

Chiar dacă în Republica Moldova există un cadru juridic consolidat pentru a răspunde provocărilor 
justiției juvenile, măsurile necesare pentru implementarea lor încă urmează a fi dezvoltate. Practici-
enii au demonstrat o înțelegere sau o apreciere redusă a modalităților de abordare a comportamen-
tului delincvent și a cauzelor. De asemenea, se pare că nu există o înțelegere că problemele copiilor 
din sistemul justiției juvenile țin de domeniul protecției copilului. Se pare că serviciile de protecție a 
copilului nu sunt integrate astfel încât să răspundă necesităților copilului în cadrul procesului penal. 

Republica Moldova ar beneficia de pe urma creării unor programe/proiecte de dejudiciarizare, 
absența cărora s-a observat vizibil în timpul cercetării. Noi recomandăm ca programele de deju-
diciarizare să urmeze o abordare de bunăstare a familiei bazată pe un model centrat pe activități. 
Cercetarea a stabilit că copiii ”în situație de risc” deseori suferă din cauza lipsei unei îngrijiri adecvate 
în familie, a abilităților parentale reduse, excluderii sau izolării în școală și în comunitate, și se simt 
de o valoare redusă. Modelele orientate pe familie care folosesc ”asistența socială intensă, ședințe 
de grup cu familiile și lucrul individual cu copiii pentru a-i reintegra în familie, școală și comunitate, 
și pentru a consolida încrederea în propriile forțe ale copilului”213 ar putea fi eficiente în contextul 
Republicii Moldova.

213  Ibidem
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CAPITOLUL 5: 

sERviCiilE tERțiaRE 
dE pREvEniRE

Articolul 40(1) din CDC cere statelor să ia în considerație dorința de a promova reintegrarea copi-
lului și asumarea de către copil a unui rol activ în societate. Considerate drept servicii terțiare de 
prevenire, acestea sunt servicii orientate spre facilitarea reintegrării și reabilitării copiilor care au fost 
condamnați pentru comiterea unei infracțiuni și au ispășit o pedeapsă privativă de libertate. Ele de 
asemenea ar putea fi relevante pentru copiii care au fost condamnați și au ispășit pedepse non-pri-
vative de libertate. Serviciile terțiare sunt esențiale în prevenirea recidivismului și ruperea cercului 
vicios al comportamentului delincvent.

Regula nr. 79 din Regulile de la Havana definește serviciile terțiare ca fiind cel puțin oferite de: 
”autorități competente care trebuie să ofere sau să asigure servicii pentru a susține minorii să se re-
integreze în societate și să reducă prejudecățile față de aceștia. Aceste servicii trebuie să asigure pe 
cât este posibil că minorii dispun de domiciliu, loc de muncă, îmbrăcăminte adecvată și cu resurse 
suficiente pentru a se întreține odată cu eliberarea, pentru a facilita reintegrarea lor cu succes”. Mai 
mult, aranjamentele pentru serviciile terțiare trebuie să fie făcute înainte ca copilul să-și ispășească 
pedeapsa: ”Reprezentanții autorităților care oferă astfel de servicii trebuie să fie consultați și trebuie 
să dispună de acces la acești minori în timpul detenției, pentru a-i ajuta să se întoarcă în comunitate”. 

5.1. lEgislația în doMEniul pREvEniRii tERțiaRE

Serviciile terțiare din Republica Moldova sunt în mare parte reglementate de Legea cu privire la 
probațiune din 2008. Articolul 13 al Legii menționează că scopul serviciului este reintegrarea cu 
succes a copilului atât în familie, cât și în comunitate. În baza articolului 23, serviciile de probațiune 
sunt responsabile de prestarea serviciilor terțiare tuturor copiilor care sunt în conflict cu legea. Potri-
vit legii, consilierul de probațiune are obligația specială să ”organizeze implementarea programelor 
educative şi de profilaxie în privinţa persoanelor minore aflate în conflict cu legea şi a celor liberate 
din locurile de detenţie”. 

Legea prevede că probațiunea pentru copii trebuie să se concentreze pe asigurarea procesului de 
reabilitare psihopedagogică a copilului, monitorizarea stării de pre și post integrare în familie, și 
consolidarea capacităților familiei și a comunității să asigure asistența necesară pentru copii și să 
prevină expunerea copilului la riscuri ulterioare. Adițional îndeplinirii activităților de probațiune, con-
silierii de probațiune sunt obligați să elaboreze și să promoveze modele fiabile de servicii comunitare 
pentru copii și familii.214  Aceste servicii trebuie să fie clasificate drept servicii primare de prevenire în 
baza terminologiei utilizate în prezentul studiu. Cu toate acestea, constatările sugerează că acestea 
nu sunt prezente.
214  UNICEF (2011), Raport de recomandare: Recomandări privind Reforma Legislativă a Justiției Juvenile, Centrul Juridic pentru Copii CORAM și 

UNICEF, disponibil la: http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Juvenile_justice_16052011_final.pdf (accesat la 22 aprilie 2015). 
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Legea cu privire la probațiune a intrat în vigoare în septembrie 2008.215  Oficiul Central de Probațiune, 
care este în subordinea Ministerului justiției, a fost fondat în 2007 pentru a implementa legea. Un 
personal compus din 42 persoane în diverse departamente este responsabil de prestarea serviciilor 
de probațiune în întreaga țară, inclusiv prestarea serviciilor pentru copii. Alături de întreprinderea 
măsurilor pentru a promova reabilitarea și reintegrarea copiilor, oficiile de probațiune mai sunt res-
ponsabile de ”aplicarea câtorva măsuri comunitare, precum supravegherea persoanelor eliberate 
condiționat din locurile de detenție și a celor cu sentințe suspendate condiționat, munca în folosul 
comunității și amânarea executării pedepsei pentru femeile gravide sau care au copii până la 8 ani. 
Cu privire la persoanele care se află în instituțiile penitenciare, consilierii de probațiune (în baza so-
licitării Serviciului Social-Educativ și de Probațiune din cadrul instituției) oferă persoanelor suport în 
procesul de eliberare din instituțiile penitenciare”.216

5.2. sERviCii tERțiaRE pEntRu Copiii Cu sEntințE  
       non-pRivativE dE libERtatE

Serviciile terțiare de prevenire sunt în mod special importante pentru Republica Moldova datori-
tă gradului ridicat de stigmatizare resimțit de copiii care sunt condamnați pentru comiterea unei 
infracțiuni, sau care sunt asociați comportamentului delincvent într-un alt mod. Această stigmatizare 
este și mai pronunțată pentru acei care au ispășit pedepse privative de libertate. Stigmatizarea poate 
contribui la provocarea de reintegrare și are efect asupra disponibilității serviciilor care să lucreze cu 
copilul. După cum au menționat reprezentanții Departamentului Instituțiilor Penitenciare, “Există o 
mare problemă cu copiii care revin din penitenciare – există o reticență de lucru cu persoanele aflate 
în detenție. Începe de la vecin și se termină cu asistentul social. Există frica de interacțiune cu acești 
tineri, astfel ei repetă infracțiunea și ajung înapoi în detenție”.217

Mai mult, reabilitarea și reintegrarea copiilor este deseori o provocare mai mare decât reintegrarea 
adulților datorită dependenței lor de rude, o provocare care este și mai pronunțată la copiii care sufe-
ră de îngrijire părintească inadecvată. “În general, există o problemă pentru ei să aibă o ocupație și 
un domiciliu după ispășirea pedepsei – nu este cazul adulților, problema principală este că ei nu au 
unde merge după ce sunt eliberați din penitenciar. A fost chiar cazul unei persoane care trecuse de 
18 ani, care întrunea toate condițiile de eliberare înainte de termen, însă nu a fost eliberat pentru că 
nu avea unde merge”. 218  Un consilier de probațiune specializat pe lucrul cu copiii din Bălți a explicat: 
“[Reabilitarea copilului și reintegrarea lui în societate] este un exercițiu foarte complex. Majoritatea 
lor provine din familii cu probleme – familii dezavantajate, sau copii fără familii sau îngrijitori”.219 

Serviciile terțiare pot fi esențiale pentru stabilirea opțiunilor de viitor pentru un copil. Acest fapt este 
ilustrat de următoarele două studii de caz, unul ce ține de un băiat care beneficia de pe urma servi-
ciilor de probațiune din sectorul Botanica din Chișinău, și al doilea ce ține de o mamă a unui băiat 
care beneficia de pe urma unor servicii de probațiune din Ialoveni.

215  Articolul 23 din Legea cu privire la probațiune.
216  “Sumar privind probațiunea în Republica Moldova”, Organizația Europeană pentru Probațiune, http://www.cep-probation.org/uploaded_files/

Summary%20information%20on%20Moldova.pdf.
217  “Sumar privind probațiunea în Republica Moldova”, Organizația Europeană pentru Probațiune, http://www.cep-probation.org/uploaded_files/

Summary%20information%20on%20Moldova.pdf.
218  Discuție de grup (4), Șeful Departamentului Instituțiilor Penitenciare și colegii săi, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Chișinău, 23 februarie 

2015.
219  Ibidem
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studiu de caz nr. 4: băiat Expus sERviCiiloR dE pRobațiunE din Chișinău

Adolescentul are 17 ani, a fost condamnat pentru furt, și ispășește o sentință de 2,5 ani cu 
suspendarea executării

Ce crezi tu despre starea ta actuală? 
Cu siguranță simt că starea mea s-a îmbunătățit. Eu am întâlniri cu consilierul de probațiune de la o 
dată pe săptămână, la o dată pe lună. Eu mă bucur că ei m-au ajutat să-mi găsesc un loc de muncă. 
Eu mai fac și sudură. Frecventez o școală profesională din oraș pentru profesia de sudor și am și o 
bursă de la stat. Continuu să învăț. Când am comunicat cu consilierii de probațiune, ei m-au întrebat 
dacă aș vrea să lucrez sau să învăț și au aranjat un loc într-o școală profesională pentru mine pe un 
termen de 6 luni. Mi-au mai rămas încă două luni. La finele primăverii voi încheia cu lecțiile. Voi fi în 
probațiune pentru 2,5 ani începând cu vara trecută. 

