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INTRODUCTION

The Soros Foundation of Moldova (FSM) has embarked on an operational project 
entitled “A rational and equitable criminal justice system for the people of Moldova”. The project 
aims to increase trust in the criminal justice system in Moldova by reforming criminal processes. 

The need for public confidence in justice is not simply an issue of politicians’ 
accountability to their electorate. The need to ensure public confidence in justice is a special case 
because public confidence plays a central role in the operation of criminal justice, because public 
confidence is intrinsic to the effective operation of a criminal 
justice system. A justice system which fails to command 
public trust cannot function effectively. Low levels of public 
confidence undermine the effectiveness of the justice 
system, as people become reluctant to report crimes, or to 
participate as witnesses. By contrast, the effectiveness of, for 
example, health and education systems is largely unaffected 
by changes in public confidence. People may become more 
critical of these services,  but the operation of these will not 
be seriously undermined by such developments.1

The criminal justice system is centrally concerned 
with the exercise of power in securing public order. If the 
system loses public confidence and public trust, it jeopardises 
the legitimacy of criminal justice agencies and thus the public consent that is central to civilized 
systems of policing.2 The FSM hopes to improve public confidence in criminal justice by creating 
an informed environment for the development of sensible criminal policies, with appropriate 
and timely focus on human rights. 

1 This paragraph paraphrases the introduction to the report: Confidence in Justice:
An international review a 2004 UK Home Office Report by Mike Hough and Julian V. Roberts
2 As above.

A JUSTICE SYSTEM 
WHICH FAILS TO 
COMMAND PUBLIC 
TRUST CANNOT 
FUNCTION EFFECTIVELY
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One of the main components of the project is research on victimisation and on public 
views on crime and criminal justice, which can inform the development of appropriate criminal 
justice policy. This report presents the results and conclusions of a survey on these issues, which 
survey was carried out during March and April 2010 in the Republic of Moldova.

The main objectives of the research are to:
•	 Understand trends in perceptions around crime; 
•	 Understand perceptions of personal safety and of the performance of relevant state 

institutions;
•	 Understand the extent of victimisation of the population;
•	 Measure reporting rates for crimes reported to the police and barriers to their reporting; 
•	 Understand measures taken by the population to protect itself from crimes, as well as the 

impact of those measures; 
•	 Develop practical recommendations in order to improve trust in and the operation of the 

criminal justice system. 

This report seeks to meet these objectives.
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METHODOLOGY 

This report is based on analysis of a survey of the 
population of Moldova. The survey  was carried out over the 
period of March and April 2010 (“the 2010 victimisation 
survey”). For this survey households were selected using 
complex sample design with both stratification and 
clustering. The sample was stratified by 13 geographic areas 
(judete) and then by rural or urban residential environment. 
In total the survey covered 37 urban locations and 134 rural 
locations, and resulted in 3018 interviews. Within each of 
the selected strata a cluster of dwellings was sampled with 
dwellings selected using a random walk method. Within 
each selected dwelling an adult resident was selected at 
random using the “closest birthday” method. This method 
results in the selection of the individual who’s birthday was 
closest to an arbitrary date. Interviews were conducted in Romanian and Russian. The survey 
was representative of the population of Moldova. The data was subsequently weighted by age, sex 
and rural/urban status according to the population of Republic of Moldova aged 16 – 75 years 
as published by the National Bureau. A detailed sociological analysis of the 2010 victimisation 
survey is also available on request from the FSM. This report sets out only selected key findings 
and implications. 

THIS REPORT IS 
BASED ON ANALYSIS 
OF A SURVEY OF 
THE POPULATION OF 
MOLDOVA
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RESULTS 

The 2010 victimisation survey which is the subject of this report asked many questions 
identical or similar to those asked in a similar national survey conducted during 2008 to inform 
a report entitled Criminal Justice Performance from a Human Rights Perspective, available on www.
soros.md. This fact allows the identification of changes since 2008 or to confirm findings from 
2008. All references to “the 2008 report” or “the 2008 survey” are to this prior report. 

1. Perceptions of changes in crime 

The 2010 victimisation survey shows most people in Moldova think that crime has either 
increased (31%) or stayed the same (31%) in the last five years. Very similar figures (30% and 
34% respectively) were found in the 2008 survey. This is despite the fact that since 2000 there 
has been a large overall decrease of 34% in the total number of crimes recorded by the Ministry 
of the Interior, and an overall decrease of 7% in the last five years.

Figure 1: Total crimes recorded by the Ministry of the Interior 2000-2009 

Almost half (49%) of people in Chisinau in particular think crime has increased. This difference 
may be due to a higher rate of victimization in Chisinau – 60% of people in the capital city have 
been a victim of one of the crimes considered in the survey, compared to 43% in people who live 
outside of the capital. Victimization and the perception that crime has increased are correlated. 
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⇒	 Important for policy makers is that, whatever the 
recorded crime situation, most people continue to 
believe that “the crime situation has got worse or 
not improved”. This implies the state cannot rely on 
a reduction in crime reflected in official crime data 
to influence public perceptions on crime. Other 
concerted measures are required to improve public 
confidence. 

REASONS FOR CHANGES IN CRIME 

People were asked to identify the three most 
important reasons for the perceived increase in crime. Most people (57%) place the blame in 
the first instance on the perceived increase in poverty in Moldova. Most popular second choice 
(16%) is the reduction in qualification requirements of police officers, while most popular third 
choice is political instability arising from 2009 (14%). These three reasons remain the top three 
reasons even when considering all choices together –  78% blame poverty, 32% blame lowered 
police qualifications and 31% blame political instability. 

⇒	 Important for policy makers is that only one of these believed causes of a perceived 
worsened crime situation lies within the realm of the criminal justice system – the 
reduction in qualification requirements of police officers. This suggests that changes to 
criminal justice policy may have little impact on perceptions of crime, if they are not 
accompanied by perceived reductions in poverty and increased political stability. It also 
suggests that important among changes in criminal justice policy, from the point of view 
of improving perceptions around crime, is likely to be improvements in the perceived 
quality of police officers. 

CHANGES IN DEGREE OF VIOLENCE 

Just under half of people (46%) say crime has become 
more violent. As much as 21% do not want to give an opinion 
on whether crime has been more or less violent. However, 
in Chisinau and Balti more than half say crime has become 
more violent. The perception that crime is more violent is 
strongly correlated with the perception that crime has got 
worse. Interestingly, the perception regarding an increase 
in violence is associated with blaming police qualifications, 
but not with blaming poverty or political instability for the 
increase in crime. 

THE STATE CANNOT 
RELY ON A REDUCTION 
IN CRIME REFLECTED 
IN OFFICIAL CRIME DATA 
TO INFLUENCE PUBLIC 
PERCEPTIONS ON 
CRIME.

THE MOST 
SERIOUS NEGATIVE 
PERCEPTIONS ARE 
ASSOCIATED WITH 
BLAMING POLICE 
QUALIFICATIONS
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⇒	 This suggests the most serious negative perceptions (increase in crime AND increase 
in violence) are associated with blaming police qualifications, suggesting that policy 
changes which can change perceptions regarding police qualifications, may impact on 
the most negative of perceptions around crime. 

Almost 1 in 4 wealthy urban people said they had discussed crime in the last two weeks, compared 
to 1 in 6 overall. This suggests that opinion-makers – wealthier urban people – are more likely to 
discuss crime than others. 

2. Perceptions of personal safety 

The correlates of fear were explored in some detail in the 2008 survey report, which 
found extremely high feelings of fear in Moldova, in comparison to fear measured in surveys 
in other countries. This survey found similar results to the previous survey. For example, the 
previous 2008 survey found 1 in 9 or 11% did not feel safe at home during the day. The same 

figure is found in this survey. 
Perceptions around personal safety were explored 

in this survey with questions regarding the extent to which 
people feel safe during the day, and during the night, on 
the street, in shops, in markets, in parks, at home, in leisure 
places, and while using public transport.  

During the day, people are most likely to feel unsafe in the 
market (30% feel unsafe) and while using public transport 
(25% feel unsafe). At night people are most likely to feel 
unsafe on the street (50% - this rises to 59% in Chisinau), 
while using public transport (42%) and in parks (39%). 
⇒	 The results suggest that measures which can 
improve feelings of safety in public places are likely to have 

the most impact on fear. Better patrolling of markets in the day and lighting of streets and 
parks at night may have a greater impact on fear than other measures, as these measures 
affect the places in which people are most likely to feel fear. 

DURING THE DAY 
PEOPLE ARE MOST 

LIKELY TO FEEL UNSAFE 
IN THE MARKET AND 

WHILE USING PUBLIC 
TRANSPORT
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Photo 1: Trolleybus in Chisinau

SATISFACTION WITH PERSONAL SAFETY

Just under half of all people in Moldova (42%) are dissatisfied with the extent to which 
their personal safety is assured. A quarter of people (25%) think their personal safety has 
worsened, while 59% think there has been no change. 

Interestingly, the perception that a person’s personal safety has worsened is not 
correlated with blaming poverty for worsening crime, suggesting there is no link between the 
two perceptions. It is however negatively correlated with blaming political instability – in other 
words people who blame political instability are less likely to think their personal safety has 
worsened. This suggests people who blame political instability for ‘worsening’ crime, do not 
perceive this to have affected their personal safety. In other words they do not appear to have 
been personally threatened by crime caused by political instability. 

By contrast there is a positive correlation with blaming police qualifications and worsening 
personal safety. This suggests those who blame police qualifications feel worsened crime to have 
affected them personally. 

⇒	 Again this suggests to policy-makers that addressing the issue of police qualifications will 
have a favourable impact on those feeling personally threatened by crime. 
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Photo 2: “Stefan Cel Mare”  Academy of the Ministry of 
the Interior

Feelings of safety were also measured by a question on how likely it would be that their 
own home would be broken into. Most people (52%) think this is not probable; however 42% 
thought it is probable. Unsurprisingly, the feeling that this was unlikely was strongly associated 
with feeling personally secure. 

Very few persons (7%) said that they were confronted sometimes (5%) or often (2%) 
with drug problems. However the proportion was relatively high in Balti (24%) and to a lesser 
extent Chisinau (11%).  

There was no correlation with being confronted with drug problems or not and feeling 
personally secure or not, nor with opinions on the state’s or police’s ability to protect. This means 
people who are confronted with drug problems do not feel more or less secure. This was the case 
even limiting the analysis to Balti, where the frequency of drug problems appears to be higher. 

⇒	 This suggests that drug issues are not a factor for the citizens of Moldova in terms of 
feeling secure. This suggest that there will be no benefit of increased public confidence 
by addressing drug problems alone. 

ADDRESSING THE 
ISSUE OF POLICE 

QUALIFICATIONS WILL 
HAVE A FAVOURABLE  

IMPACT ON THOSE 
FEELING PERSONALLY 

THREATENED BY CRIME
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3. Levels of satisfaction with criminal justice agencies

When asked who should ensure the safety of citizens, the most frequent 1st choice is the 
state in general (42%). This view is strongly correlated with the view that personal safety has 
worsened. In other words people who think the state is primarily responsible for citizen’s safety 
are more likely also to think that their own personal safety has worsened. 

The most frequent second choice (31%) and third choice (25%) is the police.  When 
considering all three choices together, 78% say the police is among the top three institutions 
who must ensure citizens’ safety, 74% say the state in general, and 52% choose the local public 
administrations. 

Almost half (48%) name citizens themselves – and 
this view was correlated with the view that political instability 
is to blame for the increase in crime. In other words people 
who hold citizens themselves responsible for ensuring the 
safety of citizens are also likely to think political instability is 
to blame for worsening crime. 

Only 11% name the army as having of the top three roles in 
ensuring citizens’ safety. 

⇒	 This suggests people in Moldova would not welcome 
the intervention of the army in ensuring safety from 
crime. 
Only 11% name the prosecution, and only 10% name 

the courts among the top three institutions which must 
ensure citizens’ safety. In other words people in Moldova 
are highly likely to see it as the responsibility of the state in 
general and in particularly the police, to ensure citizens’ safety, but are unlikely to name the 
prosecution or the courts as having a responsibility to ensure citizens’ safety. 

⇒	This suggests citizens do not view these arms of the criminal justice system as 
having a role in keeping them safe. This is an unexpected finding. Developing 
countries such as South Africa frequently show the opposite trend, with the public 
expecting the courts and prosecution to prevent crime through the successful 
prosecution of prolific offenders and deterrence of other offenders via sentencing. 
That the citizens of Moldova do not draw a link between safety from crime and the 
optimal operation of the prosecution and courts may suggest a degree of cynicism 
about the role of the prosecution and courts in crime prevention. There is the 
further possibility that this attitude relates to the historical politicisation of these 
institutions during the Soviet era. 

PEOPLE WHO THINK THE 
STATE IS RESPONSIBLE 
FOR CITIZEN’S SAFETY 
ARE MORE LIKELY 
TO THINK THEIR 
PERSONAL SAFETY HAS 
WORSENED 
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Almost two-thirds (65%) of people in Moldova do not agree with the statement that “the 
state effectively protects them” and slightly fewer (63%) do not agree that “the police protect 
them”. This is a deterioration compared to the finding of the 2008 survey, which found 58% 
saying the state fails to protect them and 53% saying the police fail to protect them.3 

Figure 2: “The state effectively protects me”

 Only 15% of people think the police have improved over the last five years and 26% think 
they have worsened. While 10% think the prosecution has improved and 10% also think the 
courts have improved, 22% think they have worsened. Some 13% think the bar has improved and 
20% think they have worsened. 

Only 6% of people think all four institutions - the courts, the prosecution, the bar and the 
police  - have all improved, while 16% of people think all four institutions have got worse. The 
remainder have mixed views, think the institutions have stayed the same, or do not want to give 
an opinion. 

⇒	 Very few people see an overall improvement in the criminal justice system or even an 
improvement in parts of the criminal justice system, and a significant minority see a 
deterioration over the last five years. This suggests that any reforms to the criminal justice 
system over this period have not had a favourable impact – or have failed to outweigh 
other factors which have negatively impacted on public confidence. 
The average rating out of five people give for the police is 2.97, for prosecutors 3.01, 

judges 3.02, and defenders 3.15. This suggests people view defenders most favourably and the 
police least favourably. The order of ratings (police worst defenders best) has not changed since 
2008; however it is notable that the actual ratings have dropped slightly for all since 2008. 

3 Page 11 of the 2008 Report. The margin of error on each survey is in the region of 2%. The deterioration is thus a real 
reduction. 
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PERFORMANCE OF THE POLICE 

Questions from the 2008 survey were asked again in 
2010 regarding the extent to which the police are successful at 
achieving various aspects of the job, such as protecting the law. 
Police in both years obtained the best rating for investigating 
and discovering crime and the lowest rating for protecting 
the law and ensuring human rights. This is unsurprising given 
that the 2008 report research showed that there has been no 
concerted effort on the part of the police to ensure human 
rights and respect for the law among its members since 2008; 
the response of the police in April 2009 to public disorder may 
have further tarnished the image of the police. Of particular 
concern in this report is the extent of police abuse of suspects 
highlighted in this report (see chapter 12 below), as well as the 
extent of bribery among police (see chapter 11 below). 

Photo 3: Aftermath of the April 2009 Events

⇒	 Unless the state prioritises human rights reform of the police, public ratings of the human 
rights and law protection functions of the police are likely to remain poor. The April 
events are likely further to have worsened public perceptions of the police in relation to 
these aspects.  

THERE HAS BEEN NO 
CONCERTED EFFORT 
ON THE PART OF THE 
POLICE TO ENSURE 
HUMAN RIGHTS AND 
RESPECT FOR THE LAW 
AMONG ITS MEMBERS 
SINCE 2008
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Like the 2008 survey, the 2010 survey finds that contact with the police worsens 
perceptions of the police across the board. This is of concern, because one would expect people 
who have had contact with the police to be better informed in making assessments of the police. 
Although this trend is also observed in other countries, that the better informed have worse 
views is of concern. 

4. Victimisation trends of the Moldovan population 

Almost half (46%) of Moldovan people say they have, in the last five years (2005-2010), 
been a victim of at least one of the crime types explored in the 2010 survey, while 33% said they 
had been a victim in 2009. This implies 942 500 people victim to at least one crime in 2009 and 
1 313 811 over the last five years. This compares to the 127 167 crimes recorded by the Ministry 
of the Interior over the last five years. 

This also compares to 11% who said they had been victims of crime in the last three 
years in the 2008 survey. The discrepancy may be the result of more detailed questioning on 
specific crime types adopted in the 2010 survey. This was done partly because the questioning 
in the 2008 survey proved inadequate. The crimes explored in the 2010 survey include theft of 
motor vehicles, scooter theft, bicycle theft, theft out of motor vehicle, housebreaking, attempted 
housebreaking, attack or threat, robbery, stock theft, sexual assault, trafficking. Bribery and 
mistreatment at the hands of the police were also measured. The number of people in Moldova 
experiencing each crime type in 2009, and in the last three years, is illustrated below in figure 3. 

The number of crimes indicated in the figure above occurring during 2009 is approximately 646 
000.4 This is likely to be an under-estimate because the survey did not record more than one 
crime of the same crime type in 2009.  This compares to the official figure of a total of around 25 
000 recorded crimes during 2009. 

The survey also asked people whether or not they reported the crime to the police. The 
average reporting rate was only one third. This suggests approximately 213 000 crimes should 
have been reported to the police in 2009. 

⇒	 The low reporting rate does not fully account for the discrepancy between official crime 
figures published by the Ministry of the Interior and the number of crimes counted 
in the survey. It is fairly common for victimisation surveys to indicate a much higher 
crime rate than that indicated by official figures. For example the British Crime Survey 
records approximately double the crimes recorded in official police figures. However this 
victimisation survey has recorded 10 times the number in official figures. This victimisation 
survey provides a benchmark for measuring changes in crime. This benchmark does not 
relay on official data. 
Most victims in the 2010 survey have been victims of only one crime type. Among 

4 This excludes bribery and police mistreatment of suspects. 
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victims, 62% have been victim of one crime type, 38% of two or more crime types. This implies 
that 60% of all crimes counted by the survey (crimes against people victimised more than once) 
in the last 5 years were committed against only 17% of people in Moldova (people victimised 
more than once). This suggests that a small proportion of people being repeatedly victimized 
accounts for the majority of crime counts in Moldova.

Figure 3: Number of victims of crime in Moldova by crime type, 2009 and last 3 years
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Figure 4: Victimisation by more than one crime type 

⇒	 Interventions with victims which seek to prevent future victimization of prior victims 
may be a targeted means of preventing crime. Furthermore, 
as victims of crime tend to have the most negative views on 
the state and lack public confidence in the criminal justice 
system, assisting victims may also be a targeted means of 
improving public confidence in the system.  
Moldova is not the only country in which a relatively 
small proportion of the population suffer the majority of 
crimes i.e. victims of crime are more likely than the rest of 
the population to again become a victim of crime. In the 
United Kingdom, a study on burglary found that victims of 
burglary were highly likely to be re-victimised by burglars 
in the month following the initial incident.5 This lead to an 
intervention whereby protective measures (such as a mobile 

burglar alarm) were loaned to burglary victims for a defined period after initially being a victim 
of burglary. Police also assisted victims in identifying vulnerable points in their homes which 
could be fortified against crime. 6

⇒	 Many countries focus on improved communication measures to bolster victims’ 

5 Farrell, G. & Pease, K. Once bitten, twice bitten: repeat victimisation and the implications for crime prevention Police Research 
Group Crime Prevention Unit Series Paper No. 46 London Home Office Police Department (1993) available on http://www-
staff.lboro.ac.uk/ssgf/PDFs/Once%20Bitten.pdf
6 Ibid. 

A SMALL PROPORTION 
OF PEOPLE BEING 

REPEATEDLY 
VICTIMISED ACCOUNTS 

FOR THE MAJORITY 
OF CRIME COUNTS IN 

MOLDOVA
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confidence in police and the criminal justice system. A measure adopted in South 
Africa has been that after reporting of crime, a cell phone message is sent to the victim 
indicating the case number assigned to the case, and the name and contact details of the 
detective who will be investigating the case. Periodic messages are also sent to update the 
victim regarding the progress in the case.  This is a relatively simple means of improving 
communication with victims of crime. 

