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INTRODUCERE

P rezentul Studiu cu privire la victimizare, realizat de Fundaţia Soros 
Moldova (FSM) în 2021, îşi propune să analizeze experienţa şi percep-

ţiile cu privire la infracţionalitate, poliţie şi sistemul de justiţie penală 
din Republica Moldova. Inter alia, raportul îşi propune să constate dacă a 
existat vreo schimbare în ultimul deceniu privind securitatea locuitorilor 

din Republica Moldova. FSM implementează proiectul Promovarea activității Poliției 
bazată pe drepturile Omului în Republica Moldova care are drept scop asigurarea unui 
echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și necesi-
tatea asigurării ordinii și securității publice. Obiectivul FSM şi al ONG-urilor cu o moti-
vaţie similară constă în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a securităţii locuitorilor Repu-
blicii Moldova. Un deceniu în urmă, Republica Moldova era una dintre cele mai sărace 
ţări din Europa şi era caracterizată drept o ţară coruptă, cu practici larg-răspândite 
de mituire, cu o rată înaltă a infracţionalităţii şi un nivel semnificativ al traficului de 
persoane. Această stare de lucruri a fost determinată de conflictul intern, de guver-
nări defectuoase, cleprocrație și stat capturat. Acest studiu îşi propune să identifice 
schimbările la nivel de siguranţă şi securitate de care se bucură în prezent moldo-
venii. Deceniul analizat a fost marcat de numeroase intervenţii ale unor organizaţii ca 
FSM, precum şi de schimbări ample în peisajul politic al ţării. În rezultat, schimbările 
identificate nu trebuie să fie neapărat atribuite unui singur agent sau unei intervenţii. 
În special, percepţiile privind infracţionalitatea şi sistemul de justiţie penală, probabil, 
mai degrabă se referă la o serie de schimbări politice, demografice, economice şi 
de altă natură, care au avut loc în acest timp, şi nu doar la intervenţiile în poliţie şi 
sistemul de justiţie penală. 

METODOLOG IE

Acest raport se bazează pe analiza sondajului populaţiei Republicii 
Moldova, realizat în lunile iulie şi august 2021. Sondajul s-a bazat pe 

informaţiile din sondajul anterior, realizat în 2010, precum şi pe o analiză  
a datelor şi documentelor relevante referitoare la infracţionalitate şi 
justiţia penală în R. Moldova. Constatările acestei analize sunt prezentate 
în secţiunea „Context” a prezentului raport. 
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Sondajul a fost conceput astfel încât să fie reprezentativ pentru populaţia întregii  
ţări, urmărind să asigure acoperirea tuturor centrelor raionale (sau, cel puţin, a unui 
număr minim). În vederea realizării acestui lucru, s-a utilizat un plan complex de eşan-
tionare în două etape, inclusiv prin stratificare şi grupare. Prima etapă a constat în 
identificarea gospodăriilor care urmau să fie incluse în sondaj printr-o metodă efec-
tivă de cost-eficienţă, care să asigure o selecţie aleatorie. 

A doua etapă a implicat selecţia aleatorie a unui membru adult al gospodăriei. Aceste 
persoane au fost chestionate în ceea ce priveşte experienţele lor şi ale gospodăriei 
lor. Prima etapă a eşantionului s-a bazat pe o stratificare în funcţie de tipul raionului 
şi al regiunii. Gospodăria eşantionată pentru fiecare categorie a fost grupată, deşi 
a trebuit să fie selectată aleatoriu. În limitele bugetare, eşantionul a fost conceput 
astfel încât fiecare localitate din ţară să fie reprezentată, cel puţin la nivel minim. 

În total, sondajul a acoperit 37 de localităţi urbane şi 134 de localităţi rurale. În cadrul 
fiecărui strat selectat a fost eşantionat un grup de locuinţe, selectate prin metoda 
aleatorie. Această metodă a fost, de asemenea, utilizată pentru a determina modul în 
care urmau să fie efectuate substituirile pentru gospodăriile indisponibile. Interviurile 
au fost realizate fie în limba română, fie în limba rusă. 

Odată ce o gospodărie era selectată, un adult din cadrul gospodăriei era selectat în 
mod aleatoriu pentru interviu. Acest lucru a dus la uşoare abateri în profilul populaţiei, 
care au fost ajustate prin ponderări care au asigurat obţinerea unui profil de vârstă şi 
de gen corespunzător populaţiei cunoscute. 

Acest raport se bazează pe analiza datelor sondajului populaţiei Republicii Moldova, 
ponderată în funcţie de vârstă şi sex. Sondajul a fost conceput astfel încât să fie 
comparabil cu sondajul anterior privind victimizarea, realizat de FSM şi publicat în 
2010, precum şi cu sondajul european privind drepturile fundamentale (FRS), adminis-
trat cu câteva luni înainte de acest sondaj.
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CONTEXT

Din 2009 au existat o serie de intervenţii menite să combată corupţia şi 
să îmbunătăţească justiţia penală în vederea îmbunătăţirii siguranţei 

şi respectării drepturilor omului, precum şi a îmbunătăţirii, în general, a 
securităţii pentru moldoveni. Epoca post-sovietică a cunoscut schimbări 
semnificative în 2009, când alegerile contestate s-au soldat cu proteste de 
amploare („evenimentele din aprilie”), astfel încât Parlamentul a fost dizol-
vat, iar la 29 iulie 2009 au avut loc noi alegeri generale, în rezultatul cărora 
s-a produs schimbarea puterii politice. 

Ulterior, FSM a realizat un sondaj, publicat în 2010 („sondajul din 2010”) pentru a eva-
lua victimizarea în Republica Moldova şi care urma să servească drept bază pentru 
reforma justiţiei penale în ţară, după această tranziţie politică. Sondajul din 2010 a 
inclus multe întrebări similare cu cele formulate într-un sondaj naţional similar rea-
lizat în 2008 în vederea colectării informaţiilor pentru raportul FSM „Performanţele 
justiţiei penale prin prisma drepturilor omului”. 

Sondajul din 2010 a constatat existenţa unui nivel sporit de frică şi victimizare, inclu-
siv a abuzurilor din partea poliţiei şi o percepţie generală privind agravarea infrac-
ţionalităţii. În pofida reducerii infracţionalităţii înregistrate, sondajul din 2010 a con-
statat că majoritatea oamenilor au continuat să creadă că „situaţia criminogenă s-a 
înrăutăţit sau nu s-a îmbunătăţit”. Puţin sub jumătate din populaţie (46%) a declarat 
că infracţiunile au devenit mai violente. În plus, sondajul din 2010 a constatat că per-
soanele au indicat că este foarte probabil ca funcţionarii de rând să fi fost implicaţi 
în anii precedenţi în luare de mită. 