Cum crezi, fiind în probațiune starea ta s-a îmbunătățit? 
Eu simt că am fost redirecționat în direcția corectă – eu sunt ocupat cu activități. La început îmi era 
frică că nu mă voi împăca cu ei, însă acum mă simt sigur că ei mă ajută – eu cred că ei fac tot ce pot 
ca să nu ajung în închisoare. Eu simt că se depune efort ca eu să nu ajung la închisoare – este un 
sentiment diferit de cel pe care îl am când ajung în alte locuri.220

studiu de caz nr. 5: MaMa unui băiat în EvidEnță la pRobațiunE la ialovEni

Băiatul de 17 ani, a fost condamnat pentru furt și ispășește o pedeapsă cu suspendare de 
privațiune de libertate de 2 ani

Feciorul meu a furat niște metal cu alți câțiva băieți. El a fost condamnat la un an de privațiune de 
libertate cu suspendare – se va încheia la finele acestui an. Noi nu ne împăcăm bine. Am putea avea 
zece zile de comportament bun și apoi la a unsprezecea zi el începe să se poarte rău. Chiar și acum, 
eu i-am spus să vină aici și el mă sună și îmi spune că este în Leova și că nu are bani să vină înapoi 
la întâlnire. Am avut un caz când el era la evidență la probațiune – el a fost înjunghiat la o discotecă. 

Feciorul Dvs. merge la școală?
Nu, el nu a absolvit 9 clase și este rău pentru noi, ne gândeam să-l trimitem la școală de meserii.

Și cum rămâne cu angajarea în câmpul muncii?
El nu are un loc de muncă și este greu de-l angajat pentru că nu are acte. 

Și cum e comportamentul lui actual? 
El continuă să fure bani de la mine și de la bunica sa.221

Există o diferență clară în rezultate în aceste două cazuri analizate. În primul caz, comportamentul 
copilului s-a îmbunătățit; el urmează oportunități educaționale și profesionale și a mărturisit încre-
dere și speranțe pentru viitor. În al doilea caz, copilul a continuat să manifeste comportament delin-
cvent și nu este implicat în educație sau angajare în câmpul muncii. În timp ce cu siguranță aceste 
diferențe în rezultate ar putea fi parțial datorate factorilor externi, ele de asemenea sunt legate de 
calitatea serviciilor de probațiune care au fost oferite celor doi copii.

220  Interviu individual, consilier de probațiune specializat pe cazurile cu implicarea copiilor, Oficiul de Probațiune Bălți, 2 martie 2015.
221  Interviu individual, copil la evidență la probațiune (băiat), Oficiul de Probațiune al sectorului Botanica, Chișinău, 25 februarie 2015.
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bune practici de intervenție a probațiunii în primul studiu de caz: 

 Copilul a raportat că s-a întâlnit mai des cu consilierul de probațiune decât mulți alți copiii la 
evidență la probațiune care au fost analizați în cadrul studiului; 

 Copilul a menționat că a primit susținere psihologică;
 Consilierul de probațiune a susținut copilul în accesarea oportunităților educaționale și profe-

sionale, după ce a întrebat copilul despre preferințele, dorințele și scopurile acestuia;
 Copilul a simțit că interesele sale îi erau aproape de suflet consilierului de probațiune și nu a 

simțit să fi fost stigmatizat sau judecat.222

În contrast, în al doilea studiu de caz, serviciile consilierului de probațiune erau mult mai limitate. 
Consilierul de probațiune nu a ajutat copilul să se înmatriculeze în școală sau să obțină un loc de 
muncă sau instruire profesională. Consilierul de probațiune a eșuat de asemenea în susținerea 
copilului pentru a obține un act de identitate, care creează bariere în accesarea oportunităților de 
angajare. Întâlnirile cu consilierul de probațiune de asemenea nu au contribuit la îmbunătățirea ati-
tudinilor sau a imaginii copilului sau a mamei sale.

Secțiunea de mai jos analizează în detaliu esența serviciilor de probațiune oferite în Republica Mol-
dova. 

Esența intervenției
Studiul a evaluat funcția serviciilor de probațiune în practică prin intermediul interviurilor cu consilierii 
de probațiune din toate cele cinci raioane vizitate, precum și cu copiii care au beneficiat de servicii de 
probațiune și cu îngrijitorii lor. Numărul cauzelor cu copii luați la evidență de organele de probațiune 
a fost destul de redus: la Ialoveni, 3 copii beneficiau de servicii de probațiune la etapa desfășurării 
misiunii în teren; în Soroca erau 6 copii. Numărul era puțin mai mare în localitățile urbane: în muni-
cipiul Bălți, consilierul de probațiune a menționat că la moment oferea servicii de probațiune pentru 
13-14 copii; și în sectorul Botanica (unul dintre cele cinci sectoare din Chișinău) 3 copii beneficiau 
de servicii de probațiune. 

Conform declarațiilor reprezentantului Oficiului Central de Probațiune, metodele de lucru utilizate de 
consilierii de probațiune includeau următoarele:

1. Începem cu evaluarea necesităților individuale ale copilului;
2. Avem prima noastră întâlnire cu copilul sau cu beneficiarul;
3. Acest lucru este bine organizat cu consilierul de probațiune: are loc în prezenta părintelui sau 

a tutorelui;
4. După aceasta facem o evaluare și un raport inițial – în baza acestui plan individual copilul va 

participa la diverse activități. Implementarea planului de acțiuni presupune implicarea actorilor 
de bază din societatea civilă, în baza necesităților copilului. Spre exemplu, în unele cazuri ar 
putea avea loc o intervenție psihologică sau o intervenție medicală;

5. Dacă copilul nu frecventează școala, noi vom încerca să-l înrolăm la școală. Consilierul de 
probațiune se va implica în găsirea unui loc de muncă pentru copil sau în aranjarea unui pro-
ces de studiu în continuare pentru el;

6. Există cazuri când consilierul de probațiune ar putea interveni între copil și părinți – atunci 
când nu se are grijă adecvat de copil noi implicăm asistența socială (consilierul de probațiune 
nu este o soluție universală);

222  Interviu individual, părinte nr. 1, Oficiul de Probațiune Ialoveni, Ialoveni, 11 martie 2015.
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7. Am putea să obținem asistență socială sau susținere materială pentru copil – în baza 
necesităților copilului noi putem implica ONG-urile și autoritățile publice;

8. Nu există un caz în care totul să fie ideal, consilierul de probațiune încearcă întotdeauna să 
implice alte autorități pentru a contribui la bunăstarea copilului. Dacă este o problemă de fami-
lie pe care noi nu o putem rezolva cu psihologul din oficiul de probațiune, vom găsi resurse în 
altă parte.

Esența și scopul serviciilor oferite de consilierii de probațiune din localitățile cercetate par să varieze 
semnificativ. Intervievații au menționat că cel puțin copiii aflați la evidență la probațiune (majoritatea 
cărora ispășeau o pedeapsă cu suspendare) sunt obligați să se prezinte la oficiul de probațiune o 
dată în lună: “Nu există o cerință minimă stabilită în lege privind numărul de vizite, dar de obicei noi 
ne întâlnim cu copilul cel puțin o dată în lună”.223  Unii consilieri de probațiune au menționat că au 
efectuat vizite la domiciliu:

Ce activități aveți cu copiii pe care îi aveți la evidență?
“Au loc întâlniri la oficiu o dată în lună. Vizitele la locul de trai al copilului au loc cel puțin 
o dată la trei luni. Consilierul de probațiune solicită copilului să vină o dată în lună și să 
spună cu ce s-a ocupat în ultima lună. În același timp, consilierul de probațiune merge să 
vadă copilul și părinții la domiciliu, uneori de unul singur, alteori, după caz, împreună cu alți 
specialiști cum ar fi psihologul sau polițistul. De obicei, ne adresăm psihologului de la Cen-
trul ”Impuls” - un proiect al unui ONG din cadrul Centrului Medicilor de Familie. Serviciile 
din acest centru sunt gratis”.224

După cum s-a menționat în citatul de mai sus, consilierii de probațiune cooperează cu alte autorități 
în prestarea serviciilor terțiare (esența și natura acestei cooperări va fi analizată în detaliu mai jos). 
Mai mult, consilierii de probațiune joacă un rol-cheie în referirea copiilor la serviciile adiționale și 
relevante, cum ar fi susținerea psihologică.