OVERALL TRENDS IN VICTIMIZATION RISK 

Some people are more likely to be victims of crime than others. In Moldova, women 
are more likely to have been a victim of the crimes explored in the survey than men (49% of 
women have been victims compared to 44% of men). The 
relationship holds even if we exclude sexual assault from 
the analysis (47% of women have been victims of all crimes 
except sexual assault and 43% of men). This is an interesting 
result because in many other countries men are more likely 
to be victims of crime than women, usually because of their 
greater socio-economic engagement in society. This result 
may reflect the greater socio-economic position of women 
in Moldovan society compared to many western countries. 
The result holds even when accounting for other variables 
found to have an impact on risk. Because the population 
of Moldova has more women, this result also means that 
women comprise the majority of victims of crime (55%). 

⇒	 Policy-makers should ensure that the criminal justice system is accessible to women and 
meets their particular needs. In a society in which women are still largely responsible 
for the care of children, this may include facilities for child care or child-friendly charge 
offices where women can report crime. For women who have been victims of sexual abuse 
or trafficking, police policy should ensure women 
can report the crime in a private room to a female 
police officer. For sexual offences and crimes against 
women in general, making the police more women-
friendly may require increasing the number of female 
police officers in charge offices and the number of 
female detectives investigating cases. 

Young people are also more likely to be victims of crime (52% 
of people under 30 have been a victim of crime compare to 
44% of people 30 and older). Young people are more at risk 
than older people, even within rural or urban areas. Young 
people are however less likely to report crimes to the police. 
This is line with trends in other countries. Because the 

WOMEN COMPRISE THE 
MAJORITY OF VICTIMS 
OF CRIME

IN A SOCIETY IN WHICH 
WOMEN ARE STILL 
LARGELY RESPONSIBLE 
FOR THE CARE OF 
CHILDREN THIS MAY 
INCLUDE FACILITIES 
FOR CHILD-CARE 
OR CHILD-FRIENDLY 
CHARGE OFFICES
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population of Moldova is dominated by older people, however, the majority of victims are 30 
and older (63%), and because reporting rates of young people are lower, the greater risk of young 
people to crime may be “invisible” to the police and the state in general. Furthermore, police 
tend to arrest young people at a higher rate than the rest of the population (see below). Thus the 
police may tend to view young people as “trouble” rather than as victims of crime. 

⇒	 To correct the bias against young people, training on the results of this survey should 
be conducted with police to sensitize them to the victimization of young people. Media 
campaigns which advise young people on how to avoid becoming a victim of crime may 
also be necessary. 

Having a higher than median income (median income is 1000 to 1500 lei) also increases the risk of 
being a victim – people earning more than 1500 lei are more likely to be victims of crime (62% of 
those earning more than 1500 have been a victim of crime compared to 43% among those earning 
less than 1500 lei). In fact 76% of those in the top income category, earning more than 8000 lei have 
been victims of crime. The majority of victims of crime earn more than 1500 lei (59%). 

⇒	 As most police in Moldova earn only slightly more than the average person in Moldova, 
they may feel less empathy for people who are better off than them who are victims 
of crime. This may increase the risk of bribes and other corrupt incidences in the 
investigation of crime.  

People living in urban areas are more likely to be victims of crime (53% of urban people have 
been victims of crime compared to 42% among rural people). This is line with trends in other 
countries. 

⇒	 In most countries the staffing of police stations is based on population figures. However 
because urban areas have a higher crime rate, staffing in urban areas should be adjusted 
accordingly i.e. should be higher than the population figures may suggest. 

People with higher educational levels are more likely to have been a victim of crime  (49% of 
those with specialised medium studies, or graduate or postgraduate studies, have been victims 
compared to 44% of those with level only primary or general medium studies). This result holds 
even when correcting for income and rural/urban context. 

People who are members of minority groups (Russian, Gagauz, etc.) are no more or 
less likely to be victims of these crimes than Moldovan/
Romanians. In most countries minority status tends to 
increase the likelihood of being a victim of crime. This does 
not appear to be the case in Moldova. 

VICTIMISATION BY CRIME TYPE 

In the last five years, people were most likely to have 
been a victim of theft out of motor vehicle, human trafficking 
and stock-theft. While theft out of motor vehicle is usually 
an opportunistic crime, human trafficking is usually highly 
organised. Thus it is likely that there are very different target 
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groups for these kinds of crime. Because of the startlingly high incidence of trafficking identified 
in the survey, this crime is considered first. 

5. Human trafficking from Moldova 

It is well known that Moldova has experienced a wave of emigration of particularly young 
people out of the country. This survey shows that more than a third of people in Moldova (35%) 
say that they or a member of their household left for work abroad during the last five years. 

Photo 4: New Moldovan passports

Unfortunately, a proportion of those leaving experienced 
being trafficked. Of those who say a member of their 
household left for work abroad, 1 in 8 (12%) said the persons 
who left experienced being required to render services 
without being remunerated or were deprived of freedom 
of movement (i.e. were trafficked). More than half (56%) 
said that this occurred during 2009 – this implies that in the 
region of 67 000 people were trafficked in 2009.

Of those said who there was deprivation of remuneration 
or freedom (i.e. trafficking), 1 in 12 (8%) said the trafficked 
person reported the incident to the police, and more than 
half of these reported to the police of the country they were 
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in, not the police in Moldova. This implies that although trafficking may have happened to close 
to 100 000 people in the last 5 years, the police in Moldova would probably have received less 
than 4 000 of such reports in the last 5 years. Official data from the Activity Report of the 
Prosecutor-General showed only 185 cases of human trafficking and 21 of child-trafficking 
pursued by the prosecutor-general in 2009.

⇒	 Police should have agreements in place with trafficking destination countries so that 
the Moldovan police can be informed regarding trafficking of their citizens. Because 
trafficking often involves a degree of wrongdoing on the part of the victim (especially 
in regard to migration laws) the legislature should consider legislating for amnesty for 
these transgressions for persons informing or testifying against persons who perpetrate 
trafficking. This may also need to be combined with a witness protection programme 
to ensure the safety of those willing to testify. Moldovan embassies should have toll-
free trafficking hotlines in destination countries which Moldovan citizens can call for 
assistance. 

The estimate of close to 100 000 people trafficked in 2004-2009 is consistent with the finding 
of the International Organisation for Migration in 2007 that approximately 57 000 people from 
Moldova had been trafficked. 

Although people who claimed there had been trafficking of persons in their households 
in the last 5 years were more likely to be poor (lower than median income) (59%) (in other 
words the majority of trafficked persons are poor), the incidence of trafficking is slightly higher 
in wealthier households – i.e. households with higher than median income (median income is 
1000 to 1500 lei) (4.2% versus 3.7% of poorer households). This suggests, contrary to popular 
belief, that people of higher income levels in Moldova are slightly more at risk of trafficking. 

The above finding around income does not appear to be related to urban / rural dynamics 
– the incidence of trafficking was higher among households in rural areas (4.1%) and people 
who claimed trafficking of persons were also more likely to be rural (58% of trafficked persons 
are rural). That rural people are more at risk is in line with popular assumption. 

Combining income and urban/rural, we find the incidence of trafficking highest among 
wealthier, rural households (4.5%) and lowest among 
poor, urban households (3.5%). In other words wealthy, 
rural households are 30% more likely to have experienced 
trafficking as poor, urban households. Yet among people in 
households which have experienced trafficking, poor urban 
households outnumber wealthy, rural households by 3 to 1. 
This is because poor urban households are far more common 
in Moldova than rural wealthy households. 

People who report that their households have 
experienced trafficking are more than three times as likely 
to say they have been attacked or threatened in the last five 
years than people generally (i.e. 16% people in trafficked 
households report attacks or threats compared to 5% of 

THE HIGH INCIDENCE 
OF THREATS AMONGST 

TRAFFICKED 
HOUSEHOLDS IS 

STRONGLY SUGGESTIVE 
OF EXTORTION CARRIED 

OUT BY ORGANIZED 
CRIMINAL GROUPS



BENCHMARKS FOR THE DEVELOPMENT  
OF CRIMINAL JUSTICE POLICY IN MOLDOVA 21

people in households generally). This is mainly due to an increased incidence in threats rather 
than attacks among this group. However, the perpetrators were more likely to use a weapon in 
carrying out the threat or attack among households who have experienced trafficking (19% of 
trafficked households experiencing an attack or threat experienced it with a weapon compared to 
11% of other households). It is unclear whether the attack or threats are related to the trafficking, 
or whether the result simply suggests that environments where attacks or threats are more likely 
are also environments where trafficking is more likely. 

⇒	 The high incidence of threats amongst trafficked 
households is strongly suggestive of extortion carried 
out by organized criminal groups. This supports the 
notion that witness protection may be necessary 
for trafficked persons and their households who are 
willing to testify. 

Such trafficked households were also more likely than 
other households to report they possessed a gun (10% of 
trafficked households have a gun compared to 5% of other 
households). This may however relate to the attacks or threats 
rather than trafficking: 10% of households experiencing 
attacks or threats also have a gun, compared to 5% of other 
households.  

Among women who reported trafficking in their household, 13% (or 1 in 8) said they 
experienced sexual abuse in the last five years, compared to only 2% in other households. 
This suggests environments where sexual abuse is more common are also more conducive to 
trafficking. 

A third of people in trafficked households have experienced corruption (being invited to 
make a bribe), compared to 20% among people in other households. 

No association was found between trafficking and crimes such as burglary, theft, or theft of 
motor vehicle. This suggests there is no relationship between environments prone to these kinds 
of crime and trafficking. 

6. Theft from a motor-vehicle in Moldova

Some 5% of people in Moldova say they have experienced a theft (of for example, car radios, 
spare tyres and other valuables kept or left in cars) from a motor-vehicle in the last 5 years. This 
is an artificially low figure, given that most households in Moldova do not own a motor-vehicle 
and thus would be highly unlikely to experience a theft of anything out of a motor-vehicle. In 
fact 14% of households with cars experienced a theft out of a motor-vehicle in the last five years. 
Although this crime is often thought to be seen as less serious, only 15% of victims of this crime 
said their most recent incident was “not at all serious”. 

The vast majority of these incidents occurred in public streets (69%) with a slight majority of these 
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street incidents occurring during the day (51%). Some 41% of these daytime thefts out of motor-
vehicle occurred in Chisinau, which is twice the figure suggested by vehicle ownership in Chisinau. 

⇒	 This suggests that the public streets of Chisinau in the day are probably of the most risky 
in Moldova for theft out of motor-vehicles. This may be because of a lack of proper parking 
facilities. The practice of “pavement” parking in Chisinau means crowds of people walk 
in amongst parked cars and trees and this facilitates unobserved thefts out of motor-
vehicles. Improving the visibility of parked cars in Chisinau by providing for on-street 
parking, trimming trees and outlawing pavement parking could reduce the incidence of 
theft out of motor-vehicles. 

Photo 5: Cars parked in Chisinau

The vast majority of victims do not report theft out of motor vehicle (71%). Most of those who 
do report are not satisfied with the police response (56%), with most of these saying the police 
did not take sufficient measures (68%). Those who did not report mostly said this was because 

the police would not do anything anyway. People who have 
experienced theft out of motor vehicle are even less likely 
(30%) than people who are victims of other crimes (34%) 
to say that police protect them. This suggests this crime has 
a disproportionately negative impact on impressions of the 
police. 
⇒	 This suggests that reducing theft out of motor 
vehicles would have a positive impact on confidence in the 
police. 
Households with vehicles who had also been confronted 

with drugs problems were twice as likely to be victims of theft out of motor vehicle as other 
households with vehicles. This suggests these problems are related. It is well known in most parts 
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of the world that drug-users tend to engage in petty crimes in order to finance their drug use. 
⇒	 It should become police practice that the fingerprints of offenders arrested for drug 

crimes should be tested for any matches to those found in relation to thefts out of motor-
vehicles occurring in the area in which they were arrested. Vehicles experiencing such 
thefts should thus at least be dusted for fingerprints. This should assist in changing the 
impression “that the police won’t do anything anyway”. 

People who have been victims of this crime were less likely (28%) than other vehicle owners 
(37%) to say a first-time theft offender should receive a fine rather than any other form of 
punishment. This suggests the experience of such a theft hardens attitudes toward punishment. 

7. Stock-theft in Moldova

Photo 6: Sheep on a farm in Moldova

As much as 11% of people have experienced stock theft in the last five years. This rises to 15% 
among the rural population – 82% of stock-theft victims are 
rural.  Given that rural people largely survive on subsistence 
farming, such crimes are likely to have a severe impact on 
victims. 

Some 40% of stock-theft victims experienced more 
than one stock-theft, and only 38% of stock-theft victims 
reported the theft to the police. The most common form of 
stock-theft is of fowl (chickens etc.) with 79% of victims of 
stock theft indicating the theft of fowl. 

STOCK-THEFT MAY BE 
CONSIDERED AN EARLY 
WARNING OF BURGLARY
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Contrary to expectation, rural households with dogs (17%) are more likely than 
households without dogs (13%) to have experienced stock theft. The same trend applies in urban 
households (8% among those with dogs, 4% among those without dogs). This may be because 
the widespread Moldovan practice of chaining dogs within a householders’ property prevents 
dogs from fending off possible thieves of livestock. 

This finding is in contrast to the finding for housebreaking (see below), in which there 
is a lower prevalence of housebreaking among households with dogs. This suggests the primary 
mechanism by which dogs may prevent housebreaking is through warning the residents of 
intruders by barking, rather than through themselves fending off intruders. 

Stock-theft and housebreaking are correlated, suggesting that one crime is a risk factor 
for the other. In fact stock-theft triples the risk of burglary (from 5% to 15%). In other words 
households who have experienced stock-theft are three times more likely than other households 
to also experience a burglary.

⇒	 This suggests either that the crimes happen at the same time, or that stock-theft is a risk 
factor for burglary. Thus experiencing a stock-theft may be considered an early warning 
of a possible housebreaking. Police should advise victims of stock theft that their risk of 
burglary is higher than usual and that they should take protective measures. 

Living in smaller households, being poorer (lower than median income), and being a member of 
the majority Moldovan/Romanian group all increases the likelihood of stock theft. 

8. Burglary in Moldova

Some 6% of people say they have experienced a burglary (housebreaking) in their household 
in the last 5 years, while 4% say they have experienced an attempted burglary in the last 5 years. 
Together 9% have experienced a burglary or attempted burglary or both. 

⇒	 The fact that successful burglaries are more common than attempted burglaries may 
suggest that burglars are usually successful – or that the majority of attempted burglaries 
go undetected.

People who have experienced burglary more than once are less likely to report the incident to 
the police. While 54% of people living in household who experienced one burglary in 2009 
reported the incident to the police, only 23% of those who experienced more than one burglary 
reported these to the police. The most popular reason given for not reporting to the police was 
“the police won’t do anything anyway”. Among those who did report, 58% said they were not 
satisfied with the response of the police.

Significant associations were found between burglary and five other crime types: theft out 
of motor vehicle, scooter theft, bicycle theft, stock theft and attempted housebreaking. This 
suggests that being a victim of any one of these crime types raises the risk of housebreaking. The 
strongest association was found between attempted housebreaking and housebreaking. 

⇒	 This suggests that homeowners should take as a warning of greater risk any attempted 
housebreaking or any of the four property crime types above. Experience of any one type 
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of property theft suggests the risk for further crimes is higher than among other people. 
To protect themselves from burglary, 42% of people use dogs, 30% use special locks, 16% use 
a metal door, 14% use mutual surveillance with their neighbours, 8% have a high fence, 6% use 
bars on the windows and doors, 3% have an alarm, less than 1% use a security guard,  but 24% 
use none of these. In addition, some 6% of people say a member of their household has a gun.
 But which of these methods is effective in preventing burglary in Moldova? The problem 
with analysing this question is that having a burglary may prompt a person or household to get 
extra protection they did not have before. So if we find, for example, that people who have alarms 
are more likely to have been burgled, this can be because they got the alarm after being burgled. 

So in order to analyse the question of effective burglary prevention methods it is necessary 
to look at the prevention methods of people who have been burgled in the past, but who have 
not been burgled in 2009 or 2010. What we find is that among those burgled in the past but not 
recently, use of alarms, locks, burglar bars, metal doors and fences is more likely than among the 
general population. 

⇒	 This suggests that the use of alarms, locks, burglar bars, metal doors and fences is 
prompted by a past burglary event. Thus 55% of past victims have at least one of these 
forms of physical protection compared to 47% of the rest of the population. 

But are they effective? For this question we compare the use of these forms of protection among 
victims in 2009 who experienced only one burglary to multiple victims in 2009. This analysis 
shows that those who have only experienced one burglary in 2009 are slightly more likely to 
have these types of physical protections (50%) than those who have experienced more than one 
burglary (45%). 

⇒	 This suggests that if you are at risk of burglary, as evidenced by a previous burglary, having 
some form of physical protection such as burglar bars reduces your risk somewhat. 
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Because physical protections such as alarms are often prompted by a burglary, analysing 
associations between them and burglary is not straightforward, as discussed above. Similarly, 
analyzing the association between having a dog and burglary suffers from the same problem. In 
spite of this problem having a dog is associated with slightly less risk of burglary in the last five 
years (reduction of about 14% in risk). 

⇒	 Because dogs, like alarms, may be prompted to be obtained as a result of burglaries 
(which would tend to result in dogs being associated with more risk of burglary) this 
suggests that dogs must be particularly effective in preventing burglary, as they are 
directly associated with less risk of burglary.  A further possibility is that it may not be 
the case that acquiring a dog is prompted by a burglary – it could be that people who are 
inclined to have or not have dogs may have that inclination irrespective of their history 
of being a victim of crime. 

Both people who have not been burgled in the past five years as well as those who have suffered 
multiple burglaries in 2009 are more likely to use neighbours as a burglary prevention method 
than the general population. What this suggests is that  mutual surveillance works to reduce 
risk. However, once a burglary has occurred, this suggests mutual surveillance has stopped 
being effective. People who continue to rely mainly on neighbours mutual surveillance in that 
situation, are likely to be at greater risk of multiple burglaries. Furthermore people who said they 
live in cohesive communities were less likely in general to be at risk of crime. 

⇒	 This suggests that the most important asset people can have in protection against burglary 
is vigilant and caring neighbours. When it is no longer possible to rely on neighbours, this 
suggests the context has become such that physical protections in addition are required. 

⇒	 This suggests that any measures the state can take to encourage cohesive communities 
should be pursued.  

9. Sexual abuse in Moldova

In this survey, just over 2% of women said they had been 
sexually abused (experienced unwanted sexual contact) 
in the last five years, suggesting around 35 000 women in 
Moldova have been sexually abused in the last five years. 
This is highly likely to be an under-estimate because people 
who have been sexually abused may choose not to report to 
survey field-workers nor to the police, because of the nature 
of the offence. Indeed of the victims in this survey, only 6% 
who experienced such abuse said they had reported the 
incident of sexual abuse to the police. This suggests police 
sexual abuse figures may undercount these incidents by at 

least 17 to 1.  Almost a third (29%) said they did not report the incident because they were afraid 
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of the perpetrator while 39% said they did not report because the police would not do anything. 
The incidence of women experiencing physical attacks or threats is three times higher among 
sexual abuse victims than among women who have not experience sexual abuse. 

⇒	 Police need to endeavour to ensure privacy, confidentiality and protection at police 
stations for women seeking assistance after sexual abuse. This may simply involve 
providing a private room for women reporting crimes and referring such women, with 
police escort, to medical assistance, shelters or other volunteers who may be willing to 
house the victim after reporting, where appropriate. Police need specific training in how 
to assist victims of sexual abuse. It may be advisable to have women officers provide such 
assistance. 

As many as 15% of the incidents involved more than one perpetrator. More than half (52%) said 
they knew the perpetrator(s) well, with most of these (62%) identifying a husband, ex-husband, 
partner, ex-partner or relative as the perpetrator. 

⇒	 Parliament has passed  a law on domestic violence in order to help women to seek 
assistance, which law introduced measures other than criminal prosecution to protect 
women, such as protection orders.7  This law should be carefully implemented via 
appropriate training of police officials who may have to deal with such matters. Only 
as recently as September, 2010, the Moldovan Parliament introduced Article 201/1 in 
the Criminal Code (domestic violence) providing criminal responsibility for acts of 
domestic violence. 

The majority of victims said the most recent incident occurred not at or near home nor work, but 
elsewhere in their city/town/village (39%) or region (22%). This suggests the majority of these 
crime may have occurred in less private places (i.e. not at home) where other people might have 
witnessed the incident or evidence of the incident (i.e. the incident occurred at someone else’s 
residence or in a public place). 