Raportul de cercetare din 2010 recomanda ca statul să acorde prioritate reformei 
poliţiei din perspectiva drepturilor omului, îmbunătăţind percepţiile publice cu privire 
la drepturile omului, şi funcţiilor poliţiei de protecţie a legii, care, în caz contrar, ar 
putea rămâne la nivel rudimentar. Este posibil ca evenimentele din aprilie să fi înră-
utăţit percepţia publică despre poliţie în legătură cu aceste aspecte ale activităţii 
poliţiei.

Raportul din 2010 a recomandat ca sistemul judiciar să fie obiectivul principal în era-
dicarea corupţiei, ca mijloc de oprire a ciclului corupţiei. Totodată, raportul a formulat 
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recomandarea privind desfăşurarea unei campanii publice împotriva mituirii cu slo-
ganul „Spune nu mitei!”, societatea civilă urmând să-şi folosească influenţa pentru a 
transforma prevenirea corupţiei într-o prioritate esenţială a politicienilor.

Sondajul din 2010 a evidenţiat faptul că femeile au mai multe şanse să devină victime 
ale infracţiunilor – chiar şi ale altor infracţiuni decât abuzul sexual, a căror probabili-
tate este, de asemenea, mai mare în rândul femeilor. Raportul a recomandat ca poliţia 
şi sistemul de justiţie penală să ia în considerare acest fapt. Totodată, raportul a 
concluzionat că rata extrem de scăzută de raportare a infracţiunilor de natură sexuală 
sugerează că sistemul existent nu este deloc favorabil femeilor, care au trecut prin 
experienţa unor astfel de infracţiuni.

Dovezile schimbărilor reflectate în alte date 

De la ultimul sondaj realizat de FSM în 2010, s-a înregistrat o îmbunătăţire semni-
ficativă a percepţiei publice cu privire la Poliţia Republicii Moldova, fapt constatat 
în diverse sondaje guvernamentale, în concordanţă cu o serie de intervenţii de  
îmbunătăţire a activităţii poliţieneşti. În 2001, în sondajele de opinie doar 23%  
dintre moldoveni au declarat că au încredere în poliţie, în timp ce în 2010 această 
pondere s-a majorat până la aproximativ 30%. În 2020, ponderea respectivă a 
constituit 40%.

Această îmbunătăţire poate fi rezultatul unei campanii vaste de transformare a 
serviciului de poliţie. Acest lucru este evident, inter alia, în rolul important jucat de UE 
şi de ONG-urile care au un rol central în realizarea supravegherii şi monitorizării refor-
melor poliţiei (de exemplu, Promo-LEX). În plus, se efectuează sondaje periodice care 
arată nivelul de încredere în serviciile de stat (inclusiv în poliţie) şi care sunt publicate 
pe scară largă şi utilizate ca etalon al calităţii guvernării. 

O organizaţie care realizează astfel de sondaje este „Institutul de Politici Publice”, 
care chestionează în mod regulat un eşantion reprezentativ al populaţiei R. Moldova 
privind gradul lor de încredere în diferite instituţii ale statului. Tendinţa lor de „încre-
dere în poliţie” este prezentată mai jos, împreună cu o linie care evidenţiază tendinţa 
de bază (a se vedea Figura 1). 
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Figura 1: Încrederea populaţiei R. Moldova în poliţie de-a lungul timpului  
(o linie de regresie) 

Există fluctuaţii mari între sondaje în ceea ce priveşte nivelul de încredere, dar, în 
general, pare să existe o tendinţă de creştere a încrederii în poliţie, aşa cum s-a 
menţionat mai sus. Cu toate acestea, variabilitatea este de aşa natură încât încre-
derea în tendinţa generală este subminată. Deşi în Figura 1 se observă o îmbunătăţire 
treptată a nivelului de încredere (făcând abstracţie de la fluctuaţiile dintre măsură-
tori), este posibil ca îmbunătăţirea încrederii populaţiei să coincidă totalmente cu cea 
mai rapidă reformă a poliţiei. 
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Dacă „perioada de reformă” este definită drept perioada care coincide cu Strategia de 
dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 (SDP), atunci tabloul se schimbă semnifi-
cativ. În special, tendinţa de încredere a populaţiei în perioada 2001-2015 este atenuată, 
practic toate evoluţiile fiind dominate de variabilitatea între sondaje. În schimb, toate 
îmbunătăţirile pot fi atribuite perioadei care coincide cu perioada SDP (adică, după 
2015). A se vedea Figura 2 de mai jos.

Figura 2: Încrederea populaţiei R. Moldova în poliţie de-a lungul timpului  
(cu linie de regresie)
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Analizată în acest mod, creşterea recentă a încrederii este semnificativă din punct de 
vedere statistic şi nu poate fi atribuită unei erori aleatorii sau unei erori de eşantio-
nare. Acest punct de vedere reflectă îmbunătăţiri reale (şi semnificative) ale încre-
derii în poliţie după 2015. În perioada de dinainte de 2016, variabilitatea nivelului de 
încredere între sondaje poate fi atribuită mai degrabă unei erori de eşantionare decât 
unor schimbări „reale” în percepţia cu privire la poliţie. Perioada SDP coincide, de 
asemenea, cu o scădere semnificativă a nivelului infracţionalităţii – o reducere cu 
24% a numărului total de infracţiuni înregistrate după 2015. Graficul de mai jos ilus-
trează evoluţia numărului total de infracţiuni înregistrate de poliţie. Se observă o 
scădere bruscă în perioada SDP (începând cu anul 2016).

Figura 3: Infracţiunile înregistrate în R. Moldova de-a lungul timpului
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Este evident că această scădere a infracţionalităţii (spre deosebire de sporirea încre-
derii) se poate datora în sine SDP, dar se poate datora deopotrivă şi altor factori, cum 
ar fi schimbarea ratei de raportare a infracţiunilor. De obicei, creşterea încrederii în 
poliţie (deoarece au devenit mai abordabili, mai profesionişti etc.) are drept rezultat 
o probabilitate mai mare ca victimele să raporteze infracţiuni, sporind astfel rata 
de raportare şi numărul infracţiunilor raportate. Prin urmare, creşterea încrederii ar 
corespunde cu rate mai mari de raportare şi, eventual, cu mai multe infracţiuni rapor-
tate. Acest lucru nu s-a întâmplat în perioada SDP. Aceste percepţii privind îmbună-
tăţirea activităţii poliţieneşti trebuie verificate în raport cu rata reală de victimizare 
în R. Moldova; acesta reprezintă unul dintre obiectivele sondajului din 2021, care îşi 
propune să stabilească dacă, în afară de percepţia unei anumite îmbunătăţiri a activi-
tăţii poliţieneşti, există dovezi care să ateste o probabilitate mai mică că oamenii pot 
deveni victime ale unor infracţiuni şi să le raporteze? 