Studiile de caz analizate demonstrează că intervențiile minimaliste din partea consilierului de 
probațiune, care constau doar din ”semnarea în registru” pentru a asigura respectarea de către 
copil a cerințelor condamnării cu suspendarea pedepsei, vor avea un impact mic asupra reabilitării 
și reintegrării copilului. După cum a explicat un copil aflat în evidență la probațiune: “Eu vin o dată 
pe lună să mă întâlnesc cu consilierul de probațiune. Consilierul de probațiune mă întreabă dacă la 
mine lucrurile merg bine, dacă eu mă comport bine, dacă mai locuiesc acasă. Întâlnirile durează în 
jur de zece minute. În cazul meu este mereu aceeași persoană… Eu nu cred că este foarte folositor. 
Ei repetă aceleași lucruri pe care le spun părinții mei – dacă o să mă port bine, nu am să dau de 
probleme. Eu nu simt că sunt ajutat”.225

De cealaltă parte, câțiva consilieri de probațiune au descris că au oferit servicii mai vaste și au jucat 
un rol mai mare în viața copilului. Aceste servicii au constat în implicarea copilului la formarea planu-
rilor de viitor ale acestuia, susținerea copilului să urmeze oportunități educaționale și (pre)profesio-
nale și conectarea copilului la diverse servicii de susținere:

223  Interviu individual, copil la evidență la probațiune (băiat), Oficiul de Probațiune al sectorului Botanica, Chișinău, 25 februarie 2015.
224  Interviu individual, șeful oficiului și consilier care lucrează cu minori, Oficiul de Probațiune, Ungheni, 18 mai 2015.
225  Interviu individual, șeful oficiului de probațiune, Serviciul de Probațiune, Ungheni, 4 martie 2015.
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Atunci când răspundeți de un caz al unui copil care are o sentință de condamnare cu 
suspendarea executării, care este rolul Dvs.? 
bălți: “Asistarea copilului, consilierea copilului, reintegrarea… astfel încât copilul să nu 
ajungă din nou la probațiune. Spre exemplu, noi încercăm să asigurăm înmatricularea copi-
lului la școală, iar dacă nu frecventează școala, încercăm să-l convingem să-și folosească 
mai eficient timpul liber. Contactăm alte instituții, le informăm despre starea copilului și 
aflăm despre opțiunile de acțiuni. Ne întâlnim regulat, inclusiv cu părinții, pentru a discuta 
activitățile și stările actuale de lucruri. Noi recomandăm un centru pe care să-l viziteze copi-
lul (centrul va avea un psiholog sau un profesionist în asistență socială). Eu de asemenea 
merg pe la case și vizitez familii. Noi mergem în vizită o dată în lună în perioada de execu-
tare a sentinței”.
Soroca: “Fișa mea de post este mai mult despre servicii de prevenire, consiliere juridică, 
consiliere psihologică, lucrul cu familiile și copiii, precum și lucrul cu alte autorități publice 
pentru că noi nu putem soluționa de unii singuri toate problemele. Funcția noastră de bază 
este cum să le găsim de lucru acestor copii; avem o agenție de ocupare a forței de muncă, 
însă doar pentru maturi, și ei nu vor să se implice când e cazul copiilor. Apelăm la comisia 
pentru protecția copilului și ei ne ajută să le găsim un loc de plasament dacă copiii au ne-
voie de un loc de trai. Noi îi ajutăm să-și facă acte de identitate… actele de identitate sunt 
solicitate dacă dorești să mergi undeva sau să ai un loc de muncă. Noi încercăm să găsim 
un loc de lucru pentru acești copii pentru că ei pot lucra până la 4 ore pe zi. Pentru adulții 
care au înregistrări în cazierul juridic este greu de obținut un serviciu; este și mai greu pen-
tru copii. Este o provocare pentru noi, aici la Soroca, și încercăm să le găsim un loc de trai 
întrucât este gratis pentru copiii fără îngrijire părintească”.226 

Serviciile menționate mai sus, care sunt în mare parte conforme cu serviciile descrise la nivelul cen-
tral de reprezentanții oficiului de probațiune, constau în: consiliere; lucrul cu părinții și familia copilu-
lui; susținerea copilului în accesarea altor servicii; susținerea copilului pentru a obține abilități prac-
tice de viață, a dezvolta un ”plan al vieții” și a-și stabili scopuri pentru viitor; organizarea activităților 
extra-curriculare; și lucrul cu părinții și familia copilului. După cum au menționat câțiva consilieri de 
probațiune, o practică bună este organizarea vizitelor de monitorizare pentru a asigura că încadra-
rea în școală și plasamentul în îngrijire funcționează: “Eu merg la centrul de plasament temporar sau 
la școală de două ori pe lună să văd cum îi mai merge și îl vizitez ca el să simtă că sunt oameni care 
au grijă de el. Dacă sunt absențe, atunci aș putea să merg la școală să discut cu dirigintele de clasă. 
În același timp, este și o activitate de prevenire, astfel el acum știe că cineva de la școală se uită ce 
face el, cineva de la centrul de plasament temporar și cineva de aici. Eu l-am convins să meargă la 
o altă școală cu ore suplimentare pentru ca el să obțină rezultate mai bune la examenul său final. Și 
eu i-am spus că dacă o să muncească mult vor fi oportunități pentru el”.227  Acest citat arată cât de 
important este pentru un copil să simtă că cineva a investit în bunăstarea lui. 

Programul pilot
În timp ce câteva servicii de probațiune evaluate în cadrul studiului păreau limitate atât ca scop, cât 
și ca impact, în special în regiunile mai îndepărtate ale țării - “în regiunile rurale/îndepărtate noi nu 
dispunem de servicii specializate”228 – serviciul de probațiune este în proces de a fi consolidat și ex-
tins. După cum au menționat-o reprezentanții Oficiului Central de Probațiune, ”Noi dezvoltăm lucrul 
nostru de interacțiune dintre consilier și copil, precum și abilitățile de lucru cu beneficiarii”.229  De 
exemplu, Oficiul Central de Probațiune va implementa servicii noi focalizate pe reducerea violenței 
și dezvoltarea la copii a unor abilități de viață în contextul intervențiilor pentru copiii aflați la evidență 
la oficiul de probațiune: “Acesta este un program care este ajustat individual la necesitățile unui copil 
226  Interviu individual, copil la evidența la probațiune, Oficiul de Probațiune de Sector, Bălți, 2 martie 2015.
227  Interviu individual, consilier de probațiune, Serviciul de Probațiune, Soroca, 25 februarie 2015.
228  Ibidem
229  Discuție de grup, Director și angajați, Oficiul Central de Probațiune, Chișinău, 18 mai 2015.
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concret. Noi le formăm abilități de comunicare, îi învățăm să nu fie agresivi, să-și controleze stresul 
și furia, cum să scrie un CV, cum să interacționeze cu autoritățile”.230  O versiune a acestui serviciu a 
fost pilotată în 15 raioane și aceste servicii vor fi implementate în toată țara începând cu septembrie 
2015.

Cercetătorii au vorbit cu consilierii de probațiune care implementau programul-pilot din 
Florești și Ungheni:
În Florești, se pare că programul a fost implementat timp de 10 luni și a implicat lucrul 
lunar de grup cu psihologul, care finaliza cu un examen: “În timpul sesiunii, ei se coboară 
la nivelul copiilor și lucrează la motivele care au stat la baza comiterii infracțiunii… Psiho-
logul lucrează mai mult cu copiii în privința sentimentelor lor – ei întreabă: când ai comis o 
infracțiune, ce ai simțit? Ei încearcă să aducă exemple de alternative.. cum de eliberat furia 
etc”.231

Un consilier de probațiune care a urmărit programul și care a lucrat cu copiii participanți 
la program, a menționat că programul a avut rezultate pozitive și copiilor le-a plăcut să 
participe: “atunci când le spuneam copiilor că ”lecția va fi la această dată”, ei erau cu toții 
entuziasmați și dornici să participe. Erau bucuroși să lucreze împreună. De asemenea, mai 
avem și un psiholog. Am observat că după ce urmau lecțiile, copiii erau tot mai concentrați 
și mai concentrați și interesați în subiecte. La început sunt timizi, însă apoi se implică tot mai 
mult și mai mult în timpul lecțiilor”. 232

În Ungheni, programul a fost de asemenea implementat prin intermediul a 10 sesiuni. Con-
form afirmațiilor consilierului de probațiune implicat în aplicarea programului, “aspectele 
pozitive ale programului sunt următoarele: copiii simțeau că opiniile lor erau ascultate, că 
erau ”auziți”, că puteau să se exprime – se simțeau importanți. În timpul instruirii eram cu 
toții la același nivel – cu toții spuneam ce vom face în anumite situații ipotetice”. 233 
Cu toate acestea, s-a explicat că programul a fost slab finanțat: ”nu erau suficiente resurse 
financiare – eu trebuia să plătesc transportul copiilor și să le ofer mâncare din buzunarul 
meu. Eu nu mai vreau să o fac pentru că era prea solicitant pentru mine”.234  Programul de 
asemenea pare să nu dispună de suficient personal: “Eu sunt un jurist și aș prefera să am 
un psiholog în program, pentru că ei pot să o facă mai bine”. 235 
Cu toate aceste limitări, care trebuie rezolvate atunci când programele sunt multiplicate, 
programul pare să fi avut impact asupra participanților: “Noi am făcut o evaluare și o estima-
re – ei au fost rugați să identifice elemente pozitive și negative la sine. La început, spuneau 
doar lucruri pozitive, că sunt deștepți și cei mai buni, iar la final au fost mai dispuși să vor-
bească despre aspectele lor negative și să lucreze pentru a-și schimba comportamentul”.236 

Instruire și expertiză
Consilierii de probațiune intervievați au menționat că au beneficiat de instruiri organizate de Oficiul 
Central de Probațiune în cooperare cu partenerii lor, inclusiv de la Institutul de Reforme Penale și 
NORLAM. În Ungheni, Soroca și Bălți, consilierii de asemenea au menționat că au primit instruire 
în 2014 de la Institutul de Reforme Penale. Această instruire a fost un proiect-pilot finanțat de UNI-
CEF – curriculumul de la proiectul-pilot a fost preluat și aprobat de Oficiul Central de Probațiune și 
acum va fi implementat pe teritoriul întregii țări.237  Se menționează că instruirea a fost intensă în 
2008, atunci când probațiunea a fost instituită, însă a continuat să fie oferită de Oficiul Central de 