⇒	 This suggests incidents of this nature are not confined to private homes and may speak 
to the acceptability of sexually offensive behaviour in Moldova. Measures to change 
attitudes (particularly among men) should be considered. While work with men on 
gender norms and constructions of masculinity occurs in many countries, in Moldova this 
has not yet occurred on a wide scale. Measures adopted in other countries have involved 
selected programmes run by men with men who have leadership roles in society, as well 
as advertising campaigns promoting positive masculinity (“real men don’t rape”). Work 
with men should form an integral part of any intervention to address sexual abuse. 

7  Law on preventing and combating domestic violence, nr. 45/2007, into force 18.09.2008.
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Some 64% of victims felt that what occurred should be classed as a crime – only “offending 
behaviour” was not seen as a “crime” by all victims of that type of incident. Some 6% of women 
sexually abused said the sexual abuse they experienced qualified as “rape” and a further 16% 
said it qualified as attempted rape. (In other words 6500 women experienced rape or attempted 
rape). Almost a quarter (23%) of victims said the incident was “not very serious” (however more 
than 80% of these were “sexual harassment” and “offending behaviour” incidents, rather than 
rape or attempted rape) while on the other hand 31% said the incident was “very serious”.

⇒	 The 23% of women who experienced unwanted sexual contact but who nevertheless said 
they felt the incident was “not serious” may be a reflection of the extent to which women 
in Moldova have internalised attitudes or norms which permit women to be treated as 
sexual objects. Measures which empower women to object to unwanted sexual contact 
should also form part of interventions to address sexual abuse. 

Almost half (47%) of women reporting sexual abuse in the survey live in Chisinau – more than 
twice the expected proportion (only 21% of all women live in Chisinau). The high incidence 
of sexual abuse in Chisinau also appears to be higher than in other urban contexts in Moldova. 
This suggests either that Chisinau women are more likely to report sexual abuse to survey field-
workers, or that the actual incidence of sexual abuse is higher in Chisinau than elsewhere.  

⇒	 In a situation of limited resources, basing resources which may assist women of sexual 
abuse (such as shelters) in Chisinau is likely to ensure access to a greater proportion of 
women who are victims of this kind of crime than any other location in Moldova.

The incidence of sexual abuse was almost five times higher among women who said they are 
confronted by drug problems (9%) than among women who are not confronted by drug 
problems (less than 2%). This suggests that women who live in or frequent areas where drug 
use is prevalent are more at risk of sexual abuse. Being confronted with drug use was higher in 
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Chisinau (10%) than outside of Chisinau (5%), which is line with the higher than expected 
incidence of sexual abuse. 

⇒	 It may be easier to identify geographical areas of drug use than areas of sexual abuse. 
Awareness campaigns in drug areas which can warn women of their higher risk and 
advise them of where to seek help for sexual abuse may reach more vulnerable women 
than campaigns in other areas. 

There was no association between sexual abuse and wealth or education. This suggests all women 
are equally vulnerable to sexual abuse in Moldova regardless of wealth or education. 

10. Threats and attacks in Moldova

More than 80 000 people (around 3%) experienced attacks or threats in Moldova in 2009, 
with 47% indicating such an incident occurred two or more times. Some 5% experienced attacks 
or threats in the last five years. Some 45% classified it as an actual attack or an attack and a threat. 

Victims were asked about the most recent incident. Most people experiencing the crime 
(80%) viewed the incident as serious or very serious. Most (56%) said the incidents occurred 
in the day. Almost a quarter (24%) occurred near home and 15% occurred at home. Attacks or 
threats were associated with victims living in areas where drugs were common. 

⇒	 This is similar to the finding for sexual abuse, which suggests that drug prevalence may be 
an indicator of the prevalence of violent interpersonal crime. 

Although 55% said the incident involved only one perpetrator, 45% involved two or more 
perpetrators. Some 45% of incidents involved perpetrators well known to the victim. Known 
attackers were more likely in the case of incidents involving only one person, and were also more 
likely in relation to incidents further away from home. Some 12% of incidents involved the use 
of a weapon. Weapon use was more likely in the case of more than one perpetrator. 

⇒	 This suggests two scenarios of typical incidents – one involving a known, single unarmed 
person away from home, and the other scenario of unknown persons possibly armed 
and possibly located closer to home. The first scenario is suggestive of domestic or 
neighbourhood disputes being aired in public, while the second scenario is suggestive of 
the operation of territorial gangs located in the victims’ neighbourhood. The association 
with drug prevalence is also suggestive of this scenario, as is the fact that people under 30 
were more likely than older people to be victims of such crimes.
These incidents were however not associated with being male or female, with income, 

with urban or rural area, with being educated, or with being a member of a minority group. 
As much as 75% did not report the crime to the police. Only 3% accessed psychological help, 
although more than half (52%) felt it would have helped them. 
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11. Bribery in Moldova 

There is a widespread perception of high levels of corruption in Moldova. This survey 
provides actual data on the extent of bribery, corruption in its simplest form, in Moldova in 
2009. People were asked whether, during 2009, any official persons (such as mayor, police 
officer, customs officer, doctor etc.) asked them for money, gifts or favours in exchange for 
positively resolving  issues.  As many as 21% (or 1 in 5) said that was indeed the case i.e. that they 
were asked for a bribe, while 23% said they paid a bribe whether offered by themselves or asked 
(almost a quarter). Together almost a third (30%) of people in Moldova were asked for or paid 
a bribe or did both in 2009. Some 44% of Chisinau residents were asked for or paid a bribe or 
both in 2009. Half (50%) of people under 30 who live in Chisinau were asked for or paid a bribe 
or both in 2009. 

SECTOR POLICE 

Although less than 2% of people asked for or paid a bribe or both to a sector police official in 
2009, this rises to 8% among those who say they have had contact with the police (any kind of 
police) in the last five years. 

Note that because the survey was a national survey of the population of Moldova, the 
incidence of bribery of foreigners by sector police cannot be determined by the survey. There is 
anecdotal evidence to suggest police target foreigners for arrest in order to extract bribes from 
them. Thus the 2% which suggests at least 57000 sector police bribes in 2009 alone is highly 
likely to be an undercount. 
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The incidence of bribery in 2009 by sector police rises to 19% among people who said 
they were beaten by police in the last five years. This means there were 5308 people who paid 
bribes to sector police in 2009, and who were also beaten within the last five years.

The survey showed some 28 265 people (or 1% of the population) said they were beaten over 
the last five years. If we assume that police beatings are evenly distributed over the last five years, 
then there were 5600 people who were beaten by police in 2009. 

⇒	 The similarity in the figures strongly suggests that there is a link between police 
mistreatment and the extraction of bribes. If this in turn implies bribery as a primary 
motivating factor for mistreatment, a different range of interventions to reduce police 
abuse are suggested, than would be the case where the cause is solely related to extracting 
confessions. 

⇒	 Research into the use of confessions would be helpful to identify other appropriate 
interventions. 

JUDGES 

Although less than 1% of people say they bribed a judge in 2009, there are very few judges 
in Moldova. The 2010 survey indicated that 20 228 people admitted bribing a judge in 2009. 
There are currently 433 judges in Moldova. This suggests that, if we divide by the total number 
of judges, on average, each judge asked for or accepted 47 
bribes in 2009, or around 4 a month. Of course some judges 
would not have been involved in bribery at all, suggesting an 
even higher frequency among those judges who are involved 
in bribery. 

Contact with judges is rare in Moldova. The 2008 survey 
provided an indication of the extent to which people go to 
court. The 2008 survey found that 5% of people had been 
to court in the last three years (or 142 806 people). If we 
assume that court attendance has remained similar year-on-
year, and that the 142 806 was evenly distributed over three 
years, this suggests around 47 601 people probably went 
to court in 2009. Given that there were 20 228 bribes, this 
suggests that 42% of people who went to court in 2009 may 
have bribed the judge.  

⇒	 This suggests that around half the people going to court in Moldova each year compromise 
the case in which they are involved by a bribe. This implies a crisis of justice if judges are 
indeed implicated to the extent suggested by these results. 

Indeed people in Moldova appear to be highly aware of the bribability of judges. As much 
as 41% of people say it is “very likely” that a person could solve a problem by offering a bribe to 
a judge. Although there have been a number of interventions by donor agencies to reform the 
judiciary, it appears as if corruption is still comprising the judiciary. Without a credible judiciary 
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Moldova has little hope of emerging from a culture of corruption. Thus eradicating corruption 
from the judiciary should be a priority. Given the small number of judges (compared for example 
to police officers) it is an achievable goal to reform the judiciary. Given that bribery appears to 
have been widespread, there is little point in conducting a “witch-hunt” to uncover past abuses 
by judges. The focus should be on the future. To this end, additional practical measures which 
can be adopted alongside current measures included the following:

⇒	 Immediate raising of judicial salaries, with incremental increases per year of unblemished 
service. 

⇒	 Implementation of the following rules and processes, which can lead to immediate 
dismissal of judges:

	An outright ban on all gifts and donations of items or services – no matter how small 
the value – by litigants and their representatives to judges, whether they are presiding in 
their case or not, within five years of their case being in court.  Non-compliance to lead 
to dismissal of the judge. 

	A requirement that all judges and their close relatives publish a gifts and donations 
register monthly in which all legitimate gifts and donations (i.e. those not from litigants) 
received by them are recorded. A permanent authority may need to be established to 
verify the information provided. Non-compliance with the requirement should lead to 
dismissal of the judge. 

	Enforce the ban on judges receiving litigants or their representatives in their offices 
without the other parties to the case being present. Evidence that this has occurred 
should lead to dismissal of the judge.

	Ban the practice of hearing cases in judges’ offices unless there is a legitimate legal reason 
for holding the hearing in camera e.g. to protect the identity of minor witnesses.  

	A requirement that individual judges undergo a lifestyle audit every three years (in 
which assets and expenditure are checked against official income and recorded gifts and 
donations). Refusal or constructive refusal to co-operate with such an audit or the audit 
uncovering discrepancies must lead to dismissal of the judge. 

	The criminal conviction for taking bribe should carry the penalty of a term of imprisonment 
and also disqualify judges from all social guarantees (such as social housing, pensions, 
and the like) usually provided to judges. Convicted judges should be banned from 
exercising other functions within judiciary.    

With the exception of the raising of salaries, none of these measures is difficult to implement. 

MEDICAL WORKERS 

Perhaps surprisingly, medical workers appear on the face of it to be most implicated in 
bribery. This may however be because people are more likely to have contact with medical 
workers – most people see a doctor at least once a year –  probably more frequently than any 
other category of official (mayor, customs officer, traffic police, local councillor (politician), tax 
inspector, teacher or judge). Some 17% of all people in Moldova – or half a million people – were 
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asked for or themselves offered a bribe to a medical person in 2009. 
⇒	 That even medical workers are heavily implicated in bribery is suggestive of the 

widespread nature of bribery in Moldova. Ironically, the need for bribes is often justified 
by poor salaries – but if bribery is this extensive, people must spend a significant degree 
of their meagre salaries on bribes. This creates a vicious circle, where people need to get 
money from bribes in order to pay bribes to others in order to access services. This circle 
must be interrupted. The place to begin to stop it is in the judiciary. 

TEACHERS AND PROFESSORS 

Some 8% of all people – 242 000 people – were asked for or gave a bribe to a teacher or 
professor in 2009. This rises to 14% of people among people who have graduate or post-graduate 
studies. As much as 26% (more than a quarter) of people aged 18 – 22 were asked for or gave 
a bribe to a teacher or professor in 2009. The incidence is highest amongst people aged 18, at 
almost a third (31%) – age 18 is the usual age for graduation from school.  As much as 39% of 
18 year olds who have general medium studies /lyceum bribed a teacher or professor in 2009. 

⇒	 Almost half of school-leavers bribed a teacher in 2009. This suggests even the next 
generation has imbibed the culture of bribery. It also calls into question the quality of 
the school-leaving qualification, as it suggests a high proportion may have obtained some 
lenience through bribery. 

TRAFFIC POLICE 

Traffic police are often singled out as amongst the most corrupt of officials. But this may largely 
be because they are more visible and more people come into contact with traffic officials than 
other types of officials. This survey showed 8% of people were asked for or gave a bribe to traffic 
police in 2009. This is as high as teachers, but not as high as medical workers. However if we 
consider only people who have owned a motor vehicle in the last five years, the incidence rises 
to 17% in 2009, which is the same incidence of bribery among the whole population in relation 
to medical workers.  

⇒	 Because of their high visibility, the behaviour of traffic police may have a disproportionate 
impact on perceptions of corruption. Indeed among people who have experienced traffic 
police bribery, 80% think it is easier to bribe now than five years ago, compared to 50% 
among people generally. 
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Photo 7: Traffic police in Moldova

CUSTOMS OFFICIALS 

This survey showed 5% of people were asked for or gave a bribe to customs officials in 2009. 
However 50% people said it was “highly likely” for a person in Moldova to find themselves in the 
situation of offering gifts to customs officials. 

PRIVATE SECTOR

This survey showed 5% of people were asked for or gave a bribe to persons in the private sector 
in 2009. The private sector is not immune from the culture of bribery. 

LOCAL POLITICIANS 

Only 1% (27 448 people) claim to have been asked for or given a bribe to representatives of 
the mayoralty or local councillors in 2009. The extent to which politicians may bribe people to 
vote for them could unfortunately not be determined using this question or any other question in 
the survey. Furthermore the last local government elections were in 2007. However it was asked 
how likely it would be for a person in Moldova to find themselves in the situation of offering 
gifts to various officials in order to solve a problem. Representatives of the mayoralty and local 
counsellors surprisingly had the lowest proportion of people indicating it was highly likely, with 
around 30% compared to 55% for traffic officials and 53% for medical workers. 

⇒	 This result may be because local politicians are the only officials whom citizens can 
hold directly to account – through their vote. Unfortunately very low voter turnout has 
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plagued local elections. This may be because citizens do not feel any of the candidates are 
credible. Voter education should be carried out to encourage citizens to vote out people 
who are perceived to be corrupt and to get voters to ask candidates what measures they 
will adopt to prevent corruption, and then to hold them to account on these promises. 

Three and a half times more people claimed this for representatives of the mayoralty compared 
to councillors. However because the number of observations is so small it is not possible to 
say whether this was a significant difference or not. The result may relate to the relative power 
of mayors and councillors, with mayors presumably have more control over issues of direct 
relevance to citizens. 

OVERALL BRIBERY 

While it is of concern that 30% of people in Moldova were asked for or gave a bribe or both 
in 2009, it should be noted that the vast majority (80%) of people did not actually pay a bribe in 
2009. In other words 20% of the people were responsible for 100% of the bribes paid (whether 
asked or of their own volition). Furthermore, a smaller still proportion of people pay the majority 
of all bribes. In fact 7% of people in Moldova paid 56% of the total bribes paid in 2009 (these 
people paid bribes to more than one official in 2009). These “serial-bribers” are more likely to be 
of above average income, educated, and employed. 

⇒	 This suggests that a relatively small proportion of the population has the means and 
inclination to pay bribes more than once yearly; furthermore that this proportion of 
the population is disproportionately responsible for the climate of bribe tolerance 
in Moldova. This suggests a public campaign such as “just say no to bribes” may have 
resonance with the vast majority of citizens.

12. Police abuse of suspects in Moldova

The 2010 survey asked people whether they had personally been detained or called to the police 
in the last five years. The results show that 13% of men and 5% of women in Moldova say they 
were detained or called to the police in the last 5 years.  The question was not specific about the 
kind of police and could have referred to any level or type of police officer. 

Among these detained or called to police, 40% of men say they were either beaten or 
maltreated while 21% of women say they were maltreated by the police. This means over 71 000 
men and close to 16 000 women were detained and mistreated over the last five years. Of the men 
detained or called to police, 15% say they were actually beaten. This means that approximately 27 
000 men were detained and beaten over the last five years. 

In the section on corruption by sector police (above) it was uncovered that the likely 
number of people beaten in one year closely matches the number of people who say they were 
asked for or paid a bribe to sector police. This suggests that bribe extraction may play a greater 
role in police abuse when people are in the custody of the police, than perhaps was previously 
thought. 
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The result regarding the extent of police abuse among persons in police custody appears 
to be confirmed by questions relating to the experiences of friends or family. Some 9% of people 
know of family or friends detained or called to police in the last five years. As much as 39% of 
these people say these family or friends were beaten or maltreated by the police. Of the people 
who know family or friends detained or called to police, 14% say those family or friends were 
actually beaten. 

These figures are very close to those provided by people who claim they themselves were 
in custody and beaten. This suggests the figure is accurate and thus that 4 out of every 10 men 
arrested can expect maltreatment at the hands of police. 

⇒	 The widespread nature of police mistreatment suggests that extensive measures should 
be taken to prevent police abuse. This may include the installation of cameras or sound 
recorders in police interrogation rooms and police vans. Such methods are more likely to 
succeed in situations where mistreatment is designed to extract evidence, as the recording 
could be required for court to render the evidence extracted admissible, and where abuse 
is apparent from the recording, the evidence would not be admissible. Where the motive 
is bribery, however, there would be no pressure to ensure a recording. The prevention 
of abuses with the motive of bribery requires strict disciplinary measures on the part 
of the police, and a secure reporting system outside of the police to whom people who 
have suffered mistreatment or extortion can report the incident. At present this role 
is filled by the prosecution. The extent of police abuse under the prosecution’s watch 
suggests the prosecution is not fulfilling this role adequately, contrary to claims made 
by prosecutors in the 2008 report. This suggests an independent investigatory body is 
required to investigate police abuse.

Only 47% of people detained or called to police say their rights were explained to them 
by the police. Failing to explain rights was associated with beating or mistreating: only 5% of 
those who said their rights were explained to them, also said they were mistreated (beaten or 
maltreated). This compares to 60% who were mistreated among those who said they did not 
have their rights explained to them.  

⇒	 This suggests that the explanation of rights does not occur in the majority of cases. 
Furthermore, that this failure may affect whether or not a person in custody is mistreated 
or not. This suggests widespread training on the nature and content of rights is needed 
for police officers. Failure to explain rights should be a disciplinable offences for police 
officials. 

Only one in five (19%) of people called to or detained by police say they were allowed to call 
relatives. Once again failing to allow the calling of relatives was associated with mistreatment: 
only 16% of those allowed to call relatives say they were mistreated, compared to 38% among 
those not allowed to call relatives. Only 10% of people called to or detained by police say they 
were allowed to call a defence attorney.  Once again failing to allow the calling of a defender was 
associated with mistreatment: while 18% of those allowed to call a defender were mistreated; 
those not allowed to call a defender were twice as likely to be mistreated (36% mistreated). 
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⇒	 This widespread failing to ensure rights by police, coupled with the close relationship 
between feelings of lack of personal security and perceptions around the poor 
qualifications of police, suggests reform of the police, including stricter qualification 
requirements including training on human rights is urgently required for police. An 
improved external and internal disciplinary system is required to deal with situations in 
which rights are not observed. This includes the need for an external investigatory body 
whose sole mandate would be to investigate and prosecute police misconduct. As noted 
in the 2008 report the police have not experienced widespread reform as yet. This report 
shows this is urgently required. 

⇒	 A public campaign to ensure citizens know their rights in relation to police action should 
accompany such reform. Rights awareness should also form part of the school curriculum. 



CONCLUSION 

Both the 2010 victimisation survey and the 2008 survey show high levels of fear among the 
people of Moldova. Ratings of criminal justice agencies have deteriorated since 2008.  The police in 
particular continue to be rated poorly on  human rights and protection of the law measures. 

This is unsurprising, give that the 2010 survey provides one of the first estimations of the extent 
of abuse of detainees and the extent of police failure to comply with human rights standards. That 4 out 
of every 10 men detained experiences physical abuse or maltreatment is of serious concern. Reform of 
the police is urgent. 

 The backdrop to this abuse is a pervasive climate of corruption in Moldova. The extent to which 
the 2010 survey shows ordinary officials from teachers to doctors to judges appear to have been involved 
in bribery in a single year (2009) is of grave concern. This report recommends that the judiciary be 
the primary target for the eradication of corruption. If the judiciary is credible, then there is a means of 
stopping the cycle of corruption. With a relatively small number of judges, it is conceivable to apply strict 
measures such as gift registers and lifestyle audits to such a number of people. 