Trebuie remarcat faptul că, în această perioadă, a scăzut şi numărul de omoruri 
(despre care se presupune că sunt infracţiuni care, în mod normal, nu sunt afectate 
de rata de raportare), ceea ce sugerează că, în măsura în care rata omorurilor reflectă 
ratele generale ale criminalităţii, este posibil ca nivelul infracţionalităţii să fi scăzut 
mai rapid decât a crescut încrederea în poliţie (şi, prin urmare, ratele de raportare). 
Există alte dovezi că rata de raportare a crescut în timp ce nivelul infracţionalităţii a 
scăzut? Aceasta este una dintre întrebările-cheie la care trebuie să răspundă sondajul 
din 2021. 

Comparaţia la nivel european 

Sondajul Agenţiei pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene (FRA) arată că 
multe ţări din UE înregistrează rate scăzute de raportare a infracţiunilor. Doar aproxi-
mativ 30% dintre incidentele de „violenţă şi hărţuire” sunt raportate poliţiei. Ratele de 
raportare variază de la 9% în Finlanda până la 40% în Italia şi Franţa. 

Rata de raportare a criminalităţii din R. Moldova, reflectată în sondajul anterior (apro-
ximativ 10%), a fost în mare parte în concordanţă cu tendinţele UE – având în vedere 
variaţiile mari în cadrul UE. Totodată, FRA a constatat că trei sferturi dintre europeni 
consideră că „niciodată nu este acceptabil să oferi un cadou în schimbul servici-
ilor (de stat)”. Un alt obiectiv al sondajului din 2021 este de a examina modul în care 
R. Moldova se compară în prezent cu situaţia la nivel european şi dacă s-au produs 
schimbări în acest sens. 
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Întrebarea-cheie rămâne aceeaşi: care au fost precondiţiile sporirii încrederii în 
poliţie, dacă acest fapt este afirmat în acest sondaj independent, care este compa-
rabil cu sondajul din 2010? Mai mult, s-a datorat acest fapt reducerii infracţionali-
tăţii, strategiei de reformă sau îmbunătăţirilor în ceea ce priveşte practicile poliţiei în 
domeniul drepturilor omului? 

Prin urmare, acest studiu privind victimizarea, realizat de FSM în 2021, îşi propune să 
analizeze experienţa şi percepţiile cu privire la infracţionalitate, poliţie şi sistemul 
de justiţie penală din R. Moldova, să înţeleagă ce sta la baza oricărei schimbări şi, 
respectiv, să formuleze recomandări pentru politici. 

REZULTATE

Sunt disponibile tabele detaliate cu constatări, prezentate de către 
compania de cercetări care a efectuat sondajul. Acest raport prezintă 

analiza detaliată a datelor oferite de compania de cercetări. 

ANAL IZA

În cadrul sondajului din 2021, care face obiectul acestui raport, au fost 
formulate multe întrebări identice sau similare cu cele adresate în cadrul 

sondajului naţional privind victimizarea publicat în 2010, precum şi în cadrul 
unui sondaj similar realizat pentru un raport din 2008 intitulat „Performan-
ţele justiţiei penale din perspectiva drepturilor omului”, ambele disponibile 

pe www.soros.md. Continuitatea în formularea întrebărilor permite evaluarea schimbă-
rilor care s-au produs după 2008 şi, respectiv, după 2010. Toate referinţele la „raportul 
din 2008” sau „sondajul din 2008” se referă la datele din studiul anterior. Referinţele 
la „sondajul din 2010” sau raportul aferent se referă, în mod evident, la Studiul privind 
victimizarea, realizat în anul respectiv. În cadrul sondajului din 2010 adesea au fost 
formulate întrebări despre anul precedent şi, prin urmare, în analiză adesea se face 
referinţă la anul 2009. Rezultatele detaliate ale Sondajului privind victimizarea din 2010, 
cât şi cele ale Sondajului privind victimizarea din 2021 sunt disponibile la cerere la FSM. 
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Nu toate întrebările cuprinse în raportul din 2010 au fost incluse în sondajul din 2021. 
Au fost eliminate întrebările care au fost considerate dispensabile, astfel încât 1) să 
poată fi redusă durata sondajului şi 2) să poată fi introduse întrebări suplimentare. 
Noile întrebări se referă la Sondajul european privind drepturile fundamentale (FRS). 
Prin replicarea unor întrebări-cheie din sondajul realizat la nivelul UE, se poate rea-
liza o comparaţie între R. Moldova, statele membre ale UE şi UE în ansamblu. Întrucât 
ambele sondaje sunt reprezentative pentru populaţia în ansamblu şi aceeaşi formulare 
a fost folosită în ambele sondaje, acum este posibil să comparăm Republica Moldova 
cu ţări precum România în ceea ce priveşte principalele aspecte legate de drepturile 
fundamentale. Întrebările reproduse din FRS s-au limitat la cele referitoare la infrac-
ţionalitate şi siguranţă. 

Acest raport analitic prezintă doar principalele constatări şi implicaţii care rezultă din 
analiza sondajului, a rapoartelor anterioare din 2010 şi 2008, precum şi a sondajului FRS.

1. PERCEPŢIILE PRIVIND SCHIMBĂRILE NIVELULUI  
    DE INFRACŢIONALITATE
Statisticile oficiale privind criminalitatea arată că în ultimii cinci ani numărul infracţi-
unilor înregistrate de poliţia din R. Moldova a scăzut cu o treime: în total, în anul 2015 
poliţia a înregistrat 40 302 infracţiuni. Până în 2020, numărul acestora a scăzut la  
26 342. Schimbările privind numărul de infracţiuni raportate pot fi atribuite unei 
serii de factori, dintre care, nu în ultimul rând, scăderea numărului real de infracţiuni 
comise. Printre alţi factori se numără disponibilitatea populaţiei de a raporta infrac-
ţiunile, precum şi disponibilitatea autorităţilor de a înregistra infracţiunile raportate. 
Prin urmare, scăderea ratei infracţiunilor raportate ar putea fi rezultatul unor schim-
bări reale sau al unei schimbări privind rata de raportare. 

Unul dintre obiectivele acestui sondaj este de a înţelege dacă s-a produs sau nu o 
scădere reală a criminalităţii şi dacă oamenii au perceput această scădere. Această 
întrebare este oarecum urgentă, întrucât, deşi statisticile oficiale denotă o scădere 
semnificativă a infracţionalităţii în ultimul deceniu, veridicitatea estimărilor oficiale 
este pusă sub semnul întrebării. În special, numărul extrem de mic al infracţiunilor 
raportate de autorităţile Republicii Moldova pune sub semnul întrebării fiabilitatea 
acestor cifre şi a modificărilor ulterioare ale acestor cifre. 