230  Discuție de grup, Director și angajați, Oficiul Central de Probațiune, Chișinău, 18 mai 2015.
231  Ibidem
232  Interviu individual, consilier de probațiune, Oficiul de Probațiune, Soroca, 25 februarie 2015.
233  Ibidem
234  Interviu individual, șeful oficiului și consilier care lucrează cu minori, Oficiul de Probațiune, Ungheni, 18 mai 2015.
235  Ibidem
236  Ibidem
237  Ibidem
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Probațiune în mod regulat: “Oficiul de Probațiune a oferit instruiri în perioada 2008-2013, majoritatea 
lor au avut loc în 2010”.238 

În opinia consilierilor de probațiune, conținutul instruirilor s-a concentrat aparent pe responsabilitățile 
procesuale ale consilierilor: “noi am avut instruiri la diferite subiecte, cum ar fi: rolul și responsabilitățile 
consilierilor de probațiune la locul de muncă și cum de scris raportul pre-sentințial”;239  “Instruirea s-a 
concentrat pe elaborarea rapoartelor pre-sentințiale (ce să conțină, cum să fie completate etc.)... Noi 
am fost instruiți cum să scriem raportul, cu care instituții să lucrăm, cum să cooperăm cu alte instituții 
și cum să ne implicăm într-un caz pentru a soluționa problema copilului”. 240  Se pare că este nevoie 
de o instruire mai specifică de lucru cu copiii și în special ghidarea psihologică și susținerea copilului. 
Într-adevăr, lipsa instruirii în acest domeniu poate explica reticența sau incapacitatea consilierilor de 
probațiune de a se implica mai substanțial în cazurile copiilor aflați la probațiune. Câțiva consilieri de 
probațiune au spus cercetătorilor că ar fi bine de numit un specialist cu experiență de lucru cu copiii. 
Alții au accentuat că ar dori să aibă ”mai multă instruire privind psihologia copilului și cum eu să-i 
pun întrebările corect copilului”.241 

Necesitatea instruirii suplimentare și a experienței în lucrul cu copiii în prestarea serviciilor psiholo-
gice/de consiliere nu este de mirare pentru că în oficiile de probațiune sunt angajați preponderent 
funcționari cu studii juridice: “Am început să angajăm juriști pentru că din trecut activitatea noastră 
era legată de jurisprudență, astfel tendința a fost de a angaja juriști. Acum încercăm să angajăm per-
soane cu studii în asistență socială / psihologie”. 242  Într-adevăr, reprezentanții Oficiului Central de 
Probațiune au menționat despre planurile lor de a angaja proprii psihologi: “Tocmai din acest motiv 
creșterea numărului de psihologi este o prioritate. Noi am alocat fonduri pentru 42 psihologi care să 
fie amplasați în oficiile din raioane”.243

Cooperarea cu alte servicii
Cooperarea este esențială în lucrul serviciului de probațiune. Pentru ca serviciile terțiare de preve-
nire să fie eficiente, acestea trebuie să fie interconectabile, în special atunci când sunt factori de 
cauzalitate specifici comportamentului delincvent al copilului. Cooperarea cu asistenții sociali este 
în mod special importantă. După cum a menționat un consilier de probațiune din Chișinău, “Însuși 
consilierul de probațiune nu are de făcut multe, însă poate oferi informații privind necesitățile be-
neficiarilor actuali (copiilor expuși probațiunii). Formele de susținere disponibile pentru acești copii 
sunt: întâlnirea cu un psiholog, diverse forme de ajutor (îmbrăcăminte, acces la centre, mâncare); 
conectăm persoana la oficiul de ocupare a forței de muncă (prin intermediul organelor de protecție 
a copilului, dacă discutăm despre copii), pentru ca ei să se înscrie într-o școală de meserii sau să 
meargă la un stagiu”.244 

Cooperarea dintre agenții pare să funcționeze eficient în majoritatea localităților vizitate. Acolo unde 
intervievații au descris cooperarea cu asistenții sociali drept neeficientă, au legat-o de natura în 
general limitată a serviciilor prestate de asistenții sociali, dar nu o problemă de cooperare în sine. 
Spre exemplu, un consilier de probațiune din Chișinău a explicat: “eu nu am nici o problemă de 
comunicare la nivel municipal. Serviciul de protecție a copilului este în mod constant în legătură cu 
noi. Eu văd o problemă în mărimea ajutorului oferit de asistenții sociali și de disponibilitatea în ge-
neral a resurselor.245  Aceste comentarii demonstrează că pentru ca serviciile terțiare de prevenire 
să fie eficiente, trebuie să existe servicii primare de prevenire bine formate. Într-adevăr, în Ungheni, 
lipsa serviciilor sociale eficiente a dus la o stopare completă a cooperării serviciului de probațiune 
238  Informație oferită de UNICEF.
239  Interviu individual, consilier de probațiune, Oficiul de Probațiune, Soroca, 25 februarie 2015.
240  Interviu individual, șeful oficiului de probațiune, Oficiul de Probațiune, Ungheni, 4 martie 2015.
241  Interviu individual, ofițer de probațiune specializat pe cazurile cu implicarea copiilor, Oficiul de Probațiune Bălți, 2 martie 2015.
242  Interviu individual, șeful oficiului de probațiune, Oficiul de Probațiune, Ungheni, 4 martie 2015.
243  Discuție de grup, Director și angajați, Oficiul Central de Probațiune, Chișinău, 18 mai 2015.
244  Ibidem
245  Interviu individual, Șeful Oficiului de probațiune, sectorul Botanica, mun. Chișinău, 25 februarie 2015.
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cu asistenții sociali. Intervievații au menționat că: “Oficiul de probațiune nu lucrează foarte strâns 
cu Direcția asistență socială pentru că ei nu au servicii disponibile pentru necesitățile copiilor și se 
axează în principal pe susținerea financiară doar a familiei. Ei ar putea spune multe, că ei au dez-
voltate o mulțime de servicii, dar noi știm cu toții că atunci când e vorba de rezultate, ele sunt foarte 
modeste.246 

5.3. sERviCii tERțiaRE pEntRu Copiii CondaMnați 
       la sEntințE pRivativE dE libERtatE

Serviciile terțiare de prevenire sunt deosebit de importante pentru copiii care au ispășit o pedeapsă 
privativă de libertate. Copiii care au ispășit o sentință privativă de libertate au fost separați de familie 
și comunitate și sunt expuși unei probabilități mai mari de a înfrunta stigmatizarea și izolarea atunci 
când sunt eliberați, comparativ cu cei condamnați la sentințe non-privative de libertate. Personalul 
din Goian de asemenea a menționat: “copiii sunt plasați în penitenciare atunci când sunt riscuri mari 
de recidivă”247, ceea ce oferă o importanță și mai mare serviciilor terțiare. Astfel, este absolut nece-
sar ca serviciile terțiare să susțină copilul în procesul de reintegrare, să-i dezvolte abilitățile și să-i 
formeze capacitățile necesare pentru a facilita reintegrarea în societate. 

Potrivit datelor Departamentului Instituțiilor Penitenciare, la moment sunt 33 copii care ispășesc 
pedepse privative de libertate: 32 sunt deținuți la penitenciarul pentru băieți din Goian (deschis la 
7 mai 2013) și o fată este deținută la penitenciarul nr. 7 de la Rusca.248  Nu există un penitenciar 
pentru fete în Republica Moldova din cauza numărului mic al fetelor care ispășesc sentințe privative 
de libertate, iar plasarea lor într-o instituție separată de femei ar însemna în mod automat izolarea. 
Acest număr nu include copiii din detenție preventivă, care nu vor primi o sentință de condamnare 
privativă de libertate datorită achitării la etapa judiciară sau pentru că sentința deja a fost ispășită 
datorită perioadei petrecute în detenție preventivă.

Serviciile terțiare sunt bine dezvoltate la Goian. Instituția a preluat abordarea de reeducare prin me-
tode pro-active, care sunt în mod special concentrate pe dezvoltarea abilităților de viață. Serviciile 
terțiare oferite în cadrul instituției sunt un succes: ratele de recidivism la copiii eliberați de la Goian 
au fost raportate ca semnificativ mai mici decât pentru copiii deținuți în alte instituții penitenciare.249  
Conform spuselor personalului de la Goian, serviciile terțiare sunt ajustate la necesitățile individuale 
ale fiecărui copil și sunt orientate spre soluționarea problemelor și a cauzelor care au stat la baza 
comportamentului delincvent.250 

Serviciile care susțin reintegrarea 
“Ei primesc susținere pentru a-și crește încrederea în sine și abilitățile practice. Noi vrem ca ei să 
aibă cât mai multe abilități atunci când vor pleca. Cu toții participă la ”programul de pregătire înainte 
de eliberare”, care începe cu 6 luni înainte de finele sentinței. ”Programul de pregătire înainte de 
eliberare” include întâlniri informative organizate de angajații din Goian și consilierii de probațiune 
din regiune. Ei vin de două ori pe săptămână și organizează seminare informative”.251 

Serviciile terțiare din Goian includ servicii orientate spre pregătirea copiilor pentru reintegrarea lor 
în societate. Conform raportului anual al misiunii NORLAM: ”O poziție de coordonator pe eliberări, 

246  Ibidem
247  Interviu individual, șeful Oficiului de probațiune Ungheni, 4 martie 2015.
248  Discuție de grup (4), Șeful Departamentului Instituțiilor Penitenciare și colegii săi, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Chișinău, 23 februarie 