 It is easy to blame state officials for the corrupt state of affairs. But it is the 20% of people in 
Moldova who consent to pay a bribe, and the 7% who frequently pay bribes, who are largely also 
responsible. A public campaign against bribery “Just say no to bribes” should also be undertaken. People 
should use their vote to make the prevention of corruption a key priority among politicians. 

 Bribery is closely connected to one of the key crimes in Moldova – trafficking in persons. Ensuring 
people from Moldova are not subject to trafficking also depends largely on dealing with corruption. 

 The 2010 survey highlights that women are more likely to be victims of crime – even excluding 
crimes such as sexual abuse of which they are also more likely to be victims. The police and criminal 
justice system need to take this into account. The extremely low reporting rates for sexual crimes suggests 
the system is not welcoming to women who have experienced such crimes. This needs to change. 

 It is easy to dismiss crimes such as stock-theft and theft out of motor vehicles as minor crimes. 
But many people depend on their stock for survival. Theft out of motor vehicle also appears to have a 
disproportionately negative impact on public confidence – and is frequently a marker of where other sorts 
of property crime are likely to occur. Drug crimes too, while not themselves affecting public confidence, 
seem to be associated with other crime types and can be used to pinpoint areas were violent crime such as 
threats and attacks may be targeted and where services such as those for women who have been sexually 
abused might be located. 

 Having one’s home violated – burglary – is something that can be most easily prevented by 
having good reciprocal relations with neighbours. A dog too can help. People should also be aware that a 
prior incident puts one more at risk, and further protections may be required. 

 These are selected insights from the 2010 victimisation survey. If Moldova can address corruption 
in the judiciary and police abuse, great strides will have been taken toward a more secure democracy for 
the Republic of Moldova. 
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INTRODUCERE

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) a demarat un proiect operaţional întitulat „Un sistem de 
justiţie penală raţional şi echitabil pentru toţi oamenii din Moldova”. Proiectul are ca scop creşterea 
încrederii în sistemul de justiţie penală din Republica Moldova prin reformarea procedurilor penale.

Nevoia de încredere a publicului în justiţie nu este doar o chestiune de care sunt responsabili 
politicienii în faţa electoratului lor.  Necesitatea de a asigura încrederea publicului în justiţie 
constituie un caz special, deoarece încrederea publică joacă un rol central în funcţionarea justiţiei 
penale, căci încrederea publicului este intrinsecă funcţionării 
efective a sistemului de justiţie penală. Or, un sistem de justiţie 
care nu reuşeşte să se bucure de încrederea publicului nu 
poate funcţiona eficient. Un nivel scăzut al încrederii publice 
subminează caracterul efectiv al sistemului de justiţie, cum ar 
fi faptul că oamenii devin reticenţi în a raporta infracţiunile 
comise, sau în a participa în procesele penale în calitate de 
martori.  Prin contrast, eficacitatea sistemelor de sănătate 
şi educaţie nu este afectată de schimbările în încredererea 
publică.  Oamenii pot deveni mai critici la adresa acestor 
servicii, dar funcţionarea lor nu este afectată în mod grav de 
percepţia populaţiei.1 

Sistemul de justiţie penală reprezintă un aspect 
esenţial în îndeplinirea atribuţiei de a asigura ordinea publică.  Dacă sistemul pierde din 
încrederea publicului, este pusă în pericol chiar legitimitatea instituţiilor de justiţie penală şi, 
astfel, consimţământul publicului cum că aceasta este modalitatea principală de a face ordine 
în societate.2 FSM speră să îmbunătăţească încrederea publicului în justiţia penală prin crearea 
unui cadru care să stea la baza dezvoltării de politici penale, care să pună accent pe drepturile 
omului în mod adecvat şi în timp util.

Una din componentele principale ale prezentului proiect este cercetarea asupra victimizării 
şi opiniilor publice privind infracţionalitatea şi justiţia penală, acestea putând furniza informaţii 
pentru dezvoltarea unor politici adecvate de justiţie penală.  Acest raport prezintă rezultatele şi 
concluziile unui studiu asupra acestor chestiuni, sondaj care a fost efectuat în martie şi aprilie 2010, 
în Republica Moldova

1 Acest paragraf preia introducerea din raportul: Încrederea în Justiţie: O analiză internaţională, din 2004, UK Home Office 
Report, de Mike Hough şi Julian V. Roberts.
2 Vezi nota de mai sus.

UN SISTEM DE JUSTIŢIE 
CARE NU SE BUCURĂ 
DE ÎNCREDEREA 
PUBLICULUI NU  POATE 
FUNCŢIONA EFECTIV
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Principalele obiective ale cercetării sunt:
•	 Să se înţeleagă percepţiile cu privire la infracţionalitate; 
•	 Să se înţeleagă percepţiile cu privire la siguranţa personală şi performanţa instituţiilor  

implicate;
•	 Să se înţeleagă gradul de victimizare a populaţiei;
•	 Să măsoare rata cu privire la raportarea către poliţie a infracţiunilor şi piedicile la aceasta; 
•	 Să înţeleagă măsurile care trebuie luate de populaţie pentru a se proteja ea însăşi de 

infracţiuni, precum şi impactul acestor măsuri; 
•	 Să dezvolte recomandări practice care să îmbunătăţească încrederea în funcţionarea 

sistemului de justiţie penală. 

Prezentul raport încearcă să răspundă acestor obiective.
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METODOLOGIE 

Acest raport se bazează pe analiza unui sondaj de opinie 
publică.  Sondajul a fost efectuat în martie şi aprilie 2010 
(“studiu privind victimizarea 2010”).  Pentru acest sondaj 
locuinţele au fost selectate după un model complex, 
folosindu-se criteriile de stratificare şi aşezare.  Eşantionul 
a fost împărţit după 13 zone geografice (raioane) şi apoi 
după mediul rural sau urban.  În total, studiul a acoperit 37 
de localităţi urbane şi 134 localităţi rurale, rezultând 3018 
de interviuri. În cadrul fiecărei categorii, locuinţele au fost 
selectate aleatoriu.  În cadrul fiecărei locuinţe a fost selectat 
un rezident adult la întâmplare, folosind metoda “cea mai 
apropiată zi de naştere”. Această metodă constă în selectarea 
individului a cărui zi de naştere a fost cea mai apropiată de o 
dată arbitrară. Interviurile au fost realizate în limbile română şi rusă. Sondajul a fost reprezentativ 
pentru populaţia din Republica Moldova. Datele au fost ulterior raportate în funcţie de vârsta, sexul 
şi mediul rural/urban al populaţiei din Republica Moldova, în vârstă de 16-75 de ani. O analiză 
sociologică detaliată a nivelului de victimizare a populaţiei efectuată în baza sondajului de opinie 
enunţat este de asemenea disponibilă la cerere, la FSM.  Prezentul raport cuprinde doar concluziile 
şi implicaţiile în legătură cu chestiunile selectate.

PREZENTUL  RAPORT  
ARE LA BAZĂ ANALIZA 
DATELOR UNUI SONDAJ 
DE OPINIE PUBLICĂ 
EFECTUAT ÎN MOLDOVA



RAPORT ANALITIC  
ASUPRA VICTIMIZĂRII

44

REZULTATE 

Sondajul de opinie privind nivelul de victimizare a populaţiei efectuat în 2010 care face 
obiectul acestui raport a pus multe întrebări identice sau similare cu cele dintr-un sondaj naţional 
similar efectuat în anul 2008 care a stat la baza unui raport intitulat “Performanţele justiţiei penale 
prin prisma drepturilor omului”, disponibil la www.soros.md.  Acest fapt a permis identificarea 
schimbărilor produse din 2008 sau confirmarea rezultatelor din 2008. Toate trimiterile la “raportul 
din 2008” sau “sondajul din 2008” se referă la acest raport anterior.

1. Schimbări de percepţie cu privire la infracţionalitate

Sondajul efectuat în 2010 arată că majoritatea locuitorilor din Moldova cred că 
infracţionalitatea fie a crescut (31%), fie a rămas aceeaşi (31%) în ultimii cinci ani. Cifre foarte 
similare (30% şi, respectiv, 34%) s-au întâlnit şi în sondajul din 2008.  Aceasta în ciuda faptului 
că din anul 2000 a existat o scădere generală de 34% în privinţa numărului total de infracţiuni 
înregistrate de către Ministerul de Interne, şi o scădere generală de 7% în ultimii cinci ani.

Figura 1: Numărul total de infracţiuni înregistate de Ministerul de Interne 2000-2009 

În particular, aproape jumătate (49%) din locuitorii din Chişinău cred că infracţionalitatea a 
crescut. Această diferenţă se poate datora unei rate ridicate a victimizării în Chişinău - 60% din 
locuitorii capitalei ţării au fost victimă uneia dintre infracţiunile analizate în sondaj, comparativ cu 
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43% dintre locuitorii din afara capitalei. Astfel, victimizarea şi 
percepţia că infracţionalitatea a crescut sunt corelate.

⇒	 Important pentru factorii de decizie este că, indiferent 
de infracţionalitatea înregistrată, cei mai mulţi oameni 
continuă să creadă că “problema infracţionalităţii s-a 
agravat sau nu s-a îmbunătăţit”.  Aceasta înseamnă 
că statul nu poate influenţa percepţia publică 
privind criminalitatea susţinând oficial că numărul 
infracţiunilor înregistrate official s-a redus.  Aşadar 
altele sunt măsurile care sunt necesare pentru a 
îmbunătăţi încrederea publicului.

MOTIVELE SCHIMBĂRII DE PERCEPŢIE PRIVIND INFRACŢIONALITATEA 

Oamenii au fost rugaţi să identifice cele mai importante trei motive pentru creşterea 
percepţiei cu privire la infracţionalitate. Majoritatea oamenilor (57%) au arătat că prima cauză ar fi 
percepţia crescută cu privire la sărăcia din Moldova. A doua cauză (16%) este scăderea exigenţelor 
cu privire la calificarea ofiţerilor de poliţie, în timp ce a treia cauză este instabilitatea politică începută 
în 2009 (14%). Aceste trei motive sunt arătate drept cauze chiar şi atunci când se analizează toate 
opţiunile împreună - 78% dau vina pe săracie, 32% pe competenţa scăzută a poliţiştilor şi 31% pe 
instabilitatea politică. 

⇒	 Important pentru factorii de decizie este faptul că numai una dintre aceste trei cauze ale 
înrăutăţirii percepţiei cu privire la infracţionalitate ţine de sistemul de justiţie penală – 
carenţele în pregătirea ofiţerilor de poliţie. Acest lucru sugerează că modificările în politicile 
de justiţie penală ar putea avea un impact redus asupra percepţiilor privind infracţionalitate 
dacă nu sunt însoţite de reducerea percepţiei cu privire la sărăcie şi de creşterea stabilităţii 
politice. Acesta sugerează, de asemenea, că printre schimbările importante în politicile de 
justiţie penală, din punct de vedere al îmbunătăţirii percepţiei privind infracţionalitatea, 
trebuie să fie îmbunătăţită percepţia asupra calităţii  ofiţerilor de poliţie

SCHIMBĂRI ÎN CE PRIVEŞTE GRADUL VIOLENŢEI

Doar mai puţin de jumătate din persoanele intervievate 
(46%) spun că infracţiunile au devenit mai violente. Iar 21% nu 
vor să îşi exprime opinia cu privire la faptul dacă infracţiunile 
au devenit mai mult sau mai puţin violente. Cu toate acestea, 
în Chişinău şi Bălţi, mai mult de jumătate spun că infracţiunile 
au devenit mai violente.  Percepţia că infracţionalitatea este 
mai violentă este puternic corelată cu percepţia că a crescut 
infracţionalitatea. Interesant, percepţia cu privire la o creştere 
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a violenţei este asociată cu dezaprobarea în privinţa competenţei poliţiei, dar nu cu creşterea 
infracţionalităţii pe motive de sărăcie sau instabilitate politică. 

⇒	 Aceasta sugerează că cele mai grave percepţii negative (creşterea criminalităţii şi creşterea 
violenţei) sunt asociate cu vina în calificările poliţiei, sugerând că îmbunătăţirea politicilor 
care pot schimba percepţiile în ceea ce priveşte calificările poliţiei pot avea un impact major 
asupra percepţiei în privinţa infracţionalităţii.

Aproape 1 din 4 oameni înstăriţi din mediul urban au declarat că au discutat despre infracţiuni în 
ultimele două săptămâni, comparativ cu 1 din totalul de 6. Acest lucru sugereaza că e mai mare 
probabilitatea ca formatorii de opinie - oameni mai înstăriţi din mediul urban – să discute despre 
infracţiuni decât ceilalţi.

2. Percepţii cu privire la siguranţa personală 

Corelaţiile cu frica au fost analizate în detaliu în raportul de sondaj din 2008, care a găsit 
sentimente extrem de ridicate de teamă în Moldova, în comparaţie cu frica măsurată în sondajele 
din alte ţări.  Sondajul de faţă a constatat rezultate similare cu sondajul precedent.  De exemplu, 
sondajul anterior, din 2008, a găsit că 1 locuitor din 9 sau 11% nu se simt în siguranţă acasă în 
timpul zilei. Aceeaşi cifră se regăseşte în prezentul sondaj.

Percepţiile în privinţa siguranţei personale au fost analizate în acest sondaj în baza unor 
întrebări privind măsura în care oamenii se simt în siguranţă în timpul zilei, în timpul nopţii, pe 

stradă, în magazine, în pieţe, în parcuri, acasă, în locuri de 
distracţie, şi în timp ce utilizează transportul public. 

În timpul zilei, oamenii se simt mai degrabă nesiguri în 
piaţă (30% se simt în nesiguranţă) şi în timp ce utilizează 
mijloace de transport în comun (25% se simt în nesiguranţă). 
În timpul nopţii, oamenii se simt mai degrabă în nesiguranţă 
pe stradă (50% - aceasta se ridică la 59% în Chişinău), în timp 
ce utilizează transportul public (42%) şi în parcuri (39%).
⇒	 Rezultatele sugerează că măsurile care pot 
îmbunătăţi sentimentul de siguranţă în locurile publice sunt 
cele susceptibile de a avea cel mai mare impact asupra fricii. O 
mai bună patrulare a pieţelor în timpul zilei şi iluminarea 
străzilor şi parcurilor pe timp de noapte ar putea avea un 

impact mai mare pentru înlăturarea sentimentului de teamă decât alte măsuri, cât timp 
acestea privesc locurile în care oamenii probabil simt cel mai puternic frica.
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Foto 1: Troleibuz în Chişinau

MULŢUMIREA CU PRIVIRE LA SIGURANŢA PERSONALĂ

Doar sub jumatate din locuitorii din Republica Moldova (42%) sunt nemulţumiţi de 
modul în care este asigurată siguranţa lor personală. Un sfert din locuitori (25%) cred că problema 
siguranţei lor personale s-a înrăutăţit, în timp ce 59% cred că nu a existat nici o schimbare.

Interesant, percepţia că siguranţa personală a unui locuitor s-a înrăutăţit nu este corelată 
cu vina sărăciei pentru creşterea infracţionalităţii, sugerând că nu există nicio legătură între cele 
două percepţii. Cu toate acestea, percepţia de mai sus este corelată negativ cu vina pe care o are 
instabilitatea politică - cu alte cuvinte, oamenii care dau vina pe instabilitatea politică nu prea 
cred că securitatea lor personală s-a înrăutăţit. Acest lucru sugerează că oamenii care dau vina pe 
instabilitatea politică pentru “agravarea” infracţionalităţii, nu percep acest lucru drept unul care 
le-ar afecta siguranţa lor personală. Altfel spus, aceştia nu par să fi fost ameninţaţi personal cu o 
infracţiune generată de instabilitatea politică.

Prin contrast, există o corelaţie pozitivă între dezaprobarea privind calificările poliţiei şi 
înrăutăţirea siguranţei personale. Aceasta sugerează că cei care dau vina pe pregătirea poliţiei simt 
că, creşterea infracţionalităţii îi afectează personal.

⇒	 Din nou, acest lucru sugerează factorilor de decizie că abordarea chestiunii privind calificarea 
poliţiştilor va avea un impact favorabil asupra celor care se simt personal ameninţaţi de 
infracţionalitate.

Sentimentele de siguranţă au fost, de asemenea, măsurate prin întrebarea referitoare la cât 
de probabil ar fi ca propria lor casă să fie spartă. Majoritatea oamenilor (52%) cred că acest lucru nu 
este probabil; cu toate acestea, 42% au considerat că este probabil. Cum era de aşteptat, sentimentul 
că aceasta e puţin probabil a fost puternic asociat cu sentimentul de siguranţă personală.
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Foarte puţine persoane (7%) au spus că s-au confruntat uneori (5%) sau de multe ori (2%) 
cu problemele legate de droguri. Cu toate acestea, proporţia a fost relativ ridicată în Bălţi (24%) şi 
într-o măsură mai mică la Chişinău (11%).

Foto 2: Academia “Ştefan Cel Mare” a Ministerului de Interne

Nu a existat nicio corelaţie între a fi confruntat sau nu cu probleme legate de droguri şi 
existenţa sau nu a sentimentului de siguranţă personală, nici cu opiniile asupra capacităţii de 
protecţie din partea statului sau poliţiei. Asta înseamnă că oamenii care se confruntă cu probleme 
legate de droguri nu se simt mai mult sau mai puţin siguri. Aceeaşi a fost situaţia când s-a limitat 
analiza la Bălţi, unde frecvenţa problemelor legate de droguri pare să fie mai mare.

⇒	 Acest lucru sugerează că problemele legate de droguri nu sunt un factor legat de sentimentul 
de siguranţă pentru cetăţenii Republicii Moldova.  Asta înseamnă că nu se va obţine o 
creştere a încrederii publice doar prin abordarea singulară a problemelor legate de droguri.
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3. Niveluri de satisfacţie faţă de instituţiile de justiţie penală

Când au fost întrebaţi cine ar trebui să asigure siguranţa cetăţenilor, cea mai frecventă 
primă opţiune a fost statul în general (42%). Acest punct de vedere este puternic corelat cu cel 
potrivit căruia siguranţa personală s-a înrăutăţit. Cu alte cuvinte, oamenii care cred că statul este 
principalul responsabil pentru siguranţa cetăţeanului cred, de asemenea, că siguranţa lor personală 
s-a înrăutăţit.

Cea mai frecventă a doua opţiune (31%) şi a treia (25%) este poliţia. Atunci când se 
analizează toate cele trei opţiuni, împreună, 78% din locuitori spun ca poliţia este printre primele 
trei institutii care ar trebui să asigure siguranţa cetăţenilor, 74% vorbesc de stat în general, şi 52% au 
ales administraţiile publice locale.

Aproape jumătate din locuitori (48%) au spus că 
responsabili sunt înşişi cetăţenii  - şi acest punct de vedere a fost 
corelat cu părerea că instabilitatea politică este responsabilă 
de creşterea infracţionalităţii. Cu alte cuvinte, persoanele care 
consideră că cetăţenii înşişi sunt responsabili pentru asigurarea 
siguranţei cetăţenilor sunt de asemenea înclinate să considere 
că instabilitatea politică este cauza creşterii infracţionalităţii.

Doar pentru 11% armata are un rol între primele trei instituţii 
care ar trebui să asigure securitatea cetăţenilor. 

⇒	 Acest lucru sugerează că populaţia din Moldova nu 
ar vedea binevenită intervenţia armatei în asigurarea 
siguranţei faţă de infracţionalitate.
Doar 11% au indicat procuratura, şi doar 10% au 

indicat instanţele judecătoreşti printre primele trei instituţii 
care trebuie să asigure siguranţa cetăţenilor.  Cu alte cuvinte, populaţia din Moldova vede mai 
degrabă statul în general şi poliţia în special ca având rol în asigurarea cetăţenilor, dar nu văd ca 
procuratura sau instanţele să aibă o responsabilitate în a asigura siguranţa cetăţenilor.