Acestea fiind spuse, obiectivul principal al sondajelor din 2010 şi 2021 este nu atât 
estimarea ratei infracţionalităţii, cât evaluarea modului în care s-au schimbat percep-
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ţiile populaţiei. Anume aceste percepţii demonstrează nivelul de siguranţă şi securi-
tate al respondenţilor.

Respondenţii au fost întrebaţi cum consideră că s-a schimbat nivelul criminalităţii 
în ultimii cinci ani. În contextul unui nivel sporit al infracţionalităţii, respondenţii de 
obicei consideră că nivelul infracţionalităţii a crescut în ultima perioadă, indiferent 
de schimbarea reală. Prin urmare, este de remarcat faptul că, în 2021, majoritatea 
respondenţilor consideră că nivelul criminalităţii nu a crescut în ultimii cinci ani: 30% 
dintre respondenţi au indicat că nivelul infracţionalităţii a scăzut în ultimii cinci ani, 
iar aproape 40% consideră că nivelul infracţionalităţii a rămas acelaşi de-a lungul 
întregii perioade. Doar o mică pondere (15%) a respondenţilor au indicat că nivelul 
infracţionalităţii a crescut în această perioadă. Spre deosebire de 2010, când a avut 
loc sondajul anterior al FSM, aproximativ 31% dintre respondenţi au declarat că nivelul 
infracţionalităţii a crescut în ultimii cinci ani.

Amploarea scăderii percepute variază semnificativ între diferite categorii ale popu-
laţiei. De exemplu, cea mai mare proporţie a locuitorilor care au afirmat că nivelul 
infracţionalităţii a crescut în ultimii cinci ani au fost locuitorii municipiului Chişinău 
(27%). Cu toate că această cifră este aproape de 2 ori mai mare faţă de media gene-
rală a respondenţilor, în 2010 aproape jumătate (49%) din locuitorii mun. Chişinău 
au declarat că nivelul infracţionalităţii a crescut. Acest lucru sugerează că numărul 
persoanelor care consideră că nivelul infracţionalităţii a crescut se reduce aproximativ 
în jumătate la nivelul întregii ţări, deşi rămân valabile diferenţele relative preexistente. 
Astfel, chiar şi în acele zone în care populaţia are cea mai negativă percepţie privind 
infracţionalitatea, se constată o îmbunătăţire substanţială faţă de situaţia din 2010. 

Această întrebare indică o schimbare fundamentală în modul în care respondenţii 
percep nivelul infracţionalităţii şi, prin urmare, nivelul lor de siguranţă. Această 
schimbare corespunde într-o oarecare măsură cu perioada implementării Strategiei 
de Dezvoltare a Poliţiei (SDP). Cu toate acestea, răspunsul respondenţilor cu privire 
la schimbările percepute în tendinţele criminalităţii nu reprezintă neapărat un indi-
cator al tendinţelor reale. Tendinţele reale trebuie să fie determinate de expunerea 
persoanelor la infracţiuni şi de ratele aferente de victimizare. În secţiunile de mai jos 
privind victimizarea, se pare că ratele de victimizare (pentru o gamă largă de infrac-
ţiuni) sunt, într-adevăr, mai mici în prezent decât erau în 2010. Cu alte cuvinte, ratele 
de victimizare par să confirme percepţiile schimbate. 
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1.1. Corelaţiile demografice ale percepţiilor privind schimbările 

De regulă, au existat doar mici variaţii în percepţia privind schimbarea nivelului de 
infracţionalitate între categoriile demografice principale, cum ar fi grupul de vârstă, 
statutul ocupaţional şi statutul social. Cu toate acestea, există diferenţe semnifica-
tive de percepţie între persoanele cu diferite nivele de studii. Respondenţii cu nivel 
mai înalt de studii au fost mult mai predispuşi să declare că nivelul infracţionalităţii 
a crescut. Unul din cinci respondenţi (21%) cu „studii superioare” consideră că nivelul 
infracţionalităţii a crescut în ultimii cinci ani, comparativ cu media naţională de 15%. 
În schimb, doar 11% dintre cei care nu au studii medii complete au considerat că nive-
lul infracţionalităţii a crescut. Această diferenţă este legată parţial de modul în care 
sunt corelate nivelul de educaţie şi gradul de urbanizare. Cu alte cuvinte, este o pro-
babilitate mai mare ca persoanele cu nivel mai înalt de studii să locuiască în mediul 
urban Totodată, respondenţii din mediul urban au avut tendinţa de a avea o atitudine 
mai negativă în ceea ce priveşte schimbarea percepută a infracţionalităţii. 

Într-adevăr, cea mai mare diferenţă în percepţia tendinţelor infracţionalităţii a fost 
între locuitorii mediului urban şi cei din mediul rural. Unul din cinci (20%) respon-
denţi din mediul urban au declarat că nivelul criminalităţii a crescut, în timp ce doar 
jumătate din această proporţie de locuitori din mediul rural (10%) au considerat la 
fel. În schimb, un număr mai mare de respondenţi din mediul rural au declarat că 
nivelul infracţionalităţii a scăzut (35% dintre respondenţii din mediul rural faţă de 
23% dintre respondenţii din mediul urban). 

Pentru factorii de decizie aceasta se traduce prin faptul că ar trebui să acor-
de mai multă atenţie siguranţei în mediul urban. Atunci când elita educată 
din mediul urban prezintă un risc mai mare şi se simte mai expusă riscului, 
acest lucru afectează încrederea în stat şi dezvoltarea economică, dincolo 
de aspectele legate de siguranţa şi securitatea faţă de criminalitate. 

Respondenţii care nu sunt etnici moldoveni sau români nu au fost decât puţin mai 
predispuşi să afirme că nivelul infracţionalităţii a crescut. Întrucât mai puţin de 20% 
dintre respondenţi s-au identificat ca fiind de etnie rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară 
sau de altă etnie, diferenţa se poate datora mărimii eşantionului şi nu unei diferenţe 
reale în percepţii. Lipsa unei diferenţe mari este importantă, deoarece se întâmplă 
frecvent ca grupurile minoritare să aibă diferite percepţii privind infracţionalitatea, 
precum şi experienţe diferite în materie de infracţiuni. 