2015.
249  Discuție de grup, Oficiul Central de Probațiune, Chișinău, 18 mai 2015.
250  “Crearea unui penitenciar model pentru copii în baza Standardelor Europene”, prezentare, NORLAM Moldova.
251  Interviu individual, tânăr condamnat pentru comiterea unei infracțiuni, Penitenciarul pentru băieți din Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
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care este în cadrul serviciului de probațiune, dar care se află în penitenciar a fost creată în mai 
2013 pentru a pregăti copiii de eliberare și în special penru a crea un mediu pozitiv pentru copil la 
eliberare”.252  Atunci când a fost întrebat despre acțiunile întreprinse pentru eliberarea sa, un copil 
din Goian a spus cercetătorilor: “Este o femeie aici care mă poate ajuta. Ea este psiholog – un asis-
tent psiho-pedagogic. Eu cred că am învățat mult de la ea cât timp am fost aici, chiar lucruri pe care 
nu le-aș fi învățat la libertate… Eu am fost învățat cum să mă port atunci când ies afară, în special 
cu persoanele care mă vor stigmatiza drept un fost criminal; să evit confruntările, să nu exagerez. 
Noi am fost instruiți în diferite lucruri – cum să vorbim corect și să utilizăm vocabularul adecvat”.253 

Copiii din Goian primesc susținere psihologică substanțială, care poate să-i ajute să se integreze în 
lumea exterioară. După cum a explicat un condamnat: “îmi era frică că am să mă pierd afară, însă 
psihologii mi-au explicat că toate aceste gânduri sunt doar la mine în cap – eu trebuie să las frica 
și să merg înainte”.254  Conform spuselor angajaților de la Goain, serviciile psihologice includ con-
siliere de grup privind redirecționarea comportamentului sau stabilirea unei relații de încredere cu 
autoritățile– “noi le explicăm că un gardian nu este un om rău cu un băț, dar un prieten și un dascăl în 
care pot avea încredere!” – precum și consiliere psihologică individuală, în special pentru copiii care 
necesită atenție specială.255  Serviciile psihologice par să fie mai limitate la Rusca: atunci când a fost 
întrebată dacă este cineva la penitenciar cu care ea ar putea vorbi despre starea sa, dificultățile cu 
care s-a confruntat, grijile pentru viitor etc., o fată aflată în detenție la Rusca a răspuns că nu a avut 
posibilitatea și că nu i-ar fi plăcut să facă acest lucru.256 

Servicii focalizate pe educație și dezvoltarea abilităților
Este important ca cei care ispășesc sentințe privative de libertate să acceseze servicii orientate 
spre dezvoltarea abilităților pentru a asigura reintegrarea cu succes în comunitate și, în special, 
pentru a le permite să înregistreze succese și să preia un rol constructiv în acea societate. O serie 
de servicii educaționale, de dezvoltare a deprinderilor de viață și profesionale sunt oferite la Goian. 
Acestea conțin lecții de bază de scris, citit și matematică; studii până în clasa a noua; și cursuri pro-
fesionale precum: lucrul manual, cusut, tâmplăria și alte meserii: “noi îi instruim să aibă o profesie 
bună precum cea de bucătar, coafor – este cerere mare pentru aceste profesii și ele nu sunt plătite 
rău!”.257  Aceste activități asigură că atunci când copiii pleacă de la Goian, sunt pregătiți să reintre în 
comunitate. De exemplu, un băiat care urma să plece peste trei zile le-a spus cercetătorilor că el se 
simțea bine calificat după timpul petrecut în instituție: “Eu am absolvit școala aici. Un profesor venea 
la penitenciar pentru a mă învăța ore de clasa a 8-a și a 9-a, astfel am un certificat și trei profesii; eu 
pot fi bucătar, coafor și cizmar”.258 

În timp ce aceste servicii par să fie mult mai limitate la Rusca, copilul intervievat a menționat că ea 
frecventează școala: “Eu am lecții de la 8:30 la 11:30; profesorii vin de la o școală de alături, eu sunt 
interesată în ceea ce învăț și profesorul se poartă bine cu mine”.259 

Activitățile de dezvoltare educațională și personală sunt importante pentru că acestea asigură pla-
samentul tinerilor într-o poziție mai sigură și mai avantajoasă atunci când reintră în societate. Aceste 
activități pot de asemenea ajuta copiii să învețe cum să-și formuleze și urmeze scopuri, să stabileas-
că o motivare și să identifice ceea ce nu este legat de comportamentul delincvent. Acest fapt este 
prezentat de următorul studiu de caz.

252  Discuție de grup (6), Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 18 mai 2015.
253  Raportul anual NORLAM (2013) p. 7.
254  Interviu individual, tânăr condamnat pentru comiterea unei infracțiuni, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
255  Ibidem
256  Discuție de grup (3), Șeful departamentului ”etapa a doua”, asistent social, jurist, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
257  Interviu individual, copil în detenție (F, 16), Penitenciarul pentru femei Rusca (Nr. 7), 27 februarie 2015.
258  Discuție de grup (4), Șeful Departamentului Instituțiilor Penitenciare și colegii săi, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Chișinău, 23 februarie 

2015.
259  Discuție de grup (3), Șeful departamentului ”etapa a doua”, asistent social, jurist, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
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studiu de caz nr. 6

Eu am început cu lecțiile de lăcătuș. De asemenea, eu lucrez în calitate de bucătar-asistent 
la penitenciar. După amiază am timp liber – fac sport, merg la sală sau la bibliotecă unde 
am acces la cărți… Simt că obțin mai multe atunci când lucrez, merg la ore, la sală și la 
bibliotecă. Îmi place foarte mult la bucătărie – mă gândesc să devin un bucătar profesionist. 
Îmi place să gătesc, însă nu este prea multă carne aici. Atunci când aveam ore, îmi plăcea 
foarte mult. Mama îmi dă sfaturi – ea insistă ca eu să continui studiile și eu am ascultat de 
sfaturile ei. Ea mi-a spus să iau cât de mult pot de la această instituție. De asemenea eu 
m-am lăsat de fumat și m-am întors la sala de forță. Simt că lucrurile se îmbunătățesc. Am 
absolvit 9 clase și mi-au promis că îmi vor oferi studii de liceu. Acest lucru încă se decide. 
Eu voi face tot ce-mi stă în puteri să devin absolvent.260 

Ce ar putea fi făcut ca tu să nu mai comiți infracțiuni?
Eu trebuie să mă concentrez pe lucruri de care voi avea nevoie după ce plec. Scopul meu este să am 
o familie și un serviciu; să câștig bani, să nu fur și să evit activități ilegale. Eu sunt sigur pe mine – eu 
știu că nu voi mai ajunge înapoi aici.261  Eu simt că acest penitenciar m-a schimbat esențial – această 
instituție mi-a dezvoltat dorința să obțin mai multe. Încetul cu încetul obțin un lucru după altul.262 

5.4. politiCi și REintEgRaRE

Adițional prestării serviciilor terțiare, Goian de asemenea a preluat câteva politici care merită a fi 
comentate și care facilitează procesul de reintegrare și, în ultimă instanță, previn recidiva. Spre 
exemplu, șeful penitenciarului Goian a explicat că, de fiecare dată când este posibil, personalul de 
la Goian solicită instanței să nu transfere deținuții la un penitenciar pentru adulți după ce copiii de la 
Goian ating majoratul. În baza celor spuse de angajați, la moment există o problemă legată de faptul 
că decizia de transferare a deținutului are loc la discreția instanței de judecată. În timp ce angajații ar 
putea prezenta o recomandare instanței de judecată, ei au explicat că instanța nu ia în considerație 
recomandările lor și emite încheieri cu privire la transferul către instituții pentru adulți, “ceea ce poate 
duce la pierderea tuturor efectelor de la eforturile depuse aici”.263  Din spuse, acest lucru se întâmplă 
în 60% din cazuri. Angajații de la Goian promovează la moment ideea consolidării puterii de luare a 
deciziilor pe acest subiect. Conform spuselor juristului instituției, angajații au prezentat o solicitare 
Curții Supreme de Justiție cu solicitarea implicări mai active din partea ultimei.264 

De asemenea, Goian întreprinde măsuri pentru a preveni stigmatizarea copilului după ce pleacă 
din instituție, precum pentru asigurarea faptului că timpul petrecut în penitenciar nu este reflectat în 
documentele oficiale: “Avem grijă copiii să primească diplome de absolvire a studiilor medii generale 
de la școala din comunitate – nu este scris că ei au absolvit școala în penitenciar. Avem grijă ca toate 
documentele lor să fie recunoscute, astfel încât să nu fie informații că au fost în penitenciar, să nu 
ajungă să fie stigmatizați”.265 

Goian nu asigură un careva contact ulterior cu copiii după ce aceștia pleacă din instituție.266  Angajații 
au menționat importanța informării copiilor cu privire la lista serviciilor disponibile în comunitățile lor 
pentru a preveni comiterea de alte infracțiuni, precum și daunele care pot fi generate atunci când un 
copil se întoarce într-un mediu nociv de acasă: “Funcțiile noastre sunt limitate la transmiterea copilu-
260  Interviu individual, copil în detenție (F, 16), Penitenciarul pentru femei Rusca (Nr. 7), 27 februarie 2015.
261  Discuție de grup (3), Șeful departamentului ”etapa a doua”, asistent social, jurist, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
262  Interviu individual, tânăr condamnat pentru comiterea unei infracțiuni, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
263  Ibidem
264  Discuție de grup (3), Șeful departamentului ”etapa a doua”, asistent social, jurist, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
265  Ibidem
266  Ibidem
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lui în mediul de unde a venit – mulți copii beneficiază pentru prima dată de un televizor, o bibliotecă 
și învățarea alfabetului (în special copiii care vin din comunitățile de rromi). Atunci când ei se întorc 
la familiile lor, ar putea fi o diferență – într-un caz, o mamă era beată atunci când am predat copilul și 
nu ținea minte care era numele copilului. Copilul a primit o indemnizație (există o indemnizație unică 
prevăzută de lege atunci când este eliberat – 2,800 lei). Copilul a folosit acești bani pentru a pregăti 
documentele și a pleca cu tatăl său la muncă peste hotare. Nu a fost un caz fericit pentru Goian”.267 