⇒	 Acest lucru sugerează că cetăţenii nu văd aceste componente ale sistemului de justiţie penală 
ca având un rol în menţinerea siguranţei lor. Aceasta este o constatare neaşteptată. Ţările în 
curs de dezvoltare, cum ar fi cele din Africa de Sud, arată frecvent o tendinţa opusă, cum că 
publicul aşteaptă ca instanţele şi procuratura să prevină infracţionalitatea prin urmărirea cu 
succes a infractorilor prolifici şi să îi descurajeze pe infractori prin sancţionarea lor. Faptul 
că cetăţenii Republicii Moldova nu fac o legătură între siguranţa faţă de infracţiuni şi 
funcţionarea optimă a procuraturii şi instanţelor poate sugera un anumit grad de cinism cu 
privire la rolul acestora în prevenirea infracţionalităţii. Există încă o posibilitate, şi anume 
ca această atitudine să aibă legătură cu politizarea istorică a acestor instituţii în timpul 
perioadei sovietice.
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Aproape două treimi (65%) din populaţia Moldovei nu este de acord cu afirmaţia că “statul îi 
protejează în mod eficient” şi ceva mai puţin (63%) nu sunt de acord că “poliţia îi protejează”. Aceasta 
reprezintă o înrăutăţire comparativ cu sondajul din 2008, care a gasit că 58% declarau că statul nu 
reuşeşte să îi protejeze, şi 53% că poliţia nu reuşeşte să îi protejeze.3

Figura 2: “Statul mă protejează efectiv”
 

Doar 15% dintre locuitori cred că activitatea poliţiei s-a îmbunătăţit în ultimii cinci ani şi 26% 
cred că s-a înrăutăţit. În timp ce 10% cred că activitatea procuraturii s-a îmbunătăţit şi 10% că cea 
a instanţele s-a îmbunătăţit, totuşi 22% cred că activitatea acestora s-a înrăutăţit. Aproximativ 13% 
cred că activitatea baroului s-a îmbunătăţit, iar 20% cred că s-a înrăutăţit.

Doar 6% din populaţie crede că toate cele patru instituţii - instanţele judecătoreşti, procuratura, 
baroul şi poliţia – şi-au îmbunătăţit activitatea, în timp ce 16% crede că activitatea tuturor celor 
patru institutii s-a înrăutăţit. Restul au opinii mixte, care fie cred că activitatea acestor instituţii a 
rămas aceeaşi, fie nu au dorit să îşi exprime opinia.

⇒	 Foarte puţini oameni văd o îmbunătăţire generală în sistemul de justiţie penală sau chiar 
o ameliorare numai în anumite sectoare ale sistemului de justiţie penală, şi o minoritate 
semnificativă văd o deteriorare în ultimii cinci ani. Aceasta sugerează că nicio reformă a 
sistemului de justiţie penală în această perioadă nu a avut un impact favorabil - sau că nu a 
reuşit să depăşească alţi factori care au avut un impact negativ asupra încrederii publicului.
Nota medie din maxim 5 [puncte] pe care oamenii o dau pentru poliţie e 2.97, pentru 

procurori 3.01, judecători 3.02 şi pentru  avocaţi 3.15. Aceasta sugerează că oamenii privesc 
apărătorii în modul cel mai favorabil, iar poliţia în cel mai defavorabil. Ordinea preferinţei (poliţie 
cel mai rău, avocaţii cel mai bune) nu s-a schimbat din 2008, însă este de remarcat că prezentele 
note au scăzut uşor pentru toţi faţă de cele din 2008.

PERFORMANŢA POLIŢIEI 

Întrebările din sondajul din 2008 s-au pus din nou în 2010 cu privire la măsura în care 
poliţia are succes în realizarea diferitelor atribuţii, cum ar fi protecţia legii. În ambii ani, poliţia a 

3  Pagina 11 din Raportul din 2008. Marja de eroare pentru fiecare studiu este în jur de 2%. Rezultă astfel că înrăutăţirea din 
2010 faţă de anul 2008 este reală.
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obţinut cel mai bun scor pentru investigarea şi descoperirea 
infracţiunilor şi cel mai mic scor pentru protejarea legii şi 
asigurarea drepturilor omului. Acest lucru nu este de mirare, 
dat fiind că în cercetarea din 2008 a arătat că nu a existat nici un 
efort concertat din partea poliţiei pentru a asigura drepturile 
omului şi respectul faţă de lege de către membrii săi; poate   
răspunsul poliţiei la dezordinea publică din aprilie 2009 a 
pătat în continuare imaginea poliţiei. O îngrijorare particulară 
în prezentul raport este creşterea abuzurilor poliţiei faţă de 
suspecţi (a se vedea capitolul 12 de mai jos), precum şi gradul 
de răspândire a mitei în rândul poliţiei (a se vedea capitolul 11 
de mai jos).

Foto 3: Urmări ale evenimentelor din aprilie 2009

⇒	 Cu excepţia cazului în care statul acordă prioritate drepturilor omului în reforma poliţiei, 
notele publicului cu privire la funcţiile poliţiei legate de drepturile omului şi protecţia legii 
sunt susceptibile de a rămâne scăzute. Evenimentele din aprilie 2009 au fost urmate probabil 
de o înrăutăţire a percepţiei publice cu privire la poliţie în legătură cu aceste aspecte.
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La fel ca în sondajul din 2008, cel din 2010 constată că după un contact cu poliţia se 
agravează percepţia generală cu privire la poliţie. Acest lucru este îngrijorător, pentru că ar fi de 
aşteptat ca oamenii care au avut contact cu poliţia să fie mai bine informaţi pentru a face evaluări 
poliţiei. Cu toate că această tendinţă este observată şi în alte ţări, faptul că cei mai bine informaţi au 
păreri mai rele despre poliţie este îngrijorător.

4. Tendinţe în privinţa victimizării populaţiei moldovene 

Aproape jumătate (46%) din populaţia Moldovei spune că, în ultimii cinci ani (2005-
2010), a fost victimă a cel puţin unul dintre tipurile de infracţiuni analizate în sondajul din 2010, 
în timp ce 33% din respondenţi au declarat că au fost victime în 2009. Acest lucru înseamnă că 
942.500 de persoane au fost victime a cel puţin o infracţiune în 2009 şi 1.313.811 în ultimii cinci 
ani. Aceasta trebuie comparat cu cele 127.167 infracţiuni înregistrate de către Ministerul de Interne 
în ultimii cinci ani.

Acest lucru este, de asemenea, comparabil cu 11% care au declarat că au fost victime 
ale infracţiunilor în ultimii trei ani în sondajul din 2008.  Discrepanţa poate fi rezultatul unei 
chestionări mai detaliate pe tipuri de infracţiuni specifice adoptate în ancheta din 2010, ceea 
ce s-a făcut deoarece chestionarea în sondajul din 2008 s-a dovedit insuficientă.  Infracţiunile 
cercetate în sondajul din 2010 includ furt de autovehiculele, furt de motociclete/scutere, furt de 
biciclete, furt din autovehicule, furt prin spargerea locuinţei, tentative de spargere a locuinţelor, 
lovire sau ameninţare, tâlhărie (jaf cu aplicarea forţei), furt de animale, agresiune sexuală, trafic de 
persoane. De asemenea, au fost cercetate infracţiunile de mită şi rele tratamente aplicate de către 
poliţie. Numărul de persoane din Republica Moldova care se confruntă cu fiecare tip de infracţiune 
în 2009, şi în ultimii trei ani, este ilustrat mai jos în figura 3.

Numărul de infracţiuni comise în cursul anului 2009 şi indicate în figura de mai sus este 
de aproximativ 646.000.4  Probabil acest lucru este de fapt o subestimare, deoarece sondajul nu 
a înregistrat mai mult de o infracţiune din acelaşi tip de infracţiuni în 2009. Acest lucru trebuie 
comparat cu cifrele oficiale care indică un total de aproximativ 25.000 de infracţiuni înregistrate în 
cursul anului 2009.

În sondaj s-a întrebat, de asemenea, dacă oamenii au raportat sau nu infracţiunea la 
poliţie.  Raportul a fost în medie de o treime.  Acest lucru sugerează că aproximativ 213.000 
infracţiuni au fost raportate la poliţie în 2009.

⇒	 Rata scăzută de raportare a infracţiunilor la poliţie nu ţine cont pe deplin de diferenţa dintre 
cifrele oficiale ale infracţionalităţii publicate de către Ministerul de Interne şi numărul de 
infracţiuni numărate la sondaj. Este ceva obişnuit pentru studiile de victimizare ca acestea să 
indice o rată a infracţionalităţii mult mai mare decât cea indicată de cifrele oficiale. De exemplu, 
Sondajul Britanic cu Privire la Infracţiuni (British Crime Survey) indică un număr aproximativ 
dublu faţă de numărul de infracţiuni înregistrate în evidenţele oficiale ale poliţiei.  Totuşi, 

4 În acest număr nu sunt incluse mita şi relele tratamente aplicate suspecţilor de către poliţie. 
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prezentul studiu privind victimizarea a înregistrat un număr de 10 ori mai mare faţă de cifrele 
oficiale. Rezultă că acest studiu privind victimizarea oferă doar un punct de referinţă pentru 
măsurarea schimbărilor privind infracţionalitatea. Acest reper nu se bazează pe date oficiale.

Figura 3: Numărul de victime în Moldova după tipul infracţiunilor, în 2009 şi în ultimii trei ani 
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Cele mai multe victime din sondajul din 2010 au fost victime doar a unui singur tip de 
infracţiuni. Dintre victime, 62% au fost victima unei singur tip de infracţiuni, 38% a două sau mai 
multe tipuri de infracţiuni. Acest lucru arată că 60% dintre toate infracţiunile numărate în prezentul 
studiu (cele cu privire la persoanele care au fost victime de mai multe ori), au fost comise în ultimii 
5 ani faţă de doar 17% din locuitorii din Moldova (persoane victime de mai multe ori). Ceea ce 
sugerează că un procent mic de oameni care au fost victime în mod repetat contează pentru calculul 
majorităţii infracţionalităţii în Republica Moldova.

Figura 4: Victimele mai multor infracţiuni

⇒	 Ca modalităţi de prevenire a infracţionalităţii, pot fi avute în vedere acţiuni în legatură cu 
victimele prin care să se încerce prevenirea unei noi viitoare victimizări. În plus, întrucât 
victimele infracţiunilor tind să aibă cele mai negative puncte de vedere asupra statului şi 

dată fiind lipsa încrederii publice în sistemul de justiţie penală, 
acordarea de asistenţă victimelor ar putea fi, de asemenea, un 
mijloc de a îmbunătăţi încrederea publicului în sistem.
Moldova nu este singura ţară în care un procent relativ mic de 
populaţie suferă majoritatea infracţiunilor, adică victimele unor 
infracţiuni au mai multe şanse decât restul populaţiei să fie din 
nou victime. În Marea Britanie, un studiu privind spargerile a 
constatat că victimele au fost extrem de susceptibile de a fi re-
victimizate de spărgători în luna următoare incidentului iniţial.5 
Acest lucru a impus o intervenţie constând în împrumutarea 
către victima spargerii a unor mijloace de protecţie (cum ar 
fi o alarmă antifurt mobilă) pentru o perioadă definită.  De 

5  Farrell, G. & Pease, K. Odată muşcat, muşcat de două ori: victimizarea repetată şi implicaţiile pentru prevenirea 
criminalităţii, Grupul	de	Cercetare	al	Poliţiei,		Unit	Series	Paper	No.	46,	London	Home	Office	Police	Department	(1993)	
disponibil	pe	http://www-staff.lboro.ac.uk/ssgf/PDFs/Once%20Bitten.pdf. 
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asemenea, poliţia a acordat asistenţă victimelor în identificarea punctelor vulnerabile în casele lor, 
care ar putea fi fortificate împotriva criminalităţii.6

⇒	 Multe ţări se concentrează asupra îmbunătăţirii măsurilor de comunicare pentru a susţine 
încrederea victimelor în poliţie şi sistemul de justiţie penală. O măsură adoptată în Africa 
de Sud a fost ca, după raportarea infracţiunii, să fie trimis un mesaj pe telefonul mobil prin 
care se indică numărul dosarului,  numele şi datele de contact ale ofiţerului de urmărire 
penală care investighează cazul.  Ulterior, sunt trimise periodic mesaje pentru a ţine la 
curent victima cu privire la progresele înregistrate în acest caz. Acesta este un mijloc relativ 
simplu de îmbunătăţire a comunicării cu victimele infracţiunilor.

TENDINŢE GENERALE ALE RISCULUI DE VICTIMIZARE 

Unele persoane sunt mai susceptibile decât altele să fie victime ale infracţiunilor. În Moldova, 
femeile sunt mai susceptibile de a fi  victime ale infracţiunilor analizate în sondaj decât bărbaţii 
(49% dintre femei au fost victime, comparativ cu 44% dintre 
bărbaţi). Această relaţie se păstrează chiar dacă am exclude din 
analiză infracţiunile sexuale (47% dintre femei au fost victime 
ale tuturor infracţiunilor, cu excepţia celor sexuale şi 43% 
dintre bărbaţi). Acesta este un rezultat interesant, deoarece 
în multe alte ţări bărbaţii sunt mai susceptibili decât femeile 
să fie victime ale infracţiunilor, de obicei din cauza unui mai 
mare angajament socio-economic al lor în societate.  Acest 
rezultat poate reflecta o mai mare poziţie socio-economică 
a femeilor în societatea moldovenească în comparaţie cu 
multe ţări occidentale.  Rezultatul se menţine chiar şi atunci 
când se ţine seamă de alte variabile care au un impact asupra 
riscului. Deoarece populaţia din Moldova are mai multe femei, 
acest rezultat, de asemenea, înseamnă că femeile constituie 
majoritatea victimelor infracţiunilor (55%).

⇒	 Factorii de decizie politică ar trebui să se asigure că 
sistemul de justiţie penală este accesibil pentru femei şi 
răspunde nevoilor lor specifice. Într-o societate în care 
femeile sunt încă în mare măsură responsabile pentru 
îngrijirea copiilor, aceasta poate include facilităţi 
pentru îngrijirea copilului sau birouri prietenoase 
pentru copii unde femeile să poată raporta infracţiuni. 
Pentru femeile care au fost victime ale abuzurilor 
sexuale sau ale traficului de persoane, ar trebui să 
se asigure posibilitatea de a raporta o infracţiune 
într-o cameră privată şi unui ofiţer de poliţie de sex 

6 Ibid. 
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feminin. Pentru infracţiuni sexuale şi infracţiuni generale împotriva femeilor, a face poliţia 
mai prietenoasă poate necesita mărirea numărului de ofiţeri de poliţie de sex feminin în 
birourile unde se primesc plângeri şi a numărului de femei-detectiv (ofiţeri de urmărire 
penală) pentru investigarea acestor cazuri.
Tinerii sunt, de asemenea, mult mai susceptibili de a fi victime ale infracţiunilor (52% din 

respondenţii sub 30 de ani au fost victima unei infracţiuni comparativ cu 44% din persoanele de 30 
ani şi peste). Tinerii sunt mai expuşi riscului decât persoanele în vârstă, chiar şi în zone rurale sau 
urbane. Este mai puţin probabil ca tinerii să raporteze la poliţie comiterea infracţiunii. Acest lucru 
este conform cu tendinţele din  alte ţări. Cu toate acestea, deoarece populaţia din Moldova este 
dominată de persoanele în vârstă, majoritatea victimelor sunt de 30 ani şi mai în vârstă (63%), şi 
pentru că rata de raportare din partea tinerilor este mai mică, există un risc mai mare ca infracţiunile 
cu victime tinere să rămână necunoscute pentru poliţie şi stat în general. În plus, poliţia are tendinţa 
de a aresta tineri într-o rată mai mare decât restul populaţiei (vezi mai jos). Astfel, poliţia are tendinţa 
de a vedea tinerii ca fiind mai degrabă “probleme” decât victime ale infracţiunilor.

⇒	 Pentru a corecta prejudecăţile cu privire la tineri, ar trebui să se desfăşoare cu poliţiştii 
o instruire cu privire la rezultatele acestui studiu, pentru a-i sensibiliza în problema 
victimizării tinerilor. De asemenea, pot fi necesare campanii mass-media prin care tinerii să 
fie consiliaţi cu privire la modul de a evita să devină victima unei infracţiuni. 

Având un venit mai mare decât cel mediu (venitul mediu este de 1000-1500 de lei), creşte, de 
asemenea, riscul de a fi o victimă - oamenii care câştigă mai mult de 1500 de lei sunt mult mai 
susceptibili de a fi victime ale infracţionalităţii (62% din cei ce căştigă mai mult de 1500 au fost 
un victima unei infracţiuni, comparativ cu 43% în rândul celor cu venituri mai puţin de 1500 de 
lei). De fapt, 76% dintre cei cu venit mare, câştigând mai mult de 8000 de lei, au fost victime ale 
infracţiunilor. Majoritatea victimelor infracţiunilor castigă mai mult de 1500 de lei (59%).

⇒	 Deoarece majoritatea poliţiştilor din Moldova câştiga doar cu puţin mai mult decât o 
persoana medie în Republica Moldova, ei pot simţi mai puţină empatie pentru persoanele 
care sunt victime ale infracţiunilor dar câştigă mai bine decât ei. Acest lucru poate creşte 
riscul luării de mită şi alte chestiuni de corupţie în investigarea infracţiunilor.

Oamenii care locuiesc în zonele urbane sunt mult mai susceptibili de a fi victime ale infracţiunilor 
(53% de persoane din mediul urban au fost victime ale infracţiunilor, comparativ cu 42% din rândul 
populaţiei rurale). Acest lucru este conform cu tendinţele din alte ţări.

⇒	 În majoritatea ţărilor, numărul personalului din secţiile de poliţie este în funcţie de 
cifrele privind populaţia. Cu toate acestea, deoarece zonele urbane au o rată mai mare 
ainfracţionalităţii, personalul din zonele urbane ar trebui să fie ajustat şi anume ar trebui să 
fie mai mare decât pot sugera cifrele populaţiei. 
Persoanele cu studii superioare sunt mai susceptibile de a fi victima unei infracţiuni (49% 

din cei cu studii medii de specialitate, sau studii universitare ori postuniversitare au fost victime, 
comparativ cu 44% dintre cei doar cu nivel de studii primare sau generale). Acest rezultat e valabil 
chiar şi atunci când se au în vedere atât veniturile, cât şi mediul rural/urban.

Oamenii care sunt membri ai grupurilor minoritare (rusă, găgăuză, etc) nu sunt mai 
mult sau mai puţin susceptibili de a fi victime ale acestor infracţiuni comparativ cu moldovenii/



REPERE PENTRU ELABORAREA  
POLITICILOR PENALE ÎN MOLDOVA 57

românii. În majoritatea ţărilor, statutul de minoritate tinde să 
crească probabilitatea de a fi victima unei infracţiuni. Acesta 
nu pare să fie cazul în Republica Moldova.

VICTIMIZAREA DUPĂ NATURA INFRACŢIUNILOR 

În ultimii cinci ani, e foarte probabil ca oamenii să 
fi fost victime ale furtului din autovehicule, ale traficului de 
fiinţe umane şi ale furtului de animale. În timp ce furtul din 
autovehicule este de obicei o infracţiune de oportunitate, 
traficul de fiinţe umane este de obicei foarte organizat. Astfel, 
probabil există grupuri ţintă foarte diferite pentru aceste 
tipuri de infracţiuni.  Datorită incidenţei alarmant de mare a 
traficului de persoane în studiu, această infracţiune va fi analizată prima.

5. Traficul de persoane în Moldova 

Este binecunoscut faptul că Republica Moldova a înregistrat un val de emigrare în afara ţării, în 
special a tinerilor. Acest sondaj arată că mai mult de o treime de persoane din Moldova (35%) spun 
că ei sau un membru al familiei lor a plecat la muncă în străinătate în ultimii cinci ani.

Foto 4: Noile paşapoarte din Moldova

Din păcate, o parte din cei care pleacă în străinătate au fost victime ale traficului. Dintre cei 
care spun că un membru al familiei lor a plecat la muncă în străinătate, 1 din 8 (adică 12%) au 
declarat că aceste persoane care au plecat au fost obligate să presteze servicii fără a fi remunerate 
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sau au fost lipsite de libertate de mişcare (adică au fost traficate). Mai mult de jumătate (56%) au 
spus că aceasta s-a petrecut pe parcursul anului 2009 – ceea ce înseamnă că aproximativ 67.000 de 
persoane au fost traficate în 2009.

Dintre cei care au spus că au fost lipsiţi de remuneraţie sau de libertate (adică traficate), 1 la 
12 (reprezentând 8%) au declarat că persoana traficată a raportat incidentul la poliţie, şi mai mult 
de jumătate dintre acestea au sesizat poliţia din ţara în care se aflau, şi nu poliţia din Republica 
Moldova.  Acest lucru înseamnă că, deşi traficul ar fi putut privi aproape 100.000 de oameni în 
ultimii 5 ani, poliţia din Republica Moldova a primit, probabil, mai puţin de 4.000 de astfel de 
sesizări în ultimii 5 ani. Raportul de activitate al Procuraturii Generale a arătat că au fost cercetate 
în anul 2009 doar 185 cazuri de trafic de fiinţe umane şi 21 cazuri de trafic de copii.