Percepţiile privind tendinţele infracţionalităţii vor avea un impact asupra sentimen-
tului de securitate al respondenţilor. În timp ce scăderea nivelului infracţionalităţii, 
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ceteris paribus, ar indica un sentiment mai puternic de securitate, ameninţarea cu  
o infracţiune violentă are probabil o influenţă mai mare în determinarea percepţiilor. 
Percepţiile privind infracţiunile violente sunt examinate în secţiunea următoare. 

1.2. Percepţiile privind infracţiunile violente

Mai mult de o treime (36%) dintre respondenţi consideră că infracţiunile au devenit 
mai violente în ultimii cinci ani. Această pondere este comparabilă cu 46% dintre 
persoanele care au exprimat aceeaşi opinie în Sondajul din 2010. În 2021, un număr 
mai mare (44%) dintre respondenţi au menţionat că infracţiunile au devenit mai puţin 
violente în acea perioadă. Ceilalţi respondenţi (20%) nu şi-au exprimat opinia cu 
privire la acest subiect; o cifră similară (21%) a fost atestată în 2010. 

Variaţiile regionale ale percepţiilor privind infracţiunile violente sunt la fel de semni-
ficative, aşa cum au fost şi în cazul infracţiunilor, în general. Respondenţii din 
Chişinău, în special, au fost mai predispuşi să afirme că infracţiunile au devenit mai 
violente (46% faţă de 33% care au declarat că acestea au devenit mai puţin violente) 
(a se vedea Tabelul 1). În Sondajul din 2010, mai mult de jumătate dintre locuitorii  
mun. Chişinău au declarat că infracţiunile au devenit mai violente.

O tendinţă similară, dar mai puţin pronunţată, se constată în regiunea Nord. În schimb, 
în regiunea Centru (cu excepţia mun. Chişinău) doar 29% dintre respondenţi au consi-
derat că infracţiunile au devenit mai violente. Mai mult de jumătate (52,4%) din respon-
denţii din regiunea Centru au considerat că infracţiunile au devenit mai puţin violente. 

TABELUL 1: Percepţia privind schimbarea gradului de violenţă a infracţiunilor, pe regiuni

Schimbarea gradului de violenţă  
în ultimii cinci ani

Regiunea
Total

Chişinău Nord Centru Sud

Infracţiunile au devenit mai violente
472 

46.4 %
491 

40.2 %
380 

28.7 %
295 

29.6 %
1638 

35.9 %

Infracţiunile au devenit mai puţin 
violente

331 
32.5 %

528 
43.3 %

694 
52.4 %

469 
47 %

2022 
44.4 %

Nu ştiu / e greu să răspund
214 

21 %
201 

16.5 %
250 

18.9 %
234 

23.4 %
899 

19.7 %

Total
1017 

100 %
1220 

100 %
1324 

100 %
998 

100 %
4559 
100 %

χ2 = 136.129 . df = 6 . V-ul lui Cramer = 0.122 . p = 0.000
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Respondenţii din Chişinău au fost, cu certitudine, mai predispuşi să creadă 
că infracţiunile au devenit mai violente – mai ales, în comparaţie cu respon-
denţii din alte părţi ale regiunii Centru. Diferenţele continuă să reitereze 
necesitatea soluţionării din partea statului a problemei violenţei urbane, în 
special în capitală. 

Corelaţiile dintre schimbările în percepţiile cu privire la infracţionalitate sunt anali-
zate mai jos. Corelaţiile percepţiilor pot sugera motivele tendinţelor observate. 

1.3. Corelaţiile percepţiilor cu privire la infracţionalitate

Faptul că corelaţia nu indică cauzalitatea şi nici direcţia relaţiei observate repre-
zintă un truism. Cu toate acestea, atunci când există o corelaţie, există şi o posi-
bilă relaţie cauzală, care poate fi confirmată prin alte dovezi. Datele Sondajului din  
2021 sugerează că există o corelaţie între nivelul infracţionalităţii, violenţa asociată 
cu infracţionalitatea şi percepţiile privind schimbarea calităţii poliţiei, a procura-
turii şi a sistemului judiciar. Aceasta este principala constatare a sondajului. Aceste 
percepţii în schimbare (privind schimbarea calităţii instituţiilor statului) şi corelarea 
lor cu percepţiile privind infracţionalitatea sunt analizate mai detaliat în secţiunea  
3 de mai jos. 

Principala corelaţie non-demografică, non-statală, a percepţiilor privind infracţiona-
litatea, rezultate din Sondajul din 2021, este corelaţia cu interacţiunea dintre droguri, 
care este analizată în secţiunea următoare. 

1.3.1.	 Expunerea	la	interacţiunea	cu	droguri

Sondajul din 2021 demonstrează o relaţie puternică între percepţiile referitoare la 
infracţionalitate şi expunerea respondenţilor la interacţiunea cu droguri. Respon-
denţii au fost întrebaţi cât de des s-au confruntat în ultimul an sau au fost martori 
ai unor probleme legate de droguri (de exemplu, au văzut persoane consumând sau 
cumpărând droguri, sau fiind sub influenţa drogurilor)? Un număr mic de respondenţi 
(13%) au asistat la o astfel de acţiune în ultimul an, însă procentul lor este aproape 
dublu faţă de cel din 2010, când puţini (7%) au afirmat că s-au confruntat uneori 
(5%) sau des (2%) cu probleme de droguri. Spre deosebire de Sondajul din 2021, 
în Sondajul din 2010 nu a existat nicio corelaţie cu răspunsurile la întrebările dacă  
s-au confruntat cu probleme legate de droguri sau nu, dacă personal se simt în sigu-
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ranţă sau nu, precum nici cu opiniile despre capacitatea de protecţie a statului sau 
a poliţiei. 

În Sondajul din 2021, cei care „deseori” sau „uneori” sunt martori la astfel de cazuri sunt 
mult mai predispuşi să creadă că nivelul infracţionalităţii a crescut, că infracţiunile 
au devenit mai violente, iar calitatea poliţiei s-a deteriorat. În schimb, în 2021 respon-
denţii care nu au fost martori la tranzacţii cu droguri au fost mai predispuşi să creadă 
că nivelul infracţionalităţii a scăzut sau a rămas la acelaşi nivel. Astfel, majorarea de 
aproape 2 ori (de la 7% la 13%) a respondenţilor care au fost martori ale problemelor 
legate de droguri sugerează existenţa unei probleme mai grave, sistemice legate de 
droguri, care este asociată în mod diferit şi cu alte probleme de infracţionalitate, care 
nu exista în 2010. 

