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Copii în conflict cu legea 

Mai puține infracţiuni săvârşite de copii (PG) 

2009 infracțiuni în 2015 vs. 2206 infracțiuni în 2014*  

*  IGP: 998 infracțiuni în 2015 

 

Mai puțini copii comit infracțiuni 

2706 copii în 2015 vs. 2915 copii în 2014 

 

Fiecare al doilea copil < 14 ani 

1381 copii în 2015 

 

Creşte rata infracţiunilor grave (vătămările intenţionate) 

 

Mai puține cauze penale pornite faţă de copii (PG) 

2102 cauze în 2015 vs. 2264 cauze în 2014  

 

Rată scăzută a dejudiciarizării (47%) 
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Măsuri și sancțiuni aplicate copiilor 

Mai mulți copii reţinuţi 

41 copii în 2015 vs. 18 copii în 2014  

 

Mai multor copii li s-au aplicat măsuri preventive privative de libertate 

31 copii în 2015 vs. 13 copii în 2014 

 

Mai multe cauze penale ajung în instanţa de judecată 

1001 cauze în 2015 vs. 979 cauze în 2014 

  

Prevalează condamnarea condiţionată 

49,5% în 2015 vs. 54,2% în 2014 

 

Fiecare al şaptelea copil care a comis infracţiuni în anul 2015 a fost 
condamnat (374 copii în 2015 vs. 264 copii în 2014), și fiecare al 
şaselea copil a primit pedeapsa cu închisoare 
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Factori de risc 

 

Absenteismul şcolar, dificultăţile financiare şi sociale ale familiilor în 

care se educă copiii 

Doar 2,29% din  copiii care au comis infracţiuni în 2015, sunt elevi, iar 

85,7% sunt persoane neîncadrate în sistemul de educaţie sau în câmpul 

muncii 

 

Absenţa unuia sau ambilor părinţi 

 

Dezorganizarea familiei  

 

Carenţe educative/afective din familie 

 

În anul 2014 fiecare al treilea copil cu vârsta între 11-15 ani (29%) avea 
statutul de copil rămas fără îngrijire părintească 
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Oportunități pentru intervenție 

 

 Legislaţia nu prescrie foarte clar atribuţiile poliţiştilor, asistenţilor sociali, 
cadrelor didactice şi a altor specialiști comunitari în ceea ce priveşte 
prevenirea delincvenţei juvenile 

 

 Lipsesc prevederi exprese referitoare la statutul pedagogului și al 
psihologului în procesul penal => proceduri viciate de audiere a copilului 

 

 Cauzele cu implicarea copiilor nu întotdeauna sunt instrumentate de 
procurori specializaţi 

 

 Camerele de audiere ”prietenoase copilului” din cadrul procuraturilor (7 
camere), a instanţelor de judecată (30 camere) și inspectoratelor de 
poliție (8 camere) nu oferă oportunităţi de audiere a copiilor în conflict 
cu legea 
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Oportunități pentru intervenție 

 

 Durata totală a examinării cauzelor cu implicarea copiilor în conflict cu 
legea este relativ mare şi se constată un regres în privința respectării 
termenului rezonabil 

 

 Sistemul de colectare şi analiză a datelor privind copiii în contact cu 
sistemul de justiţie nu asigură monitorizarea şi evaluarea situaţiei 
copiilor şi protecţia drepturilor acestora 

 

 Serviciile de suport şi asistență destinate copiilor sunt create în oraşe şi 
greu accesibile pentru copiii din mediul rural 

 

 Insuficiența serviciilor de asistenţă psiho-socială cu specializare înaltă, 
care ar aplica programe de reabilitare, asistenţă şi consiliere a copiilor 
aflaţi în conflict cu legea, prin intermediul serviciilor de plasament care 
exclud limitarea libertăţii copilului 
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Copii victime ale infracțiunilor 

 

Crește numărul copiilor victime ale infracţiunilor 

1381 copii în 2015 vs. 1122 copii în 2014 

 

Cel mai des copiii sunt victime ai violenţei în familie 

230 cazuri în 2015 vs. 214 cazuri în 2014 

 

Crește numărul actelor de violenţă în instituţiile şcolare  

214 cazuri în 2015 vs. 183 cazuri în 2014 

 

Creşte numărul abuzurilor sexuale împotriva copiilor 

332 cauze penale în 2015 vs. 218 cauze în 2014 
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Copii victime ale infracțiunilor 

 

Membrii comunităţii pasivi în raportarea cazurilor de abuz asupra 

copiilor 

 

Doi din zece copii (23,5%) victime ale infracţiunilor se adresează singuri la 

ofiţerii de urmărire penală pentru a sesiza un caz de infracţiune  

 

Fiecare al 10-lea caz de infracţiune împotriva copiilor este semnalat de 

instituţiile medico-sanitare, de învățământ şi autorităţile tutelare 
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Oportunități de intervenție 

 

 Lipsește o metodologie clară de intervenție a organelor de poliție în 

cazurile de violenţă sexuală 

 

 Statutul intervievatorului nu este reglementat în legislație 

 

 Pregătire specializată insuficientă a polițiștilor, procurorilor, judecătorilor 

în domeniul asistării copiilor victime ale infracţiunilor 

 

 Pregătirea copilului pentru participarea în cadrul procedurilor judiciare 

este realizată spontan de către persoanele de încredere ale copilului 

(părinții, reprezentanții legali) 

 

 Insuficienţa serviciilor specializate în asistenţa copiilor victime ale 

infracţiunilor 
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Sistemul justiției pentru copii 

 

 Capacitate redusă de a satisface necesităţile speciale ale copiilor în 
conflict cu legea, ale copiilor victime sau martori ai infracţiunii 

 

 Intervenții limitate în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile 

 

 Lipsește un cadru normativ clar şi suficient în domeniul prevenirii 
delincvenţei juvenile 

 

 Sistemul justiţiei, în cazul copiilor victime a infracţiunilor, nu poate fi 
caracterizat ca fiind unul prietenos 

 

 Necesită o reformare continuă pentru a corespunde standardelor 
internaționale în domeniul drepturilor copilului 
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