⇒	 Poliţia ar trebui să aibă încheiate acorduri cu ţările de destinaţie a traficului, astfel că poliţia 
moldoveană să poată fi informată cu privire la traficul cetăţenilor săi. Deoarece deseori 
traficul implică un anumit grad de comportament imputabil victimei (în special în ceea ce 
priveşte respectarea legilor migraţiei), legiuitorul ar trebui să ia în considerare nepedepsirea 
acelor persoane care au comis infracţiuni dar au informat sau au depus mărturie împotriva 
persoanelor care comit traficul. Acest lucru se poate combina cu un program de protecţie 
a martorilor pentru a asigura siguranţa celor care doresc să depună mărturie. Ambasadele 
Republicii Moldova ar trebui să aibă linii de asistenţă telefonică pentru apeluri gratuite în 
ţările de destinaţie ale traficului, unde cetăţenii moldoveni să poată suna pentru a solicita 
asistenţă.
Estimarea că aproape 100.000 de persoane au fost traficate în perioada 2004-2009 este în 

concordanţă cu ceea ce a constatat Organizaţia Internaţională pentru Migraţie în 2007, cum că 
aproximativ 57.000 de persoane din Republica Moldova au fost traficate.

Deşi cei care au pretins că au avut în familie victime ale traficului de persoane în ultimii 5 
ani au fost mai degrabă oamenii săraci (cei care au un câştig mai mic decât venitul mediu) (59%) 
(cu alte cuvinte, majoritatea persoanelor traficate sunt cei saraci), incidenţa traficului este uşor mai 
ridicată în familiile mai bogate - adică unde se câştigă mai mult decât venitul median (venitul mediu 
este de 1000-1500 lei) (4,2% faţă de 3,7% din familiile sărace). Aceasta sugerează, contrar opiniei 

populare, că în Moldova oamenii cu venituri mai mari sunt 
ceva mai expuşi riscului de trafic.

Constatarea de mai sus cu privire la venit nu pare să fie 
legată de dinamica mediului urban/rural - incidenţa traficului 
de persoane a fost mai mare în gospodăriile din mediul rural 
(4,1%) şi persoanele care pretind că au fost traficate au fost, de 
asemenea, mai degrabă din mediul rural (58% din persoanele 
traficate sunt din mediul rural). De altfel, faptul că oamenii din 
mediul rural sunt mai expuşi riscului este în conformitate cu 
percepţia populară.

Combinând criteriul veniturilor cu cel al mediului 
urban/rural, incidenţa traficului este mai mare în familiile 
bogate din mediul rurale (4,5%) şi mai scăzut în rândul 
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familiilor sărace din  mediul urban (3,5%). Cu alte cuvinte, cei bogaţi din mediul rural au cu 30% 
mai multe şanse de a fi experimentat traficul decât cei săraci din mediul urban. Cu toate acestea, 
raportat la familiile care au avut de-a face cu traficul de persoane, gospodăriile urbane sărace 
depaşesc într-un procent de 3 la 1 gospodăriile rurale bogate. Acest lucru se datorează faptului 
că gospodăriile sărace din mediul urban sunt mult mai frecvente în Moldova decât gospodăriile 
bogate din mediul rural.

Persoanele care raporteaza ca familiile lor au avut de-a face cu traficul de persoane sunt de 
trei ori mai susceptibile în a declara, de asemenea, că au fost atacate sau ameninţate în ultimii cinci 
ani, comparativ cu celelalte persoane (16% dintre persoanele care fac parte din familii care s-au 
confruntat cu traficul de persoane raporteaza violenţe sau ameninţări, în comparaţie cu 5% din 
celelalte familii, în general). Acest lucru se datorează în principal unei creşteri a ameninţărilor, mai 
degrabă decât lovirilor în rândul acestui grup. Cu toate acestea, infractorii au fost mai predispuşi 
să folosească o armă în comiterea ameninţării sau violenţei în rândul celor care au experimentat 
traficul (19% din familiile traficate se confruntă cu o violenţă sau ameninţare cu o armă, comparativ 
cu 11% din alte familii). Nu este clar dacă atacul sau ameninţarea sunt legate de trafic, sau dacă pur 
şi simplu rezultatul sugerează că mediile unde se produc violenţe sau ameninţări sunt, de asemenea, 
medii unde traficul este mult mai probabil.

⇒	 Incidenţa ridicată a ameninţărilor în randul familiilor care s-au confruntat cu traficul de 
persoane este un indicator relevant pentru extorcarea 
efectuata de grupuri criminale organizate. Aceasta 
susţine idea că protecţia martorilor ar putea fi necesară 
pentru persoanele traficate şi familiile lor care sunt 
dispuse să depună mărturie.

De asemenea, familiile care s-au confruntat cu traficul de 
persoane sunt mai susceptibile în a declara ca posedă o 
arma (10% din familiile care s-au confruntat cu traficul de 
persoane, comparativ cu 5 % din celelalte familii). Acest lucru 
se poate referi mai degrabă la violenţe sau ameninţări decât la 
trafic: 10% din familiile care s-au confruntat cu violenţe sau 
ameninţări aveau, de asemenea, un pistol, comparativ cu 5% 
din alte gospodării.

Printre femeile care au raportat traficul în familiile lor, 
13% (adică 1 din 8) au declarat că au experimentat un abuz sexual în ultimii cinci ani, comparativ 
cu numai 2% în alte familii. Acest lucru sugerează că mediile în care se produc abuzuri sexuale sunt, 
de asemenea, mult mai favorabile pentru traficul de persoane.

O treime din familiile cu persoane traficate au experimentat şi acte de corupţie (fiind invitat 
să dea mită), comparativ cu 20% în rândul persoanelor din alte familii.

Nu a fost găsită nici o asociere între traficul de persoane şi infracţiuni precum spargere, furt, 
sau furt din autovehicule. Aceasta sugerează că nu există o relaţie între mediile predispuse la aceste 
tipuri de infracţiuni şi traficul de persoane.
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6. Furturile din autovehicule în Moldova

Aproximativ 5% din populaţia Moldovei afirmă că a avut de-a face cu un furt din autovehicul 
în ultimii cinci ani (obiect al furtului fiind, de exemplu: radiourile de maşina, roţile de rezervă şi alte 
bunuri ţinute sau lăsate în maşini). Aceasta cifră scăzută nu corespunde neapărat realităţii, având 
in vedere faptul că majoritatea familiilor din Moldova nu deţin un autovehicul şi, astfel, ar fi puţin 
probabil să li se fure vreun obiect dintr-un astfel de vehicul. De fapt, 14% dintre familiile cu maşini 
au suferit un furt dintr-un autovehicul în ultimii cinci ani. Deşi aceasta infracţiune este adesea 
considerată a fi mai puţin gravă, doar 15% dintre victime au afirmat că cel mai recent incident de o 
asemenea natură nu a fost “deloc grav”. 

Marea majoritate a acestor incidente au avut loc pe străzile 
publice (69%), dintre care o mare parte s-au consumat în timpul 
zilei (51%). Aproximativ 41% dintre aceste furturi săvârşite în 
timpul zilei au avut loc in Chişinău, aceasta fiind de două ori mai 
mare decât cifra de deţinători de autovehicule din Chişinău.
⇒	 Aceasta sugerează că străzile publice din Chişinău 
sunt dintre cele mai riscante din Moldova in ceea ce priveşte 
furturile săvârşite in timpul zilei din vehicule motorizate. 
Aceasta s-ar putea datora lipsei de locuri de parcare adecvate. 

Practica parcării „pe trotuare” in Chişinău înseamnă mulţimi de oameni care trec printre 
maşini parcate si copaci, acesta facilitând furturile din autovehicule. Îmbunătăţirea 
vizibilităţii maşinilor parcate in Chişinău prin crearea de locuri de parcare pe strada, tăierea 
copacilor si interzicerea prin lege a parcării pe trotuare ar putea reduce incidenţa furturilor 
din autovehicule. 

Marea majoritate a victimelor nu denunţă furtul dintr-un autovehicul (71%). Majoritatea 
celor care nu denunţă furtul nu sunt mulţumiţi de reacţia politiei (56%), dintre aceştia cei mai mulţi 
afirmând ca poliţia nu a luat suficiente măsuri (68%). De cele mai multe ori, cei care nu au raportat 
furtul au spus că au procedat astfel deoarece politia oricum nu ar fi făcut nimic. Cei care au afirmat ca 
politia îi protejează sunt mai puţini în rândul celor care au fost victimele unui furt dintr-un autovehicul  
(30%) decât in cazul persoanelor care au căzut victima altor infracţiuni (34%). Aceasta sugerează ca 
respectiva infracţiune are un impact negativ disproporţionat cu percepţia asupra politiei. 

⇒	 Acest lucru înseamnă că reducerea numărului de furturi din autovehicule ar avea un impact 
pozitiv asupra încrederii in poliţie. 
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Foto 5: Maşini parcate în Chişinău

Familiile cu vehicule care s-au confruntat de asemenea cu probleme legate de droguri au 
fost de doua ori mai supuse probabilităţii de a deveni victime ale furtului dintr-un autovehicul decât 
alte familii cu vehicule. Aceasta sugerează ca aceste două probleme sunt legate. Este binecunoscut 
faptul ca in majoritatea locurilor din lume, consumatorii de droguri tind sa fie implicaţi in infracţiuni 
minore pentru a-si putea finanţa consumul de droguri. 

⇒	 Ar trebui sa devina o practica a politiei ca amprentele infractorilor arestaţi pentru infracţiuni 
legate de droguri sa fie testate pentru eventuale potriviri cu cele din furturile din autovehicule, 
care au avut loc in zona unde au fost arestaţi. Vehiculele din care au avut loc asemenea furturi ar 
trebui cel puţin sa fie date cu praf pentru prelevarea de amprente. Acest lucru ar trebui sa ajute 
la schimbarea opiniei că “ poliţia oricum nu ar face nimic”. 
Procentul persoanelor care au fost victime ale acestei infracţiuni este mai scăzut (28%) decât a 

altor deţinători de vehicule (37%), care au afirmat că persoanele care comit pentru prima data furturi 
ar trebui sa primească o amenda si nu o altă formă de pedeapsă. Aceasta sugerează că cel care a fost 
victima unui asemenea furt are o atitudine mai aspră in ceea ce priveşte pedeapsa aplicabilă.  
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7. Furturile de animale în Moldova

Foto 6: Oi la o fermă din Moldova
Aproape 11% dintre persoane au avut de-a face cu furtul de animale in ultimii cinci ani. Acest 

procent creste la 15% in rândul populaţiei rurale – 82% dintre victimele furtului de animale provin 
din mediul rural.  Dat fiind faptul ca persoanele din mediul rural îşi asigura mijloacele de subzistenta 
practicând activitatea de fermier, asemenea infracţiuni produc un impact major asupra victimelor. 

Aproximativ 40% dintre victimele furtului de animale au mai fost victime ale cel puţin unui 
asemenea furt, si doar 38% dintre victime au raportat furtul la politie. Cea mai des întâlnită forma de 
furt de animale e furtul de păsări (pui, etc.) - 79% dintre victimele furtului de animale raportând furtul 
de păsări. 

Contrar aşteptărilor, furturile de animale sunt mai multe 
în gospodăriile rurale cu câini (17 %) decât in gospodăriile fără 
câini (13%). Aceeaşi tendinţa se aplica in gospodăriile urbane 
(8% cele cu câini, 4% cele fără câini). Aceasta s-ar putea datora 
practicii moldovene răspândite de a tine câinii legaţi, aceasta 
împiedicând câinii sa alunge posibilii hoţi de animale. 

Această concluzie e in contradicţie cu concluzia legată 
de furtul prin spargerea locuinţei (vezi mai jos), unde furturile 
dintr-o locuinţă cu câini sunt mai puţine decât in cazul celor 
fără câini. Aceasta sugerează ca mecanismul primar prin care 
câinii pot preveni furtul din locuinţe este avertizarea prin lătrat 

a locatarilor asupra intruşilor, mai degrabă decât a-i alunga ei înşişi pe intruşi. 
Furtul de animale si furtul prin spargerea locuinţei sunt corelate, sugerând că unul este un 

factor de risc pentru celălalt. De fapt, furtul de animale triplează riscul de furt prin efracţie - (de la 5% 
la 15%). Cu alte cuvinte, gospodăriile care au experimentat un furt de animale sunt de trei ori mai 
supuse riscului unor furturi prin spargere, in comparaţie cu alte gospodarii.

FURTUL DE ANIMALE 
POATE FI CONSIDERAT 
UN PRIM AVERTISMENT 
PENTRU FURTUL PRIN 

SPARGEREA LOCUINŢEI
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⇒	 Aceasta sugerează fie ca aceste infracţiuni se întâmplă in acelaşi timp, fie că furtul de animale 
e un factor de risc pentru furtul prin spargere. Astfel, furtul de animale poate fi considerat 
un prim avertisment al unui posibil furt din locuinţă. Politia ar trebui sa informeze victimele 
furtului de animale despre faptul că, in cazul lor, riscul de a fi victime ale furtului prin spargere 
este mai ridicat şi că ar trebui sa îşi ia masuri de protecţie. 

Probabilitatea de a fi victime ale furtului de animale este mai mare pentru cei care locuiesc in gospodarii 
mici, sunt mai săraci (cu venituri mai mici decât venitul mediu) si sunt membri ai comunităţii 
majoritare moldoveneşti/româneşti.

8. Spargerile în Moldova

Aproximativ 6% dintre persoane afirmă că au avut de-a face cu o spargere (furt prin efracţie) in 
gospodăria lor, in ultimii cinci ani, in timp ce 4% susţin ca au fost victimele unei tentative de spargere 
in ultimii cinci ani. Împreună, 9% au avut de-a face cu o spargere sau o tentativă de spargere sau cu 
amândouă. 

⇒	 Faptul ca furturile prin spargere, consumate, sunt mai des întâlnite decât tentativele de furt 
prin spargere ar putea sugera faptul ca spărgătorii au de obicei succes - sau că majoritatea 
tentativelor nu sunt descoperite.

Probabilitatea ca persoanele care au fost victimele unei spargeri mai mult decât o dată să raporteze 
furtul la politie, este mai mica. In timp ce 54% dintre persoanele ce au experimentat in 2009 un furt 
prin spargere au raportat incidentul la politie, doar 23% dintre cei care au avut de-a face cu mai mult 
de un furt prin spargere au raportat incidentul. Cel mai des întâlnit motiv pentru a nu raporta la politie 
a fost: „poliţia oricum nu ar face nimic”. Dintre cei care au raportat spargerea, 58% au afirmat că nu au 
fost mulţumiţi de reacţia poliţiei.

Asocieri importante au fost descoperite şi între infracţiunea de furt prin spargere (efracţie) 
si alte cinci tipuri de infracţiuni: furtul din autovehicule, furtul de scutere, furtul de biciclete, furtul 
de animale si tentativa de furt prin efracţie. Aceasta sugerează  faptul că fiind victima oricăreia dintre 
aceste infracţiuni creşte riscul  de a deveni victima unei spargeri. Cea mai puternica asociere a fost 
găsită între tentativa de furt prin efracţie si furtul prin efracţie. 

⇒	 Aceasta sugerează ca proprietarii de case ar trebui sa considere ca un avertisment orice 
tentativă de furt prin efracţie sau oricare dintre cele patru tipuri de infracţiuni menţionate mai 
sus. Asupra celui care a fost victima oricărui tip de furt de proprietate există un  risc mai ridicat 
pentru alte infracţiuni, decât in comparaţie cu alte persoane.  

Pentru a se proteja de spargeri, 42% dintre persoane folosesc câini, 30% folosesc încuietori speciale, 
16% folosesc o uşă de metal, 14% apelează la supravegherea reciproca cu ajutorul vecinilor, 8% au 
un gard înalt, 6% folosesc gratii la ferestre si uşi, 3% au o alarma, mai puţin de 1% folosesc un agent 
de pază, dar 24% nu folosesc niciuna dintre aceste metode. Pe lângă acestea, aproximativ 6% dintre 
persoanele chestionate afirmă ca un membru al familiei are o armă.
 Dar care dintre aceste metode este eficientă in prevenirea spargerilor in Moldova? Problema 
cu analiza acestei întrebări este următoarea: confruntarea cu o spargere poate determina persoana sau 
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familia victimă a acestei infracţiuni sa ia măsuri suplimentare de protecţie, pe care nu le avea anterior. 
Astfel, daca aflăm, de exemplu, că persoanele care au instalat un sistem de alarmare au fost victime ale 
unei spargeri, aceasta se poate datora faptului ca au achiziţionat alarmele după ce au căzut victime ale 
infracţiunii. 

Astfel, pentru a analiza întrebarea legata de metodele eficiente de prevenire este necesar sa ne 
uitam la metodele de prevenire utilizate de persoanele care au fost victime ale spargerilor in trecut, dar 
care nu au fost victime in 2009 sau 2010. Ce am putut afla este că o parte din cei care au fost victime ale 
spargerilor in trecut, dar nu recent, este că utilizează alarme, încuietori, gratii, uşi de metal si garduri 
mai mult decât persoanele care nu au fost victime ale acestei infracţiuni. 

⇒	 Aceasta sugerează că folosirea de alarme, încuietori, gratii, uşi de metal si garduri este 
determinată de experimentarea unei spargeri in trecut. Astfel, 55 % dintre fostele victime au cel 
puţin una dintre aceste forme de protecţie fizică, in comparaţie cu 47 % din restul populaţiei. 

Dar sunt ele eficiente? Pentru această întrebare, comparăm folosirea acestor forme de protecţie de 
către victimele din 2009 care au avut de-a face doar cu o singură spargere si de către cele care s-au 
confruntat cu mai multe spargeri in 2009. Aceasta analiză arată că în cazul celor care s-au confruntat 
cu o singură spargere in 2009, gradul de probabilitate în ceea ce priveşte utilizarea acestor tipuri de 
mijloace de protecţie fizică este mai mare (50%) decât în cazul celor care s-au confruntat cu mai multe 
spargeri (45%). 

⇒	 Aceasta sugerează că dacă o persoana este supusa riscului de a fi victima unei spargeri, risc 
demonstrat de o spargere anterioară, recurgerea la o forma de protecţie fizică ca, de exemplu, 
gratii, ar reduce intr-o oarecare măsură acest risc. 
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Deoarece adoptarea de mijloace de protecţie fizică, ca de exemplu, alarme, sunt determinate adesea 
de o spargere, analizarea legăturilor dintre ele si furt nu este simplă, aşa cum s-a arătat mai sus. Similar, 
analizarea legăturii dintre a avea un câine si spargere e supusa aceleiaşi probleme. In ciuda acesteia, 
faptul de a avea un câine e asociat cu un risc mai mic de spargere in ultimii cinci ani (o reducere de 
aproximativ 14% a riscului). 

⇒	 Deoarece achiziţionarea de câini, ca si de alarme, ar putea fi determinata de suportarea unor 
spargeri (care ar tinde sa conducă la concluzia că sunt câini acolo unde e un risc mai mare 
de a fi supuşi spargerilor), aceasta sugerează că, câinii trebuie sa fie deosebit de eficienţi in 
prevenirea spargerilor, din moment ce ei sunt direct asociaţi cu un risc mai mic de spargere. 
O altă posibilitate este reprezentată de faptul că achiziţionarea unui câine nu este determinata 
de o spargere - se poate ca persoanele care optează pentru a avea sau nu câini sa facă această 
alegere independent de faptul că au fost sau nu victime ale infracţiunii.   
Gradul de probabilitate că, atât pentru persoanele care nu au fost victime ale spargerilor in 

ultimii cinci ani, cât si pentru cele care au suferit de pe urma mai multor spargeri in 2009, de a folosi 
vecinii ca metoda de prevenire a spargerilor este mai mare decât in cazul populaţiei generale. Acest 
lucru sugerează că supravegherea reciproca are rol important în reducerea riscului. Oricum, din 
moment ce a avut loc o spargere, asta înseamnă că supravegherea reciproca a încetat sa fie eficientă. 
Persoanele care continuă să se bazeze, in principal, pe supravegherea reciproca a vecinilor in această 
situaţie sunt mai supuse riscurilor spargerilor multiple. Mai mult, persoanele care au declarat ca trăiesc 
in comunităţi unite au fost mai puţin supuse riscului unei infracţiuni. 