Deşi un procent mic dintre respondenţi a asistat la o tranzacţie cu droguri, diferenţele 
dintre regiuni şi grupuri sociale sunt semnificative. De exemplu, mai mult de un sfert 
(27%) dintre chişinăuieni au fost martori la o astfel de tranzacţie. În mod similar, 
respondenţii cu nivel mai înalt de studii au fost mai predispuşi să declare că au fost 
martori la astfel de tranzacţii. Mai puţin de unul din zece (6%) dintre respondenţii cu 
studii medii incomplete au declarat că au fost martorii unei tranzacţii de droguri. În 
schimb, 22% dintre respondenţii cu studii superioare au fost martorii unei tranzacţii 
cu droguri.

Numărul martorilor la tranzacţiile cu droguri diferă radical şi în funcţie de mediul 
de reşedinţă. Două treimi (66%) dintre rezidenţii urbani susţin că nu au fost martori 
la o tranzacţie de droguri în ultimul an. Cu toate acestea, în localităţile rurale, doar 
10% dintre respondenţi au fost martori la o astfel de tranzacţie. Mai mult de jumătate 
(56%) dintre respondenţii care au asistat „uneori” sau „deseori” la o interacţiune cu 
droguri în ultimul an au fost victimele unei infracţiuni. În schimb, mai puţin de un sfert 
(24%) dintre cei care nu au asistat niciodată la astfel de tranzacţii au fost victimele 
unei infracţiuni.

În plus, percepţiile au fost corelate nu numai cu calitatea de martor la probleme legate 
de droguri, dar şi cu calitatea respondenţilor de victimă a unei infracţiuni. Cei care 
„deseori” sau „uneori” s-au confruntat cu probleme legate de droguri au avut o proba-
bilitate mai mare să fie victime în ultimii cinci ani decât cei care nu s-au confruntat 
cu astfel de probleme (Tabelul 2). 
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TABELUL 2: Experienţa de a fi martor la interacţiuni cu droguri,  
în funcţie de statutul de victimizare

Cât de des v-aţi confruntat sau aţi 
fost martor la probleme legate de 
droguri?

Aţi fost victima unei infracţiuni în ultimii 
5 ani? Total

Nu Da

Deseori
119 

41.3 %
169 

58.7 %
288 

100 %

Uneori
135 

46.6 %
155 

53.4 %
290 

100 %

Foarte rar
183 

59 %
127 

41 %
310 

100 %

Niciodată
2738 

76.3 %
849 

23.7 %
3587 

100 %

Nu ştiu / mi-e greu să răspund
63 

77.8 %
18 

22.2 %
81 

100 %

Total
3238 
71.1 %

1318 
28.9 %

4556 
100 %

χ2 = 280.687 . df = 4 . V-ul lui Cramer = 0.248 . p = 0.000

În concluzie, rezidenţii urbani cu nivel mai înalt de studii au o probabilitate mai mare 
să fie martori la o tranzacţie cu droguri. Cei care sunt expuşi problemelor legate de 
droguri au o probabilitate mai mare să fie victime ale unei infracţiuni. La rândul lor, 
persoanele care au fost victimele unei infracţiuni (sau au fost expuse la tranzacţii cu 
droguri) sunt mai predispuse să aibă percepţii negative cu privire la calitatea poliţiei 
(a se vedea secţiunea 3 de mai jos), sunt predispuse să creadă că infracţionalitatea 
este asociată din ce în ce mai mult cu violenţa şi că nivelul infracţionalităţii este în 
creştere (cel puţin, relativ). 

Rezultatele sondajului sugerează o creştere a economiei drogurilor în compa-
raţie cu 2010, care are efecte negative, adică este asociată cu diverşi indi-
catori de infracţionalitate şi insecuritate. Această situaţie sugerează că 
autorităţile moldoveneşti trebuie să acorde o atenţie sporită reducerii 
daunelor cauzate de droguri şi măsurilor de reducere a infracţionalităţii 
asociate cu economia drogurilor, în special în localităţile urbane. Interven-
ţiile respective ar putea să includă şi intervenţii în domeniul sănătăţii publice. 
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1.3.2.	Percepţiile	privind	infracţiunile	violente	

Opinia că infracţiunile au devenit mai violente corespunde percepţiei conform căreia 
nivelul infracţionalităţii a crescut (Tabelul 3). (Cei care consideră că nivelul infracţio-
nalităţii a scăzut, cred şi că infracţiunile au devenit mai puţin violente.)

TABELUL 3: Percepţii privind violenţa relativă a infracţiunilor, în funcţie de percepţia  
tendinţelor generale ale infracţionalităţii

Credeţi că 
infracţiunile au 
devenit mai violente 
în ultimii cinci ani?

Cum s-au schimbat în ultimii 5 ani tendinţele  
infracţionalităţii în această localitate?

Total
Infracţionalita-
tea a crescut

Infracţionalitatea 
a rămas aceeaşi

Infracţionali-
tatea a scăzut

NŞ/NR

Infracţiunile au deve-
nit mai violente

498 
73.3 %

635 
35.4 %

267 
19.8 %

237 
32.2 %

1637 
35.9 %

Infracţiunile au deve-
nit mai puţin violente

113 
16.6 %

828 
46.2 %

908 
67.4 %

173 
23.5 %

2022 
44.4 %

Nu ştiu / mi-e greu 
să răspund

68 
10 %

331 
18.5 %

173 
12.8 %

327 
44.4 %

899 
19.7 %

Total
679 

100 %
1794 

100 %
1348 

100 %
737 

100 %
4558 
100 %

χ2 = 1010.696 . df = 6 . V-ul lui Cramer = 0.333 . p = 0.000

Conform rezultatelor sondajului, percepţiile privind infracţiunile violente 
pot determina percepţii negative privind infracţionalitatea în general. Prin 
urmare, prioritizarea infracţiunilor violente poate avea un impact mai mare 
asupra percepţiilor generale. 

2. PERCEPŢIILE PRIVIND SIGURANŢA PERSONALĂ 

Respondenţii au fost întrebaţi dacă „se simt în siguranţă” într-o listă de spaţii diferite. 
În cadrul studiului din 2010, circa 30% dintre respondenţi au raportat că nu se simt 
în siguranţă în pieţe, acesta fiind locul pentru care s-a atestat cel mai mare grad de 
probabilitate de a fi menţionat de către respondenţi drept spaţiul unde ei nu se simt 
în siguranţă. Către anul 2021, această pondere a scăzut la 21%. Deşi pieţele continuă 
să fie mediul în care respondenţii se simt cel mai puţin în siguranţă, evoluţia faţă de 
anul 2010 reprezintă o îmbunătăţire considerabilă a experienţei anterioare.
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Următorul mediu „cel mai puţin sigur” a fost transportul public, unde 19% dintre respon-
denţi nu se simţeau în siguranţă în timpul zilei. Pe de altă parte, în 2010, circa 25% 
dintre respondenţi nu se simţeau în siguranţă în timpul folosirii transportului public.  
O pondere mai mică (15%) dintre respondenţi nu se simţeau în siguranţă în parcuri 
şi pe stradă. Este important de menţionat că indicatorii raportaţi pentru transportul 
public şi parcuri sunt puternic influenţaţi de populaţia care, de fapt, nu foloseşte 
aceste servicii/spaţii. Neutilizarea acestora poate fi determinată de preferinţele 
personale sau poate fi o manifestare a unor modele de comportament în vederea 
evitării riscurilor. Aproape un sfert (22%) dintre respondenţi nu frecventau spaţiile 
publice, în timp ce 13% nu foloseau transportul public. Aceste grupuri ale populaţiei 
au contribuit la niveluri relativ scăzute atestate la capitolul insecuritate în utilizarea 
unor astfel de servicii/spaţii.