5.5. laCunE în pREvEniREa tERțiaRă

Principalele lacune în serviciile terțiare de prevenire sunt lipsa implicării din partea consilierilor de 
probațiune sau lipsa serviciilor specializate la care ei ar putea direcționa copii aflați la evidența organelor 
de probațiune. Oficiile de probațiune nu dispun de instrumente și susținere pentru a organiza o implicare 
mai substanțială în activități cu copiii aflați la evidență. Aceasta ar putea presupune instruiri suplimentare: 
în special deoarece consilierii de probațiune consultați în procesul studiului au menționat că instruirile 
pe care le-au primit în partea ce ține de lucrul nemijlocit cu copiii erau destul de limitate. Din aceste 
considerente, planul Guvernului de a completa fiecare oficiu de probațiune cu un psiholog reprezintă o 
perspectivă promițătoare. În final, consilierii de probațiune trebuie să fie în stare să ofere copiilor sau să 
direcționeze copiii la: servicii de terapie și consiliere individuală și de familie; cursuri centrate pe deprin-
deri de viață, abilități sociale, controlul furiei și schimbarea în comportament (așa cum sunt cele oferite în 
penitenciarul de la Goian, sau de proiectul-pilot); precum și programe de învățare a unei meserii. Dacă 
vor fi oferite în mod eficient, extinderea serviciilor de formare a deprinderilor de viață și controlul compor-
tamentului, care au fost pilotate în câteva raioane, ar putea completa aceste lacune.

O altă lacună esențială în serviciile terțiare ține de serviciile pentru copiii care au ispășit o pedeapsă 
privativă de libertate. Este esențial ca un practician, precum un asistent social sau un consilier de 
probațiune, să preia responsabilitatea de a urmări progresul copiilor (și a tinerilor care au ispășit 
pedepse fiind copii) începând cu momentul când aceștia au fost eliberați din detenție. Această 
observație trebuie să aibă grijă de înmatricularea copilului în programe de reabilitare post-eliberare 
și sunt necesare aranjamente pentru a asigura acestor copii un domiciliu, educație, angajare etc. 
Actualul proces de referire între penitenciarul Goian și serviciile locale pare să fie insuficient. Fără 
astfel de servicii, lucrul de reabilitare pozitivă care a fost depus la Goian ar putea fi reversibil:

“Noi cunoaștem despre un caz de recidivism din 2013 până în prezent. Datorită lipsei surse-
lor de venit după eliberare – ei nu au o sursă de supraviețuire. Unica sursă pe care o cunosc 
este să înceapă să fure. Se întâmplă cu acei copii care nu au unde locui”.268 

În final, este nevoie de asigurat ca acei copii care au ispășit atât sentințe privative, cât și non-priva-
tive de libertate, să beneficieze de susținerea necesară pentru a satisface necesitățile lor de bază 
și a oferi grija părintească necesară. Eșecul în satisfacerea necesităților de bază poate sabota în 
întregime eficiența și eforturile de reintegrare și reabilitare ale copilului și pot conduce la recidivă. 
După cum s-a exprimat un consilier de probațiune din Soroca atunci când a fost întrebat despre 
probabilitatea comiterii repetate a infracțiunilor de către copii:

“Ei au nevoie de ajutor în găsirea unui loc de trai după ce ating 18 ani și în găsirea unui 
serviciu – dacă ei nu au alte surse de venit, sunt șanse mari că vor comite din nou infracțiuni 
… principala provocare pentru toți copiii aflați în evidență la probațiune este dependența 
financiară și lipsa îngrijirii părintești”.269 

267  Discuție de grup (6), Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 18 mai 2015.
268  Ibidem
269  Discuție de grup (3), Șeful departamentului ”etapa a doua”, asistent social, jurist, Penitenciarul pentru băieți Goian, Chișinău, 23 februarie 2015.
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CAPITOLUL 6: 

ConCluzii

Acest raport prezintă constatările studiului cu privire la evaluarea necesităților de servicii primare, 
secundare și terțiare de prevenire pentru copiii din Republica Moldova aflați în conflict cu legea. 
La etapa inițială, studiul a depistat cei mai mari factori de risc pentru copiii care intră în conflict cu 
legea și cauzele care stau la baza delincvenței juvenile. Apoi, au fost evaluate serviciile primare, 
secundare și terțiare de prevenire existente în Republica Moldova. Prin analiza serviciilor existente 
(și a impactului lor) sub aspectul necesității copiilor ”în situație de risc”, studiul a identificat o serie de 
lacune în serviciile de prevenire. Crearea serviciilor pentru a completa aceste lacune este esențială 
în contextul eforturilor Guvernului de prevenire a delincvenței juvenile. În următorul capitol sunt pre-
zentate recomandările pentru măsurile specifice pe care Guvernul le-ar putea întreprinde în vederea 
îmbunătățirii serviciilor și înlăturării lacunelor.

Studiul a constatat că la nivel de comunitate există o serie de factori de risc care contribuie la 
fenomenul delincvenței juvenile, care includ: lipsa unor activități accesibile, adecvate și atractive; 
insuficiența resurselor în școli; lipsa susținerii familiei din partea serviciilor de protecție a copilului, 
sărăcia și discriminarea anumitor grupuri de copii (rromi, copii adoptați, copii cu cerințe educaționale 
speciale). Factorii de risc identificați, care cauzează delincvența juvenilă, inclusiv cei legați de me-
diul familial, sunt: lipsa grijii adecvate sau neglijența; abuzul de alcool din partea părinților; violență 
și abuz; sărăcie; dizabilitate sau probleme legate de sănătate; abilități parentale reduse; șomaj; și 
migrație. La nivel individual, copiii expuși riscurilor de a comite infracțiuni deseori au suferit de pe 
urma abuzului și/sau a neglijării, problemelor de sănătate, dizabilității, problemelor de sănătate min-
tală, experiențelor de pierdere a unei persoane apropiate sau a abandonului. Acești copii deseori 
erau absenți de la școală, făceau abuz de alcool sau droguri sau se asociau grupurilor de persoane 
care aveau o influență negativă asupra lor.

Pentru a aborda factorii de risc, prevenind astfel delincvența, studiul a identificat serviciile de preve-
nire disponibile în Republica Moldova și a evaluat capacitatea lor de a minimiza riscurile la care sunt 
expuși copiii în comiterea infracțiunilor (inclusiv și pentru familiile lor). Chiar dacă serviciile existente 
abordează unii factori de risc, majoritatea lor nu abordează adecvat necesitățile. Mai jos sunt pre-
zentate cele mai importante necesități identificate în studiu după gruparea pe categorii de servicii 
primare, secundare și terțiare de prevenire, precum și modalitatea preliminară de abordare a lor. 
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6.1. pREvEniREa pRiMaRă

Studiul a constatat necesitatea depistării timpurii a problemelor legate de protecția copilului, precum 
și necesitatea serviciilor mai bune care să răspundă acestor condiții, în special în cazul copiilor expuși 
riscurilor în familie. Acestea trebuie să includă: servicii de promovare a recuperării copilului, precum 
consilierea sau alte forme de terapie; evaluarea și monitorizarea mai intensă din partea asistenților 
sociali; servicii de susținere pentru părinți, inclusiv servicii direcționate spre promovarea abilităților 
parentale utile, și opțiuni alternative de îngrijire (inclusiv centre de plasament temporar). Studiul a 
mai constatat că majoritatea copiilor au deseori nevoie de servicii care să satisfacă necesitățile lor 
de bază, precum este hrana, îmbrăcămintea și adăpostul. Familiile au nevoie de susținere pentru a 
accesa suport financiar pentru care sunt eligibile, precum și anumite forme de suport material. De 
asemenea, trebuie diversificat numărul serviciilor de îngrijire alternativă pentru copiii expuși riscurilor 
de a comite infracțiuni, care nu pot fi îngrijiți acasă sau care sunt lipsiți de grijă părintească. 

 Echipele multidisciplinare recent create sunt capabile să îmbunătățească procesele de identifi-
care și direcționare și, din cele spuse, au reușit deja să o facă în unele cazuri. S-a constatat ne-
cesitatea identificării timpurii și sporirea caracterului proactiv al serviciilor de protecție a copilului, 
evitând astfel așteptarea unei crize pentru a acționa. Capacitățile umane și profesionale necesită 
consolidare pentru a asigura eficiența prevenirii primare. Trebuie atrasă atenție asupra dezvol-
tării serviciilor specializate, interdisciplinare, cu intervenție timpurie pentru copiii care manifestă 
comportament antisocial și delincvent. Serviciile trebuie să fie dezvoltate pentru a oferi copiilor în 
situație de risc acces la activități extra-curriculare (culturale, de artă, sportive), instruire continuă, 
programe de mentorat, terapie comportamentală, precum și instruiri privind deprinderile de viață 
pentru a consolida încrederea de sine și adaptabilitatea. 

 Studiul a constatat că reușita slabe la școală, neimplicarea în activități școlare și absenteismul 
școlar sunt factori importați de risc în dezvoltarea comportamentului delincvent. Crearea SAP-
urilor a generat un mecanism de prestare a suportului educațional pentru copiii cu dificultăți de 
învățare și facilitarea reintegrării în școli a copiilor care sunt transferați din instituții rezidențiale 
sau a celor care nu au frecventat în mod regulat școala. Domeniul acoperit de SAP-uri este în 
continuare limitat și necesită să aibă o accesibilitate mai mare, în special pentru copiii din regiu-
nile rurale. 