⇒	 Acest lucru sugerează ca cel mai important lucru pe care îl au oamenii in protecţia împotriva 
spargerilor este vigilenţa si grija vecinilor. Atunci când nu mai este posibil sa te bazezi pe 
vecini, trebuie apelat si la alte mijloace de protecţie fizica. 

⇒	 Acest lucru sugerează faptul că statul trebuie să pună în practică masuri în a încuraja apropierea 
în sânul comunităţilor. 

9. Abuzul sexual în Moldova

In acest sondaj, doar puţin peste 2% dintre femei au afirmat că au fost abuzate sexual (au avut 
contacte sexuale nedorite) in ultimii cinci ani, sugerând că aproximativ 35.000 de femei au fost abuzate 
sexual in Moldova, in ultimii cinci ani. Foarte probabil, acestă cifră este mai mica decât cea reală, având 
in vedere faptul că persoanele abuzate sexual ar putea alege să nu raporteze acest lucru persoanelor 
însărcinate cu întocmirea sondajelor sau poliţiştilor, având in vedere natura delictului. Intr-adevăr, 
dintre victimele acestui sondaj, doar 6% au raportat abuzul sexual la poliţie. Acest lucru sugerează ca 
cifrele poliţiei referitoare la abuzul sexual ar fi mai mici de cel puţin 17 ori decât în realitate. Aproape o 
treime (29%) au declarat că nu au raportat incidentul, datorita faptului ca le-a fost teamă de făptuitor, 
in timp ce 39 % au afirmat că nu au raportat incidentul din cauza faptului că politia oricum nu ar 
face nimic. Numărul femeilor supuse atacurilor fizice sau ameninţărilor este de trei ori mai ridicat in 
rândul victimelor abuzate sexual decât in cazul femeilor care nu au fost supuse unui asemenea abuz. 

⇒	 Poliţia trebuie sa depună eforturi pentru a asigura la secţiile de politie caracterul privat, 
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confidenţialitatea si protecţia femeilor care căută asistenţă după ce au fost abuzate sexual. 
Acest lucru ar putea însemna punerea la dispoziţie a unui spaţiu privat pentru persoanele care 
raportează asemenea infracţiunii, referirea şi însoţirea de către poliţie a acestor persoane la 
servicii de asistenţă medicală, oferirea de către voluntari a unui loc de cazare pentru victime 
după raportarea abuzului, acolo unde este cazul. Poliţia are nevoie de pregătire specifică 
pentru a putea asista victimele abuzului sexual. Este recomandabil ca o asemenea asistenţă sa 
fie asigurată de ofiţeri femei. 

Aproximativ 15% dintre incidente au implicat mai 
mult decât un singur făptuitor. Mai mult de jumătate din 
respondenţi (52%) au declarat ca au cunoscut făptuitorul(ii) 
bine, majoritatea dintre aceştia (62%) identificând in persoana 
făptuitorului soţul, fostul soţ, partenerul, fostul partener sau o 
rudă. 
⇒	 Parlamentul a adoptat o lege privind violenta 
domestică, cu scopul de a ajuta femeile sa solicite asistenta 
necesară, acestă lege introducând si alte masuri decât 
investigarea penala a faptelor, ca de exemplu ordonanţele de 
protecţie.7  Aceasta lege ar trebui implementata cu mare atenţie, 
prin pregătirea adecvată a personalului din politie care va rezolva 

asemenea chestiuni. Doar recent, in septembrie 2010, Parlamentul din Republica Moldova 
a introdus articolul 201/1 in codul penal (violenţa domestică) prevăzând responsabilitatea 
penală pentru acte de violenţă domestică.
Majoritatea victimelor au declarat ca cel mai recent incident nu a avut loc acasă, lângă casa sau 

la lucru, ci in altă parte din oraşul/satul lor (39%) sau in raionul lor (22%). Acest lucru sugerează că 
majoritatea infracţiunilor de o asemenea natură s-ar putea sa fi avut loc in locuri mai puţin private (de 
ex, nu acasă),  unde alte persoane s-ar putea sa fi fost martori la incident sau sa aibă dovezi legate de 
incident (de ex, incidentul a avut loc in locuinţa altei persoane sau intr-un loc public). 

⇒	 Acest lucru sugerează ca incidentele de această natură nu se limitează la case particulare 
şi se poate vorbi de o acceptare a comportamentului sexual agresiv in Moldova. Ar trebui 
sa fie luate in considerare măsuri pentru a schimba atitudinea populaţiei faşă de asemenea 
fapte (in special in rândul bărbaţilor). In timp ce lucrul cu bărbaţii la reglementări care ţin 
de diferenţierea pe sexe are loc in multe tari, in Republica Moldova acest lucru nu a avut loc 
la o scară largă. Masurile adoptate in alte ţări au implicat anumite programe coordonate de 
bărbaţi care au roluri de lideri in societate, precum si campanii de publicitate ce promovează 
masculinitatea pozitiva („bărbaţii adevăraţi nu violează”). Lucrul cu bărbaţii ar trebui sa 
formeze parte integrantă din orice intervenţie ce are ca temă abuzul sexual.

7 Legea privind prevenirea si combaterea violentei în familie, nr. 45/2007, in vigoare din 18.09.2008.
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Aproximativ  64% dintre victime au considerat ca ceea ce s-a întâmplat ar trebui să fie catalogat 
ca o infracţiune – catalogarea ca şi „comportament ofensator” nefiind considerată o „infracţiune” de 
către toate victimele acestui tip de incident. Aproximativ 6% dintre femeile abuzate sexual au declarat 
ca abuzul sexual la care au fost supuse l-ar califica drept „viol”, iar 16 % au afirmat ca l-ar califica drept 
tentativa de viol. (Cu alte cuvinte, 6.500 femei au căzut victime violului sau tentativei de viol).  Aproape 
o pătrime  (23%) dintre victime au spus ca incidentul nu a fost “foarte grav” (oricum mai mult de 80% 
dintre aceste incidente au fost mai degrabă “hărţuiri sexuale” şi “ comportamente ofensatoare”, decât 
violuri sau tentative de viol), in timp ce 31% dintre victime au declarat că incidentul a fost “foarte 
grav”.

⇒	 Cele 23% dintre femei care au trecut prin experienţa unui contact sexual nedorit si, care, in 
acelaşi timp, au calificat incidentul ca nefiind „grav” pot fi o reflectare a gradului până la care 
femeile din Republica Moldova si-au interiorizat atitudinile sau o reflectare a normelor care 
permit ca femeile sa fie tratate ca obiecte sexuale. Măsurile care le permit femeilor sa obiecteze 
faţă de contactele sexuale nedorite ar trebui sa fie parte din intervenţiile care privesc abuzul 
sexual. 
Aproape jumătate (47%) dintre femeile care au raportat abuzul sexual in cadrul sondajului 

de opinie locuiesc în Chişinău – mai mult de jumătate din proporţia estimată (doar 21% dintre toate 
femeile locuiesc in Chişinău). Incidenta ridicata a abuzului sexual in Chişinău pare sa fie de asemenea 
mai ridicată decât în alte medii urbane din Republica Moldova. Acest lucru sugerează fie că femeile 
din Chişinău sunt mai susceptibile in a raporta un abuz sexual lucrătorilor însărcinaţi cu realizarea 
sondajului pe teren, fie că incidenţa reala de abuz sexual e mai mare in Chişinău decât in alta parte. 

⇒	 Intr-o situaţie cu resurse limitate, resursele de bază care pot ajuta femeile victime ale abuzului 
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sexual (cum ar fi adăposturile) din Chişinău sunt de natură să asigure accesul unei proporţii 
mai mari a femeilor care sunt victime ale acestei infracţiuni decât orice alt loc din Republica 
Moldova.

Incidenta abuzului sexual a fost de aproape cinci ori mai mare in rândul femeilor care au declarat ca 
s-au confruntat cu probleme legate de droguri (9%) decât in rândul femeilor care nu s-au confruntat 
cu acestea (mai puţin de 2%). Aceasta sugerează ca femeile care locuiesc sau frecventează zone unde 
consumul de droguri este răspândit sunt supuse unui risc mai mare de a cădea victime abuzului sexual. 
Consumul de droguri a fost mai ridicat in Chişinău (10%) decât in afara Chişinăului (5%), ceea ce 
este conform cu incidenţa mai ridicată a abuzului sexual. 

⇒	 S-ar putea sa fie mai uşor de identificat zonele geografice unde se consumă droguri decât 
zonele unde au loc abuzurile sexuale. Campaniile de conştientizare organizate în zonele în 
care se consumă droguri, prin care pot fi avertizate femeile asupra riscului mai ridicat de a 
cădea victime abuzului sexual şi prin care să li se recomande unde pot căuta ajutor dacă sunt 
abuzate sexual, pot ajuta mai multe femei vulnerabile decât in campaniile realizate in alte 
locuri. 

Nu a fost găsită nicio asociere intre abuzul sexual si starea materiala sau educaţie. Acest lucru sugerează 
ca femeile sunt în mod egal vulnerabile in fata abuzului sexual în Republica Moldova, indiferent de 
starea materiala sau de educaţie. 

10. Ameninţări şi violenţe în Moldova

Mai mult de 80.000 de persoane (in jur de 3%) au fost supuse violenţelor (loviri) sau 
ameninţărilor in Moldova in 2009, dintre care 47% au indicat ca un asemenea incident a avut loc de 
doua sau mai multe ori.  Aproximativ 5% au avut de-a face cu violenţe sau ameninţări in ultimii cinci 
ani. Aproximativ 45% le-au catalogat fie ca violenţe actuale, fie ca violenţe si ameninţare. 

Victimele au fost întrebate despre cel mai recent incident. Majoritatea persoanelor supuse acestei 
infracţiuni (80%) au perceput incidentul ca fiind grav sau foarte grav. Majoritatea (56%) au declarat 
ca incidentele au avut loc in timpul zilei. Aproximativ o pătrime (24%) au avut loc lângă casă si 15% 
au avut loc in casa. Violenţele sau ameninţările au fost asociate cu victime care locuiau in zone unde 
drogurile erau des întâlnite. 

⇒	 Aceasta este similară concluziei legate de abuzul sexual, adică sugerează că răspândirea 
drogurilor poate fi un indicator pentru prevalenţa infracţiunilor violente interpersonale.

Deşi 55% au declarat că incidentul a implicat doar un făptuitor, 45%  au implicat doi sau mai mulţi 
făptuitori. Aproximativ 45% dintre incidente au implicat făptuitori care erau binecunoscuţi de către 
victimă. Într-o măsură mai mare, atacatori cunoscuţi au fost in cazul incidentelor implicând o singura 
persoana, precum şi in cazul incidentelor ce au avut loc la depărtare de casă. In aproximativ 12% dintre 
incidente s-a folosit o armă.  Cel mai mult arma a fost utilizată in incidentele ce au implicat mai mult 
decât un infractor. 

⇒	 Aceasta indică două scenarii de incidente obişnuite – unul implicând un singur atacator, 
cunoscut şi departe de casă si, al doilea scenariu implicând persoane necunoscute, posibil 
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înarmate si localizate aproape de casă. Primul scenariu sugerează disputele domestice sau cu 
vecinii ce au loc in public, în timp ce al doilea scenariu sugerează modul de operare al bandelor 
de cartier situate în vecinătatea victimelor. Legătura cu răspândirea drogurilor este sugerată 
de asemenea in acest scenariu, ca de altfel si faptul că persoanele sub 30 de ani sunt mai 
susceptibile decât persoanele mai in vârstă să devină victime ale unor asemenea infracţiuni.

Aceste incidente nu au fost legate de apartenenţa la un anumit sex, de venit, de zona urbana 
sau rurala, de educaţie sau apartenenţa la un grup al minorităţilor. Aproape 75% nu au raportat 
infracţiunea la politie. Doar 3% au apelat la ajutor psihologic, deşi mai mult de jumătate (52%) au 
apreciat ca i-ar fi ajutat. 

11. Mita în Moldova 

Percepţia este că mita la nivel înalt este larg răspândită în Republica Moldova. Prezentul 
sondaj furnizează date actuale privind răspândirea mitei, care este forma cea mai simplă a corupţiei, în 
Moldova, in 2009. Persoanele care au răspuns întrebărilor din sondaj au fost chestionate daca in 2009, 
vreun funcţionar (primar, ofiţer de politie, funcţionar vamal, doctor etc.) le-a cerut bani, cadouri sau 
alte favoruri pentru a le rezolva pozitiv diverse probleme.  21% (sau 1 din 5) au declarat ca intr-adevăr 
li s-a cerut sa dea mită, in timp ce 23% au spus ca au dat mită, indiferent că a fost dată din proprie 
iniţiativă sau la cerere (aproape un sfert). Împreuna, aproape unei treimi (30%) dintre persoanele 
din Moldova i s-a cerut sau a dat mită sau ambele in 2009. Unui procent de 44% din locuitorii din 
Chişinău i s-a cerut sa dea mită sau a dat mită fără a i se cere, sau ambele in 2009. Unui procent de 50% 
dintre persoanele sub 30 de ani care locuiesc in Chişinău i s-a cerut să dea mită sau a dat mită fără a i 
se cere sau ambele în 2009.

POLIŢIA 

Deşi unui procent de mai mic de 2% dintre persoane li s-a cerut sau au dat mita, sau ambele, unui 
poliţist in 2009, acest procent creste la 8% pentru cei care afirmă ca au avut contact cu politia (orice 
fel de poliţie) in ultimii cinci ani. 

De notat, că, datorita faptului că acest sondaj a fost unul naţional, destinat exclusiv populaţiei 
din Republica Moldova, incidenţa problemei mitei in rândul străinilor nu poate fi determinată prin 
acest chestionar. Există dovezi anecdotice care sugerează că poliţia face din străini o ţintă pentru 
reţinere, pentru a putea obţine de la ei mite. Astfel că procentul de 2% care sugerează cel puţin 57.000 
de mite percepute în cadrul sectoarelor de poliţie, in 2009, este posibil sa fie subestimat. 
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Incidenţa mituirii poliţiştilor în 2009 creşte la 19% in rândul persoanelor care au declarat ca au fost 
bătute de poliţişti in ultimii cinci ani. Aceasta înseamnă ca au fost 5.308 de persoane care au dat mită 
poliţiştilor în 2009, şi care au fost de asemenea bătute de poliţişti in ultimii cinci ani.

Sondajul a indicat ca aproximativ 28.265 de persoane (sau 1% din populaţie) au declarat că au 
fost bătute in decursul ultimilor cinci ani. Dacă presupunem că bătăile din partea poliţiştilor au fost 
distribuite uniform pe parcursul ultimilor cinci ani, atunci, in 2009, au fost bătute de poliţişti 5.600 
de persoane. 

⇒	 Similitudinea în ceea ce priveşte cifrele sugerează că există o legătură intre relele tratamente 
aplicate de poliţişti si obţinerea mitei. Dacă, în schimb, aceasta înseamnă că mita este un factor 
motivant iniţial pentru a fi aplicate relele tratamente, atunci sunt recomandate alte categorii de 
intervenţii pentru a reduce abuzul politiei, decât in cazul in care relele tratamente ar fi legate 
exclusiv de obţinerea cu forţa a mărturiilor.  

⇒	 Ar fi utila o cercetarea privind folosirea mărturiilor pentru a identifica alte intervenţii adecvate. 

JUDECĂTORII 

Deşi mai puţin de 1% dintre persoane afirma ca au mituit un judecător in 2009, sunt foarte 
puţini judecători in Moldova. Sondajul din 2010 a indicat că  20.228 de persoane au admis că au 
mituit un judecător in 2009. In prezent, sunt 433 de judecători in Moldova. Aceasta înseamnă că 
dacă împărţim la numărul total de judecători, in medie fiecare judecător a cerut sau acceptat 47 
de mite în 2009, sau în jur de patru pe luna. Desigur, unii judecători nu au fost implicaţi deloc 
in procesul de mituire, ceea ce indică o frecvenţă mai mare in rândul judecătorilor care cer sau 
acceptă mită în mod curent. 
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Contactul direct cu judecătorii e rar în Moldova. Sondajul din 2008 a arătat gradul în care persoanele 
merg în instanţă. Sondajul din 2008 a relevat ca 5% dintre persoane au fost în instanţa în ultimii trei ani (sau 
142.806 de persoane). Dacă presupunem că această frecventă a rămas neschimbată de la an la an si, că cele 
142.806 de persoane au fost distribuite uniform pe parcursul celor trei ani, atunci, probabil, aproximativ 
47.601 de persoane s-au prezentat în instanţă în 2009. Dat fiind faptul ca au fost 20.228 de mite, aceasta 
înseamnă că 42% dintre persoanele care s-au prezentat în instanţă în 2009 ar fi mituit judecătorul.  

⇒	 Acest lucru sugerează ca aproximativ jumătate dintre persoanele care se prezintă în instanţă în 
Moldova, în fiecare an, compromit cazul în care sunt implicate, dând mită. Acest lucru indica 
o criză a justiţiei, în cazul în care judecătorii sunt implicaţi intr-adevăr în aşa ceva, în măsura 
indicata de aceste rezultate. 
Intr-adevăr, locuitorii din Republica Moldova par sa fie extrem de conştienţi de coruptibilitatea 

judecătorilor. Aproape 41% dintre persoane afirmă că e „foarte posibil” ca o persoana sa rezolve o 
problema prin dare de mită unui judecător. Deşi au existat 
o serie de intervenţii din partea mai multor agenţii non-
guvernamentale pentru a reforma sistemul judiciar, se pare că, 
corupţia compromite încă sistemul judiciar. Fără un sistem 
judiciar credibil, Republica Moldova are puţine şanse de a ieşi 
din această cultură a corupţiei. Astfel, eradicarea corupţiei din 
sistemul judiciar ar trebui sa fie o prioritate. Având in vedere 
numărul mic de judecători (în comparaţie cu numărul ofiţerilor 
de poliţie), reformarea sistemului judiciar e un obiectiv 
realizabil. Dat fiind faptul ca mita pare sa fi fost folosita pe scară 
largă, nu are rost efectuarea unei „vânători de vrăjitoare”, menite 
să dezvăluie abuzurile din trecut ale judecătorilor. Accentul 
trebuie pus pe viitor. In acest scop, pe lângă măsurile existente, 
ar putea fi adoptate următoarele măsuri practice:

⇒	 Mărirea imediată a salariilor din sistemul judiciar, cu creşteri graduale în fiecare an pentru 
îndeplinirea impecabilă a atribuţiilor de serviciu. 

⇒	 Implementarea următoarelor reguli şi procedee, ce ar putea conduce la imediata concediere a 
judecătorilor:

	Interzicerea totala a darurilor si donaţiilor de obiecte si servicii – indiferent cât de mică ar fi 
valoarea – oferite judecătorilor de către părţi sau de reprezentanţii lor, indiferent daca fac parte 
din completul de judecata sau nu, timp de cinci ani de zile din momentul în care cazul lor este 
pe rol. Neconformarea la aceasta regulă ar trebui sa conducă la concedierea judecătorului. 

	Cerinţa ca toţi judecătorii si rudele lor apropiate să publice lunar un registru în care să fie 
trecute toate cadourile şi donaţiile legale (cele care nu provin de la parţi). În acest sens, ar 
putea fi necesară înfiinţarea unei instituţii permanente care să verifice informaţiile furnizate. 
Neconformarea la această regula ar trebui să conducă la concedierea judecătorului. 

	Interdicţia ca judecătorii să primească în birourile lor justiţiabilii sau pe reprezentanţii lor, 
fără ca celelalte parţi sa fie prezente. Dovada că acest lucru s-a întâmplat ar trebui sa duca la 
concedierea judecătorului.

ACEST LUCRU INDICĂ 
O CRIZĂ A JUSTITIEI, ÎN 
CAZUL ÎN CARE, ÎNTR-
ADEVAR, JUDECATORII 
SUNT IMPLICAŢI ÎN 
CORUPŢIE ÎN MĂSURA 
INDICATĂ DE ACESTE 
REZULTATE
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	Interzicerea practicii de a efectua audierile în birourile judecătorului, cu excepţia faptului 
când ar exista un motiv legal pentru a ţine audierea în camera, de exemplu, pentru a proteja 
identitatea martorilor minori.  