Respondenţii s-au simţit mult mai puţin în siguranţă în cazul utilizării acestor servicii 
şi spaţii pe timp de noapte. Cel mai puţin sigur mediu pe timp de noapte au fost „stră-
zile”, până la 38% dintre respondenţi afirmând că nu se simt în siguranţă în stradă pe 
timp de noapte. Această cifră indică totuşi o îmbunătăţire comparativ cu situaţia din 
2010, atunci când 50% dintre respondenţi au raportat că nu se simt în siguranţă pe 
stradă în timpul nopţii. În mod surprinzător, numărul respondenţilor de sex feminin 
care au declarat că nu se simt în siguranţă pe stradă în timpul nopţii a fost doar puţin 
mai mare (cu 5 puncte procentuale mai mult).

Similar constatărilor din 2010, rezultatele sugerează că măsurile care pot 
îmbunătăţi sentimentul de siguranţă în spaţiile publice ar avea cel mai 
mare impact asupra fricii. O mai bună patrulare a pieţelor în timpul zilei, 
precum şi iluminatul străzilor şi parcurilor pe timp de noapte pot avea un 
impact mai mare asupra fricii decât alte măsuri, deoarece aceste măsuri 
se referă la locurile în care există cea mai mare probabilitate ca oame-
nilor să le fie frică.

Disparităţile regionale sunt mai semnificative decât diferenţele de gen. În 2010, 
aproape două treimi (59%) din chişinăuieni nu se simţeau în siguranţă pe stradă pe 
timp de noapte. În acea perioadă cifra respectivă era semnificativ mai mare decât 
media naţională de 50%. Până în 2021, cifra s-a redus uşor, dar în continuare depă-
şeşte jumătate dintre respondenţi (52%). Deşi se înregistrează o îmbunătăţire compa-
rativ cu anul 2010 (59%), nivelul de insecuritate în Chişinău pe timp de noapte este 
semnificativ mai mare decât media naţională de 38%.
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În Chişinău ar putea fi necesare măsuri de îmbunătăţire a siguranţei pe 
timp de noapte, cum ar fi un iluminat urban mai bun. Rămâne valabilă între-
barea dacă celebrii arbori ai oraşului, care fac ca străzile să fie mai întu-
necate pe timp de noapte, precum şi trotuarele aglomerate de maşini 
parcate, care reduc nivelul de vizibilitate, contribuie la percepţia privind 
lipsa de siguranţă?

Doar 7% dintre respondenţi au raportat că nu se simt în siguranţă la domiciliu în 
timpul zilei. Şi în acest caz se observă o schimbare favorabilă comparativ cu studiul 
din 2010, atunci când 11% dintre respondenţi au afirmat că nu se simt în siguranţă 
acasă în timpul zilei. Această cifră ajunge până la 15% pentru timpul de noapte.

În general, comparaţia cu 2010 indică o îmbunătăţire măsurabilă a mai multor indi-
catori. Cu toate acestea, având în vedere nivelurile ridicate de insecuritate raportate 
în studiul din 2010, cifrele actuale nu înseamnă că au fost atinse niveluri adecvate 
de securitate. Cum se raportează experienţa Republicii Moldova comparativ cu cea a 
ţărilor din Europa? Această întrebare este abordată în secţiunea următoare.

2.1. Comparaţia cu România şi Europa

Senzaţia de lipsă de siguranţă are un efect tangibil asupra comportamentului rezi-
denţilor. De exemplu, potrivit studiului din 2021, din cauza faptului că nu se simt în 
siguranţă pe stradă, unul din cinci (21%) respondenţi evită anumite străzi. Cum se 
compară rezultatul cu situaţia din România şi Europa? Studiul din 2021 a fost elaborat 
în aşa fel încât să asigure o oarecare comparabilitate cu Studiul european privind 
drepturile fundamentale (FRS). FRS este un studiu realizat la nivelul UE pentru a evalua 
aspecte-cheie ale vieţii în fiecare stat membru al UE. Designul studiului permite 
compararea rezultatelor cu constatările FRS atât pentru cetăţenii de rând din UE, cât 
şi cu experienţa cetăţenilor fiecărui stat membru al UE. Un interes deosebit prezintă 
comparaţia dintre Republica Moldova şi România. România este statul membru al 
UE cel mai asemănător cu Republica Moldova din punctul de vedere al nivelului de 
dezvoltare economică, a experienţei istorice, precum şi a background-ului politic şi 
cultural.

Analizând constatările FRS, recenta îmbunătăţire a infracţionalităţii în Republica 
Moldova sugerată de studiul din 2021 plasează ţara în situaţie favorabilă în raport 
cu România şi UE în ceea ce priveşte principalele măsuri de siguranţă şi securitate 
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(a se vedea Harta 1). Potrivit FRS, aproximativ 44% dintre români au evitat, în anul 
precedent, anumite străzi sau zone, de teamă să nu devină victime ale unei infrac-
ţiuni. Pentru comparaţie, doar unul din cinci (21%) respondenţi din Republica Moldova 
au evitat astfel de zone pe parcursul ultimului an. În UE, o pondere totală de 47% 
dintre rezidenţi au declarat că au evitat anumite străzi sau zone pe parcursul ultimului 
an. (Acest ultim rezultat este extrem de înalt şi necesită cercetări suplimentare în  
cadrul FRS).

HARTA 1: Procentul respondenţilor care evită anumite zone  
din motive de siguranţă, pe ţări
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Aproape un sfert (24%) dintre respondenţii moldoveni au susţinut că, de teama de 
a fi agresaţi sau hărţuiţi, au evitat zonele în care nu erau alţi oameni în jur (cum ar 
fi parcuri şi străzi pustii). Potrivit FRS, 42% dintre români şi jumătate (50%) dintre 
europeni au evitat astfel de zone în ultimul an. Din nou, cifrele sugerează faptul că 
respondenţii din Republica Moldova aparent se simt mai în siguranţă decât rezidenţii 
din România sau rezidenţii de rând din UE.