 În final, datorită faptului că discriminarea copiilor din anumite grupuri (rromi, copii vulnerabili, copii 
din instituții rezidențiale, copii cu cerințe educaționale speciale, etc.) este un factor de risc care 
contribuie la apariția comportamentului delincvent, Guvernul ar trebui să examineze opțiuni anti-
discriminare, inclusiv sensibilizarea și sporirea gradului de înțelegere a fenomenului. 

6.2. pREvEniREa sECundaRă

Persoanele intervievate au menționat că există o schimbare în abordarea față de justiția juvenilă, 
care recunoaște rolul dejudiciarizării copilului care a intrat în conflict cu legea, atunci când este po-
sibil și, în special, faptul că judecătorii trebuie să evite aplicarea unor sentințe privative de libertate 
față de copii. În timp ce această abordare recentă reduce semnificativ numărul de cazuri ale copiilor 
în detenție și poate contribui la reducerea delincvenței juvenile, alternativele legate de soluționarea 
delincvenței juvenile sunt limitate. Atunci când cazurile sunt deviate de la sistemul justiției penale, 
acest lucru are loc deseori pentru că un acord (neformal) este încheiat cu victima și se achită o 
compensație financiară sau cauza este clasată în baza articolului 109 din Codul penal. Sunt puține 
programe de dejudiciarizare care abordează delincvența juvenilă, iar ca rezultat recidiva rămâne un 
subiect de îngrijorare. 
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6.3. pREvEniREa tERțiaRă

Crearea oficiilor de probațiune este un progres salutabil care promite să consolideze opțiunile de 
condamnare non-privative de libertate și să contribuie la reintegrarea și reabilitarea copiilor care 
au intrat în contact cu sistemul de justiție. Mai mult, serviciile oferite pe durata ispășirii pedepsei 
privative de libertate la penitenciarul pentru băieți de la Goian pregătesc copiii foarte bine pentru 
reintegrare în societate. Cu toate acestea, s-a constatat că, în unele cazuri, serviciile terțiare nu 
au fost coordonate eficient cu serviciile altor prestatori astfel, încât copilul să aibă acces la servicii 
care abordează motivele comportamentului delincvent (cu alte cuvinte, copilul să dispună de grijă 
adecvată, să beneficieze de oportunități profesionale și educaționale adecvate, să aibă acces la 
servicii de suport psihologic și de consiliere, etc.). Fără astfel de servicii copiii riscă să comită din 
nou infracțiuni.

 Este necesară consolidarea cooperării dintre consilierii de probațiune și alte autorități, în spe-
cial cu asistenții sociali și asistenții psiho-pedagogici;

 Consilierii de probațiune trebuiesc instruiți să dezvolte planuri de reabilitare și reintegrare îm-
preună cu copilul (și familia, atunci când este necesar), care să stabilească atât un program 
de întâlniri cu consilierii de probațiune, cât și accesul/ implicarea altor servicii;

 Trebuie asigurată dezvoltarea și accesul la programele de susținere pentru copiii eliberați din 
instituțiile de detenție sau care ating vârsta de 18 ani și se reîntorc în comunitate, acolo unde 
se află în grija serviciilor de protecție a copilului.

În cele din urmă, în special datorită naturii multidisciplinare a prevenirii, este necesară îmbunătățirea 
coordonării între diverși parteneri care implementează activități, precum și o claritate cu privire la 
autoritatea responsabilă la fiecare etapă. Aceste scopuri pot fi atinse prin dezvoltarea unei strategii 
și a unui plan de acțiuni privind prevenirea delincvenței juvenile. 
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RECoMandăRi

Principalele lacune identificate în privința serviciilor de prevenire sunt prezentate sumar după cum 
urmează:

 Identificarea timpurie a copiilor în situație de risc;
 Crearea/ extinderea și consolidarea serviciilor generale de prevenire pentru a consolida adap-

tabilitatea și a aborda factorii care stau la baza copiilor și a familiilor în situație de risc;
 Servicii de prevenire atât pentru copiii sub vârsta minimă a răspunderii penale care manifestă 

comportament antisocial, cât și pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, dar care au fost 
deviați de la sistemul de justiție penală.

i. sERviCii gEnERalE

Recomandările cu privire la crearea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor generale sunt menționate 
mai jos, după cum urmează:

1. Continuarea eforturilor de consolidare a sistemului de protecție a copilului

Un sistem puternic și eficient de protecție a copilului este probabil cel mai important serviciu de pre-
venire: eforturile continue de dezvoltare și consolidare a sistemului de protecție a copilului din Repu-
blica Moldova trebuie să fie o prioritate în cadrul oricăror inițiative de creare a serviciilor de prevenire.

 Continuarea oferirii pentru practicieni a oportunităților de consolidare a capacităților în proce-
sul identificării și direcționării copiilor expuși riscului de abuz sau neglijare;

 Continuarea dezvoltării capacității angajaților implicați în acordarea suportului psihologic și a 
consilierii pentru copii și familii;

 Continuarea consolidării opțiunilor de îngrijire alternativă, inclusiv centre de plasament tem-
porar și (în special) a opțiunilor pe termen lung de îngrijire, precum este asistența parentală 
profesionistă și adopția.

2. program de mentorat / activități extra-curriculare pentru copii

Cercetarea a demonstrat necesitatea unei implicări consolidate în activități, precum și susținerea și 
mentoratul pentru copiii în situație de risc. 

 Aceasta ar putea fi obținut prin programe de mentorat, prin care ne-profesioniștii din comuni-
tate (precum un tânăr de o vârstă mai mare) petrece timp regulat cu tânărul expus riscurilor 
pentru a oferi copilului o relație de încredere și de susținere. Este demonstrat că aceste întâl-
niri trebuie să fie construite într-o manieră consistentă și să implice un angajament semnificativ 
de timp pentru a fi eficiente. Cu alte cuvinte, întâlnirile trebuie să aibă loc săptămânal, pentru 
o perioadă de aproximativ 5 ore. 

 Atât copiii în situație de risc, cât și îngrijitorii lor ar trebui să aibă acces la servicii de consiliere 
în procesul angajării și a planificării carierei.

 Atât școlile, cât și centrele de zi trebuie să ofere activități și servicii adecvate vârstei (sau 
resurse cum să le acceseze: exemple de activități existente în Republica Moldova bazate pe 
servicii, care demonstrează eficiență pot fi găsite la secțiunea 3.4 a raportului.
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3. servicii de suport și instruire parentală pentru părinți și îngrijitori

Constatările studiului demonstrează o necesitate clară pentru dezvoltarea serviciilor de consolidare 
a abilităților parentale, inclusiv grupuri de susținere și instruire.

Exemple de bune practici:
Modelul terre des Hommes: Terre des Hommes implementează cursuri de instruire pentru 
părinți în școli. Ei au elaborat un model sustenabil, prin care directorii-adjuncți sunt instruiți 
să prezinte materiale și să faciliteze lucrul de grup cu părinții în domenii de comunicare cu 
copiii lor, abordarea problemelor de comportament etc. Modelul este prezentat în detaliu în 
secțiunea 3.4 din raport. 

FASt (Familii și școli împreună): ‘FAST’ este un program pentru părinți, disponibil în Marea 
Britanie, care este focalizat pe sporirea implicării copiilor în școli și promovarea implicării pozi-
tive a părinților în educația copilului.270  Părinții care au copii în școli primare sunt invitați să par-
ticipe la sesiuni săptămânale unde, împreună cu copiii, participă în activități structurate. Apoi, 
ei frecventează întâlniri lunare cu absolvenții. Programul se concentrează pe consolidarea 
conexiunilor dintre copii și părinți din comunitate; ajutarea părinților să se implice în educarea 
copiilor lor; și ajutarea copiilor să-și consolideze abilitățile lor de citire, scriere și matematică. 
Cercetarea a demonstrat că programul îmbunătățește implicarea copiilor în activitatea școlară 
și reduce conflictele din familii.

Mamă tânără în devenire / Părinți în Așteptare: În cadrul acestor programe din Mare Brita-
nie care sunt direcționate spre părinți cu copii foarte mici -  este important de obținut abilități 
parentale consolidate de la începutul vieții copilului. ”Părinții în așteptare” este un program de 
instruire oferit în Marea Britanie pentru a susține părinții cu copii de la 0 la 3 ani.271  Acest pro-
gram include resurse și informații privind abilitățile și tehnicile parentale, facilitează discuțiile 
și învățarea reciprocă în grupuri de părinți, oferă părinților posibilitatea să pună întrebări și 
să-și consolideze încrederea de sine, și să dezvolte abilități de comunicare în întreaga familie. 
”Mamă tânără în devenire” este un program similar elaborat pentru mame tinere care sunt în 
așteptare.272 

Părinții ar putea fi referiți la astfel de servicii prin școală și serviciile de sănătate.

4. servicii de consiliere de grup pentru familii

Consilierea de grup pentru familii are drept scop îmbunătățirea mediului familial al copilului, prin 
abordarea motivelor care generează conflicte în familie, îmbunătățirea relațiilor, a susținerii și grijii, 
creșterea încrederii în sine și a adaptabilității copilului. 

Exemple de bune practici: 
FFt (terapia funcțională a familiei): Acest program de terapie intensivă de familie poate 
oferi suport familiilor care suferă de conflicte în rezultatul unor probleme de comportament.273  
Programul durează 8-30 sesiuni. Prima etapă a sesiunilor se concentrează pe identificarea 
problemei și restructurarea ei pentru a reduce din percepțiile și comportamentul negativ; a 
doua etapă se concentrează pe dezvoltarea abilităților de soluționare a conflictelor compor-
tamentale; a treia – pe învățarea aplicării lor în școală, acasă, în comunitate și în alte medii.