	Cerinţa ca fiecare judecător să fie supus unui audit în ceea ce priveşte stilul de viaţă, la fiecare trei 
ani (în care bunurile si cheltuielile sunt verificate având în vedere veniturile oficiale, darurile si 
donaţiile înregistrate). Refuzul de a se supune unui asemenea audit sau descoperirea în cadrul 
auditului de discrepanţe trebuie sa conducă la concedierea judecătorului. 

	Condamnarea penală pentru luare de mită ar trebui sa atragă o pedeapsă cu închisoarea 
şi să decadă judecătorul din dreptul de a beneficia de garanţiile sociale acordate de obicei 
judecătorilor (ca de exemplu, locuinţe sociale, drepturi de pensie şi altele asemenea). 
Judecătorilor condamnaţi ar trebui să le fie interzisă exercitarea oricăror altor funcţii în 
sistemul judiciar.

Cu excepţia creşterii salariilor, niciuna dintre aceste măsuri nu e greu de implementat. 

PERSONALUL MEDICAL

Poate surprinzător, personalul medical pare sa fie cel mai implicat în luarea de mită. Aceasta 
s-ar putea datora faptului că oamenii intra în contact direct cu personalul medical mai des – 
majoritatea oamenilor merg la doctor cel puţin o data pe an –  decât cu alte categorii de funcţionari 
(primar, funcţionar vamal, poliţia rutieră, consilier local – politician - , inspector de taxe, profesor sau 
judecător). Aproximativ 17 % din toată populaţia Moldovei  - sau o jumătate de milion de persoane 
- a fost implicată în procesul de mituire, fie că li s-a cerut mită, fie că au oferit mită unei persoane din 
sistemul medical în 2009. 

⇒	 Faptul că până şi personalul medical e implicat în activităţi de luare de mită denotă răspândirea 
largă a acestui fenomen în Republica Moldova. Ironic, nevoia de a lua mită este justificată 
prin salariile scăzute – dar, dacă mita este aşa de răspândită, atunci oamenii trebuie sa dea o 
mare parte din salariile lor mici pe mite. Acest lucru creează un cerc vicios, în care oamenii 
trebuie sa obţină bani din mite, pentru a putea da mită altora, în vederea obţinerii accesului 
la servicii. Acest cerc trebuie întrerupt. Locul de unde trebuie început pentru a-l opri este 
sistemul judiciar. 

ÎNVĂŢĂTORII ŞI PROFESORII

Aproximativ 8% din respondenţi – 242.000 persoane – au fost implicaţi în procesul de 
mituire, fie că li s-a cerut, fie că au dat mită unui învăţător sau profesor in 2009. Acest procent creste 
la 14% in rândul persoanelor cu studii universitare sau post-universitare. Aproape 26% (mai mult 
de un sfert) dintre persoanele cu vârste între 18-22 ani au fost implicate în procesul de mituire, 
fie că li s-a cerut, fie că au dat mită unui învăţător sau profesor în 2009. Incidenţa e mai ridicată în 
rândul persoanelor de 18 ani, fiind de aproape o treime (31%) – vârsta de 18 ani corespunzând 
vârstei de absolvire a liceului. Aproape 39% dintre persoanele de 18 ani care au studii gimnaziale/
liceale au mituit un profesor în 2009. 
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⇒	 Aproape jumătate dintre absolvenţii de scoli au mituit un profesor în 2009. Aceasta denotă 
că, chiar generaţia viitoare a deprins aceasta cultura a mitei. De asemenea, pune în discuţie 
calitatea bacalaureatului, din moment ce sugerează că o mare parte a absolvenţilor a beneficiat 
de indulgenţă prin darea de mita. 

POLIŢIA RUTIERĂ

Poliţiştii din cadrul politiei rutiere sunt printre cei mai corupţi funcţionari. Aceasta s-ar putea 
datora faptului ca sunt mai vizibili şi că mai multe persoane intra în contact cu aceşti funcţionari, 
comparativ cu alte categorii de funcţionari. Prezentul sondaj a indicat că un procent de 8% din 
respondenţi au fost implicaţi in procesul de mituire, fie că li s-a cerut, fie că au dat mită poliţiştilor din 
cadrul politiei rutiere, în 2009. Acest procent e la fel de ridicat ca cel din cazul profesorilor, dar nu la fel 
de ridicat ca in cazul personalului medical. Dacă luăm în considerare doar persoanele care au deţinut 
un autovehicul în ultimii cinci ani, incidenţa creşte la 17% in 2009, care este echivalentul procentului 
de mita raportat la întreaga populaţie în relaţie cu personalul medical.  

⇒	 Datorită vizibilităţii lor ridicate, comportamentul poliţiştilor de la poliţia rutieră ar 
putea avea un impact disproporţionat asupra percepţiilor privind corupţia. Intr-adevăr, 
în rândul persoanelor care au avut de-a face cu mituirea poliţiştilor de la circulaţie,  80% 
cred ca e mai uşor sa dai mită acum decât cu cinci ani in urmă, comparativ cu 50% în 
rândul oamenilor în general. 

Foto 7: Poliţia rutieră în Moldova
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FUNCŢIONARII VAMALI

Prezentul studiu a arătat că unui procent de 5% dintre persoane li s-a cerut sau au dat mită 
funcţionarilor vamali în 2009. Oricum 50% dintre persoane au afirmat că a fost “foarte probabil” ca 
o persoana din Republica Moldova să se găsească în situaţia de a oferi daruri funcţionarilor vamali. 

SECTORUL PRIVAT

Studiul de faţă a arătat că unui procent de 5% dintre persoane li s-a cerut sau au dat mită unor 
persoane din sectorul privat in 2009. Sectorul privat nu e imun la cultura mitei. 

POLITICIENII DE NIVEL LOCAL

Doar 1% (adică 27.448 de persoane) susţin ca li s-a cerut sau că au dat mită funcţionarilor din 
primării sau consilierilor locali, în 2009. Din păcate, gradul până la care politicienii pot mitui oamenii 
pentru a-i vota nu a putut fi determinat folosind această întrebare sau orice alta întrebare din acest 
studiu. Mai mult, ultimele alegeri locale au avut loc în 2007. Oricum, a fost pusa întrebarea dacă există 
posibilitatea ca o persoană din Moldova să fie pusă în situaţia să ofere daruri diverşilor funcţionari 
pentru a le rezolva o problemă. Surprinzător, în sondaj, reprezentanţii primăriilor si consiliilor locale 
apar cu procentul cel mai scăzut,  aproximativ 30% comparativ cu 55% în cazul funcţionarilor de la 
poliţia rutiera şi 53% pentru personalul medical.

⇒	 Acest rezultat s-ar putea datora faptului că politicienii locali sunt singurii funcţionari pe care 
cetăţenii îi pot trage direct la răspundere – prin votul lor. Din păcate, prezenţa scăzută la vot a 
afectat alegerile locale. Acest lucru s-ar putea datora faptului că cetăţenii nu considera credibil 
niciun candidat. Ar trebui efectuată educaţie electorala pentru a încuraja cetăţenii sa nu voteze 
persoane care sunt percepute ca fiind corupte şi să determine votanţii să întrebe candidaţii ce 
măsuri vor adopta pentru prevenirea corupţiei, iar apoi sa-i tragă la răspundere pe baza acestor 
promisiuni. 
De trei ori si jumătate mai multe persoane au solicitat acest lucru pentru reprezentanţii 

primăriilor comparativ cu consilierii. Oricum, datorita faptului că numărul observaţiilor este atât de 
mic, nu este posibil de precizat dacă această diferenţă este semnificativa sau nu. Rezultatul ar putea fi 
legat de puterea relativa a primarilor si consilierilor, presupunându-se că primarii au mai mult control 
asupra chestiunilor ce prezintă importanţă directa pentru cetăţeni.

MITA ÎN GENERAL

Deşi este îngrijorător faptul ca 30% dintre persoanele din Moldova au dat sau li s-a cerut sa dea 
mita, sau ambele, în 2009, ar trebui remarcat faptul ca marea majoritate (80%) a populaţiei nu a dat, de 
fapt, mită în 2009. In alte cuvinte, 20% dintre persoane au fost responsabile pentru 100% dintre mitele 
date (fie că au fost date la cerere sau din proprie iniţiativă). In plus, o proporţie mai mică de persoane 
plătesc marea majoritate a tuturor mitelor. De fapt, 7% din populaţia  din Moldova a plătit 56% din 
totalul mitelor date in 2009 (aceste persoane au dat mită la mai mult de un funcţionar în 2009). Aceşti  
“mituitori in serie” sunt mai susceptibili să fie persoane cu venituri mai mari decât cele medii, să fie 
educate şi să aibă un loc de muncă.
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⇒	 Aceasta sugerează că o parte relativ mica a populaţiei are mijloacele şi înclinaţia sa dea mita mai 
mult decât o data pe an; mai mult,  sugerează că această proporţie a populaţiei este responsabilă 
în mod disproporţionat pentru climatul de toleranţă a mitei. Acest lucru sugerează că o 
campanie publică, ca de exemplu „Doar spune NU mitei” ar putea avea rezonantă în rândul 
majorităţii cetăţenilor.

12. Abuzul poliţiei asupra suspecţilor  în Moldova

In sondajul din 2010 oamenii au fost întrebaţi daca au fost reţinuţi sau chemaţi la poliţie în 
ultimii cinci ani. Rezultatele arata ca 13% dintre bărbaţi si 5% dintre femeile din Republica Moldova 
au declarat că au fost reţinuţi sau chemaţi la poliţie în ultimii cinci ani. Întrebarea nu a fost în legătură 
cu un anumit tip de poliţie, ci s-a referit la orice nivel sau tip de ofiţer de poliţie. 

Dintre cei reţinuţi sau chemaţi la politie, 40% dintre bărbaţi au  declarat ca au fost bătuţi sau 
rău trataţi, în timp ce 21% dintre femei au afirmat ca au fost supuse relelor tratamente de către poliţişti. 
Aceasta înseamnă ca peste 71.000 de bărbaţi şi aproape 16.000 de femei au fost reţinuţi si supuşi 
relelor tratamente în ultimii cinci ani. Dintre bărbaţii reţinuţi sau chemaţi la politie, 15% au afirmat 
ca au fost chiar bătuţi. Aceasta înseamnă că aproximativ 27.000  de bărbaţi au fost reţinuţi şi bătuţi în 
ultimii cinci ani. 

In secţiunea privind corupţia din cadrul poliţiei (mai sus), a fost dezvăluit că numărul probabil 
al persoanelor bătute într-un an corespunde numărului de persoane care afirmă că li s-a cerut sau ca au 
dat mită unui poliţist. Acest lucru sugerează că obţinerea mitei s-ar putea sa joace un rol mai important 
în ceea ce priveşte abuzul exercitat de poliţişti asupra persoanelor aflate in custodia lor, comparativ cu 
ce s-a crezut anterior. 

Rezultatul referitor la gradul de abuz al poliţiştilor asupra persoanelor aflate in custodia lor 
pare sa fie confirmat prin răspunsurile la întrebările legate de experienţele prietenilor sau membrilor 
de familie. Aproximativ 9% dintre persoane cunosc rude sau prieteni care au fost reţinuţi sau chemaţi 
la politie în ultimii cinci ani. Aproape 39% dintre aceste persoane spun că rudele sau prietenii chemaţi 
sau reţinuţi la politiei au fost bătuţi sau supuşi relelor tratamente de către poliţişti. Dintre persoanele 
care cunosc rude sau prieteni reţinuţi sau chemaţi la politie, 14%  afirmă că acele rude sau prieteni 
chiar au fost bătuţi. 

Aceste cifre sunt apropiate de cele furnizate de persoanele care afirmă că ele însele au fost bătute în 
timp ce se aflau în custodia politiei. Ceea ce sugerează că cifra este corecta şi că, astfel, patru din fiecare 
zece bărbaţi se pot aştepta la rele tratamente când sunt in custodia politiei. 

⇒	 Utilizarea pe scară largă a relelor tratamente de către poliţişti indică faptul că trebuie adoptate 
masuri extinse pentru a preveni acest abuz. Acestea ar putea include: instalarea de camere 
video sau dispozitive de înregistrare audio în camerele de interogare sau în dubele poliţiei. 
Asemenea metode au mai multe şanse de a conduce la un rezultat pozitiv în situaţiile în care 
relele tratamente sunt folosite pentru a obţine forţat dovezi, aceste înregistrări putând fi 
solicitate în instanţă pentru a decide asupra admisibilităţii unor asemenea dovezi, iar unde 
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abuzul în obţinerea dovezilor ar reieşi din înregistrări, asemenea dovezi sa nu fie admise. 
Prevenirea abuzurilor având ca şi motivaţie obţinerea mitei presupune masuri disciplinare 
stricte în interiorul poliţiei si un sistem extern sigur de raportare a abuzurilor, unde persoanele 
care au suferit de pe urma relelor tratamente sau de la care s-a încercat obţinerea forţată a mitei 
să raporteze incidentul. In prezent, acest rol este exercitat de parchete. Dar numărul mare al 
abuzurilor săvârşite de poliţişti sub supravegherea procurorilor sugerează că procurorii nu 
îşi îndeplinesc adecvat rolul, contrar afirmaţiilor făcute de procurori in raportul din 2008. 
Aceasta sugerează că este necesar un organism independent pentru investigarea abuzurilor 
săvârşite de poliţişti.

Doar 47% dintre persoanele reţinute sau chemate la politie au afirmat că le-au fost explicate 
drepturile de către poliţişti. Neexplicarea drepturilor a fost asociata cu bătaia sau cu relele tratamente: 
doar 5% dintre aceia care au declarat ca le-au fost explicate drepturile, au afirmat, de asemenea, că au 
fost trataţi necorespunzător (bătuţi sau supuşi relelor tratamente). Ceea ce este comparabil cu cei 60% 
abuzaţi care au afirmat ca nu li s-au explicat drepturile.  
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⇒	 Aceasta sugerează faptul că drepturile nu sunt explicate în majoritatea cazurilor. In plus, 
mai înseamnă că are loc maltratarea persoanelor aflate in custodia poliţiei. Aceasta denotă 
faptul că este nevoie ca ofiţerii de poliţie să beneficieze de o largă pregătire cu privire la 
natura si conţinutul drepturilor persoanelor reţinute. Neexplicarea acestor drepturi ar trebui 
considerată abatere disciplinară. 
Doar una din cinci persoane (19%) chemate sau reţinute de poliţie au declarat că li s-a permis 

să sune rudele. Acest fapt a fost asociat cu relele tratamente: doar 16% dintre cei cărora li s-a permis 
să contacteze rudele au declarat că au fost supuşi relelor tratamente, în comparaţie cu 38% dintre cei 
cărora nu le-a fost permis sa îşi  sune rudele. Doar 10% dintre persoanele chemate sau reţinute de 
politie au declarat ca li s-a permis să contacteze un avocat. Acest fapt a fost asociat cu relele tratamente: 
in timp ce 18% dintre cei cărora li s-a permis sa sune un avocat au fost supuşi relelor tratamente; 
probabilitatea de a fi supuşi relelor tratamente este de doua ori mai mare (36 %) în cazul celor care nu 
li s-a permis acest lucru. 

⇒	 Această practică răspândită în cadrul poliţiei de a nu asigura drepturile, dublată de relaţia 
strânsă între sentimentele de lipsă de siguranţă personală şi percepţiile asupra pregătirii 
deficitare a poliţiştilor, indică necesitatea reformării urgente a poliţiei, incluzând cerinţe 
profesionale mai stricte, chiar şi pregătirea în domeniul drepturilor omului. Este nevoie de 
un sistem disciplinar extern si intern care sa se ocupe de situaţiile în care drepturile nu sunt 
respectate. Aceasta include necesitatea stabilirii unui organism al cărui unica misiune sa fie 
investigarea si pedepsirea abaterilor poliţiştilor. Aşa cum a fost remarcat în raportul din 2008, 
poliţia nu a beneficiat încă de reforme răspândite. Prezentul raport indica faptul că acest lucru 
se impune de urgenţă. 

⇒	 O asemenea reformă a poliţiei ar trebui însoţită de o campanie publică care să le permită 
cetăţenilor să îşi cunoască drepturile în legătură cu acţiunile poliţiei. Cunoaşterea drepturilor 
ar trebui, de asemenea, sa facă parte din curricula şcolara. 



CONCLUZII

Atât studiul din 2010 privind victimizarea, cât si studiul din 2008 indică nivelul ridicat de 
teamă în rândul oamenilor din Republica Moldova. Notele acordate instituţiilor de justiţie penala s-au 
deteriorat începând cu 2008. In special politia continu să fie slab cotată în ceea ce priveşte drepturile 
omului si respectarea regulilor de drept. 

Acest lucru nu e surprinzător, având în vedere faptul că studiul din 2010 furnizează una dintre 
primele estimări cu privire la răspândirea abuzului asupra persoanelor private de libertate şi cu privire 
la gradul de neconformare a politiei la standardele privind drepturile omului. Faptul că patru din zece 
persoane private de libertate au avut de-a face cu abuzuri fizice sau au fost supuse relelor tratamente, 
reprezintă o reală îngrijorare. Reformarea poliţiei se impune de urgenta. 

 La baza acestui abuz stă climatul de corupţie din Republica Moldova. Studiul din 2010 arată că 
un număr mare de funcţionari, de la profesori la doctori si judecători, par sa fi fost implicaţi într-un singur 
an (2009) în acte de dare şi luare de mită, ceea ce este îngrijorător. Dacă sistemul judiciar ar fi credibil, 
atunci am putea spune că exista mijloace de stopare a ciclului corupţiei. Având în vedere numărul relativ 
mic de judecători, este posibil să fie aplicate măsuri stricte în acest sens ca, de exemplu, instituirea unor 
registre pentru daruri si audite privind stilul lor de viată. 

 Este uşor să fie învinovăţiţi funcţionarii statului pentru stadiul de corupţie existent. Dar sunt în 
mare măsură responsabili pentru acest lucru si cei 20% din locuitorii Republicii Moldova care au fost 
de acord sa dea mita şi cei 7% care dau frecvent mită. Prin urmare, ar trebui întreprinsă o campanie 
publica „Doar spune NU mitei”, iar populaţia ar trebui sa îşi folosească votul pentru a face din prevenirea 
corupţiei o prioritate pentru politicieni.  

Mita este strâns legată de una dintre infracţiunile principale din Republica Moldova – traficul de 
persoane. Aşadar, asigurarea persoanelor din Moldova că nu sunt supuse traficului de persoane depinde 
în mare măsură de combaterea corupţiei. 

 Studiul din 2010 subliniază că femeile sunt mai susceptibile de a deveni victime ale infracţiunilor 
- chiar neluând în considerare infracţiuni ca abuzul sexual, cărora le cad victime prioritar tot persoane de 
sex feminin. Poliţia si sistemul de justiţie penală trebuie să ia în considerare acest lucru. Rata extrem de 
scăzută de raportare a infracţiunilor de natură sexuală sugerează că sistemul existent nu este deloc receptiv 
la situaţia femeilor care au avut de-a face cu asemenea infracţiuni. Acest lucru trebuie sa se schimbe. 

  Este uşor să fie catalogate ca şi infracţiuni minore: furtul de animale si furtul din autovehicule. 
Dar multe persoane depind de animalele lor pentru a supravieţui. Furtul din autovehicule pare să aibă 
un impact negativ disproporţionat asupra încrederii publice – şi este un indicator al locului unde pot 
avea loc alte infracţiuni legate de proprietate. De asemenea, infracţiunile legate de droguri, chiar daca 
nu afectează ele insele încrederea publică, par să fie asociate cu alte tipuri de infracţiuni şi pot fi folosite 
pentru a identifica zone unde au loc infracţiuni violente, ca de exemplu, ameninţări si violenţe. 

 Violarea de domiciliu - spargerea - poate fi cel mai uşor prevenita prin simplul fapt de a avea 
relaţii bune cu vecinii. Deţinerea unui câine poate, de asemenea, ajuta. Oamenii trebuie sa fie atenţi la 
faptul că un incident anterior supune persoanele la un risc suplimentar, în acest caz, mai multe mijloace 
de protecţie fiind necesare. 

 Acestea sunt câteva concluzii din studiul din 2010 privind victimizarea. In cazul în care 
Republica Moldova ia masuri menite să pună capăt corupţiei din sistemul judiciar şi abuzurilor din 
cadrul poliţiei, atunci putem afirma că s-au făcut paşi importanţi spre a asigura o democraţie mai 
sigură in Republica Moldova. 