270  Interviu individual, consilier de probațiune, Oficiu de probațiune, Soroca, 25 februarie 2015.
271  http://familiesandschoolstogether.com/content/about-fast
272  http://www.nclp.org.uk/future.asp
273  http://www.ymtb.org/
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Programul de terapie funcțională pentru familii a fost implementat într-o serie de țări, in-
clusiv în Suedia.274  Programul suedez este focalizat pe obținerea rezultatelor care vor face 
familia mai funcțională într-un context special cu resurse concrete și sisteme de valori. Acest 
program încearcă să consolideze factorii protectori și să elimine factorii de risc prin implicarea 
în relații și comportamente în familie. Într-o evaluare, acest program a arătat că fiecare 1 USD 
investit a generat economii de 10,67 USD.275 

5. suport financiar condiționat de rezultate

Pe parcursul studiului practicienii s-au arătat constant îngrijorați de faptul că copiii, familiile, dar 
în mod special părinții ar fi dezinteresați să utilizeze serviciile chiar dacă acestea ar fi disponibile. 
Datele colectate de la copii și familii, precum și de la personalul ONG-urilor implicate în prestarea 
serviciilor, sugerează că există cerere pentru aceste servicii și că, odată ce părinții și copiii trec pes-
te stigmatizarea legată de ei, sunt predispuși să le utilizeze. Cu toate acestea, atunci când părinții 
sunt în mod special reticenți, ar fi utilă crearea unor stimulente sau condiționalități pentru a asigura 
schimbarea în comportament, participare la utilizarea serviciilor sau pentru alte rezultate.

Utilizarea serviciilor ar putea fi una din părțile componente ale sentinței instanței de judecată în ca-
zul unui copil sau adult (aceasta ar fi o alternativă preferabilă în locul aplicării unei amenzi pentru 
contravenția de neglijare).

Exemple de bune practici:
Programul Familiilor Împovărate este un program al guvernului Marii Britanii orientat spre aju-
torarea familiilor împovărate pentru ”a-și lua în mâini viețile”.276  Programul constă din întâlniri 
regulate a familiilor cu autoritatea publică locală, care îi ajută să identifice scopuri și să stabi-
lească rezultate realiste. Familia obține asistență financiară în urma participării la program: o 
parte din aceasta nu este condiționată, iar restul este condiționată de obținerea rezultatelor 
stabilite inițial. Familiile participă în program timp de 3 ani, iar în fiecare an proporția asistenței 
condiționate crește. Programul este gândit să fie eficient pentru că îi împuternicește pe benefi-
ciarii săi să preia controlul asupra vieții și le oferă o structură și o susținere pentru a face acest 
lucru. De asemenea, programul a demonstrat că economisește banii contribuabililor britanici 
– pentru fiecare dolar investit, estimativ se economisesc 2,2 dolari sub formă de costuri ale 
statului (precum sarcina pe care o impun familiile împovărate serviciilor publice). 

Atunci când se examinează oportunitatea implementării unui astfel de program, este impor-
tant să se asigure că asistența financiară pe care familiile deja o obțin să nu fie condiționată 
– această susținere ar trebui să fie disponibilă adițional asistenței financiare deja existente. 

ii. sERviCii spECializatE 

Datorită faptului că programele specializate pentru copiii care au fost condamnați pentru comiterea 
unei infracțiuni (serviciile terțiare de prevenire) au fost elaborate și sunt în proces de implementare 
în Republica Moldova (a se vedea secțiunea 5.2 din raport), recomandările pentru servicii care ur-
măresc un grup special de copii se vor concentra în special pe două grupuri: copii cu comportament 
antisocial sub vârsta minimă a răspunderii penale și copiii care au comis o infracțiune, dar care pot 
fi deviați de la sistemul justiției penale.

274  Ross, A., Duckworth, K., Smith, D. J., Wyness, G. și Schoon, I., “Prevenirea și Reducerea: o analiză a strategiilor de intervenție timpurie pentru a 
preveni sau reduce delincvența juvenilă și comportamentul antisocial” Departamentul pentru Educație și Cercetare, Raport de Cercetare DFE-RR 
111, p.24.

275  http://www.fft-sverige.se/files/pdf/workshop-alex-1.pdf 
276  Ibidem
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Practicienii intervievați au pus un accent deosebit pe necesitatea programelor specializate pentru 
copiii cu comportament antisocial care nu au atins vârsta minimă de răspundere penală. De ase-
menea, după cum a fost demonstrat de capitolul 2 al acestui studiu – Serviciile secundare de pre-
venire - serviciile pentru copiii care sunt deviați de la sistemul de justiție penală sunt foarte limitate 
în Republica Moldova. Serviciile generale menționate mai sus ar putea fi relevante și pentru aceste 
grupuri de copii. Cu toate acestea, ei ar putea să solicite și intervenții mai intense, pentru a asigura 
că comportamentul delincvent este abordat.

Deși aceste două grupuri au statut juridic distinct, ele ar putea fi expuse acelorași factori de risc, 
deseori manifestă același comportament și, prin urmare, au nevoie de un set similar de servicii. 

Elaborarea unui program de dejudiciarizare centrat pe familie:

Evaluarea unor astfel de programe (majoritatea dintre care au fost făcute în SUA) demonstrează 
importanța concentrării resurselor pentru a obține un rezultat. Programele de dejudiciarizare cen-
trate pe familii pot fi foarte eficiente dacă sunt finanțate suficient și adecvat implementate, precum 
și oferite în special copiilor expuși unor ”factori de risc sporit”.277  Astfel, programele specializate cu 
servicii intensive sunt un supliment valoros pentru serviciile mai generale menționate mai sus, deși 
multe din serviciile pe care le au pot fi copiate din serviciile generale. 

cum arată un program centrat pe familie? 
Proiectele de dejudiciarizare centrate pe familie sunt deseori implementate de programe comuni-
tare; copiii rămân acasă sau într-un adăpost oferit (dacă sunt fără grijă părintească), deși plasarea 
copilului într-o instituție rezidențială ar trebui să fie evitată, pe cât este posibil. Un program individual 
de reabilitare va fi elaborat pentru fiecare copil în baza stării și a necesităților sale concrete. Acest 
program va implica o serie de servicii (a se vedea mai jos) și necesită întâlniri regulate și intense cu 
un dascăl desemnat. Programele au demonstrat o eficiență mai mare atunci când un grup de lucru 
dedicat este prezent pentru a coordona și supraveghea activitățile programului.

cine se califică pentru proiect?
Direcționările la proiect pot veni de la poliție, procurori, instanțe de judecată, asistenți sociali. Proiec-
tul poate include copii cu comportament antisocial sub vârsta minimă a răspunderii penale; copii în 
conflict cu legea; și (potențial) copiii care ispășesc o pedeapsă privativă de libertate.

cum ar putea fi implicați copiii în proiect?
Pentru a fi implicați în proiect, copiii vor trebui să recunoască vinovăția și să-și dea acordul la parti-
cipare. Copiii, părinții și îngrijitorii trebuie de asemenea să-și dea acordul să participe, inclusiv să fie 
de acord cu planul detaliat de acțiuni, care stabilește calendarul activităților și scopurile specifice. 

ce servicii ar include proiectul? 
Serviciile incluse în plan se vor determina în baza evaluării inițiale a copilului și familiei, care încear-
că să identifice orice factori de risc la care copilul este expus, precum și orice cauze care stau la 
baza comportamentului delincvent/antisocial. Serviciile vor fi selectate pentru a aborda acești factori 
și pot include mai multe din următoarele: consiliere personală și de grup (familie); conferințe de fami-
lie; servicii de mediere; instruiri pe abilități parentale; activități educaționale de remediere; asistență 
juridică; instruire continuă; activități artistice și culturale; activități sportive; terapie prin jocuri și alte 
forme de susținere. 

277  www.gov.uk/government/publications/troubled-families-programme-progress-information-at-december-2014-and-families-turned-around-at-
february-2015 
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Probele existente sugerează că cele mai eficiente sunt programele care implică o structură multi-
modală, unde o serie vastă de intervenții este utilizată pentru a aborda toți factori potențiali de risc.278 

iii. CooRdonaRE

În final, studiul demonstrează că este nevoie de o coordonare între o serie de profesioniști și autorități 
relevante pentru prestarea serviciilor de prevenire.

 O serie de autorități publice joacă un rol în abordarea factorilor de risc legați de delincvența 
juvenilă – rolul lor trebuie coordonat mai eficient;

 În Republica Moldova, multiple activități de consolidare a capacităților și de prestare a servici-
ilor de prevenire sunt finanțate de donatori internaționali și implementați de ONG-uri naționale 
(și locale). Un volum semnificativ de finanțare a fost investit în sistem, dar este nevoie de o 
cooperare și coordonare mai strânsă pentru a asigura că aceste eforturi se complementează 
reciproc.

În acest sens: Guvernul ar trebui să examineze posibilitatea elaborării unei strategii și a unui plan 
de acțiuni privind prevenirea delincvenței juvenile, care ar putea stabili și coordona activități dintre 
actorii publici și neguvernamentali.

278  Ross, A., Duckworth, K., Smith, D. J., Wyness, G. și Schoon, I., “Prevenirea și Reducerea: o analiză a strategiilor de intervenție timpurie pentru a 
preveni sau reduce delincvența juvenilă și comportamentul antisocial” Departamentul pentru Educație și Cercetare, Raport de Cercetare DFE-RR 
111, p.19.