În mod similar, 19% dintre respondenţii din Republica Moldova au evitat să rămână 
singuri cu „persoane care le-au provocat teama de a fi agresaţi”. În acest sens, nive-
lurile de insecuritate raportate în rândul românilor şi în UE, per ansamblu, au fost 
mult mai mari. Aproape jumătate (43%) dintre români şi o treime (34%) dintre euro-
peni au evitat astfel de situaţii. Acest rezultat ar sugera că, în medie, în prezent 
moldovenii s-ar simţi mai în siguranţă decât vecinii lor români sau decât membrii 
UE, în general.

O explicaţie pentru această constatare ar putea fi faptul că, în timp ce în Republica 
Moldova s-ar fi înregistrat în ultima perioadă o îmbunătăţire a situaţiei infracţionale, 
alte ţări din regiunea europeană ar putea trece print-o etapă de înrăutăţire a nivelului 
de infracţionalitate. Pe de altă parte, este posibil ca moldovenii să fie mai toleranţi 
faţă de un nivel mai mare de insecuritate obiectivă comparativ cu cetăţenii altor ţări, 
ca urmare a nivelului înalt de insecuritate din trecut, care în prezent s-a îmbunătăţit. 
Constatările privind statutul de victime ale violenţei din ultimii cinci ani, raportat de 
respondenţi, sugerează că nivelurile de violenţă înregistrate în prezent în Republica 
Moldova se situează în intervalul mediu raportat de ţările participante la studiu (a se 
vedea Harta 2). Din nou, rezultatele pot fi influenţate de felul diferit în care oamenii 
din diferite ţări interpretează infracţiunile de violenţă.
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HARTA 2: Procentul respondenţilor care au fost victime ale violenţei  
în ultimii cinci ani, pe ţări 
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3. GRADUL DE SATISFACŢIE  FAŢĂ DE  ACTIVITATEA  
     INSTITUŢIILOR STATULUI  ŞI  A  ORGANELOR  
     DE  JUSTIŢIE PENALĂ 

3.1. Gradul general de satisfacţie faţă de activitatea statului  
       în asigurarea siguranţei

Respondenţii au fost întrebaţi dacă statul „asigură securitatea personală şi protejează 
în mod eficient împotriva infracţiunilor şi infracţionalităţii”. Puţin mai mult de majori-
tatea (53%) respondenţilor au răspuns negativ, ceea ce denotă faptul că majoritatea 
oamenilor sunt în continuare de părerea că statul moldovenesc nu le garantează un 
drept fundamental. 

Totuşi, se observă o îmbunătăţire comparativ cu situaţia atestată în Sondajul din 2010, 
atunci când aproape două treimi dintre respondenţi (65%) au declarat că statul nu-i 
protejează, dar şi cu rezultatul Sondajului anterior din 2008 (63%). Rezultatele suge-
rează că o perioadă de înrăutăţire a fost înlocuită cu o perioadă de îmbunătăţire. 
Se poate deduce că schimbările înregistrate de-a lungul timpului au contribuit la o 
îmbunătăţire a sentimentelor de siguranţă ale oamenilor şi că această îmbunătăţire 
este parţial atribuită statului. Cu toate acestea, este îngrijorător faptul că majoritatea 
consideră că statul eşuează în acest sens.

Mai mult ca atât, îmbunătăţirea poate fi fragilă, deşi există o inegalitate regională în 
tendinţele raportate. În anumite localităţi precum Orhei, Briceni şi Edineţ, circa 70% 
dintre respondenţi au declarat că statul eşuează în acest sens. La celălalt capăt se 
află localităţi precum Călăraşi, Dubăsari, Ungheni, Soroca, Teleneşti şi Cimişlia, unde 
doar 40% dintre respondenţi (sau chiar mai puţini) consideră că statul nu reuşeşte să 
asigure siguranţa locuitorilor. 

Ponderea respondenţilor care declară că statul le asigură siguranţa în funcţie de  
raion este ilustrată în Harta 3. Din această hartă se poate observa tendinţa potrivit 
căreia în raioanele învecinate cu Ucraina (la nord, sud şi est) se atestă un număr 
mai mic de persoane care consideră că statul le asigură siguranţa (albastru mai  
închis). 



27SONDAJ SOCIOLOGIC: 
victimizarea și gestionarea fenomenului infracționalității în Republica Moldova

HARTA 3: Procentul de respondenţi care sunt de acord că statul  
le asigură siguranţa, pe raioane

Acest rezultat sugerează faptul că răspunsurile ar putea fi influenţate parţial de îngri-
jorările privind securitatea la nivel internaţional, de tensiunile dintre Ucraina şi Fede-
raţia Rusă, precum şi de regiunea separatistă transnistreană din estul ţării. Totuşi, 
cel mai scăzut nivel de încredere că statul ar asigura siguranţa se atestă în zonele de 
frontieră de nord şi de sud.
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Deşi este tentant să explicăm inegalitatea sentimentelor de siguranţă prin 
proximitatea hotarelor naţionale şi a problemelor de securitate internaţio-
nală, diferenţele regionale în ceea ce priveşte sentimentele de siguranţă 
faţă de infracţionalitate sugerează existenţa mai multor factori, iar insecu-
ritatea provine atât din infracţionalitate, cât şi din violenţă. Diferenţele 
constatate sugerează că reformele şi îmbunătăţirile în activitatea poliţiei şi 
în materie de justiţie penală ar putea să nu fie uniforme şi, prin urmare, ar 
putea fi necesare intervenţii regionale specifice pentru zonele care se 
confruntă cu un nivel sporit de insecuritate. 

3.2. Percepţiile privind îmbunătăţirile în activitatea instituţiilor  
        de justiţie penală 

Instituţiile din sistemul de justiţie penală au fost supuse mai multor măsuri semnifi-
cative orientate spre îmbunătăţirea activităţii acestora. În cadrul Sondajului din 2021, 
un număr foarte mic de respondenţi sunt dispuşi să-şi expună o opinie cu privire la 
alte instituţii decât poliţia, iar ponderea celor care raportează o opinie pozitivă asupra 
schimbării s-a redus pentru toate instituţiile, cu excepţia poliţiei.

3.2.1.	Percepţiile	privind	calitatea	activităţii	poliţiei	

În sondajul din 2010, doar 15% dintre respondenţi au fost de părerea că activitatea 
poliţiei s-a îmbunătăţit pe parcursul ultimilor cinci ani, în timp ce 26% au consi-
derat că aceasta s-a înrăutăţit. În Sondajul din 2021, cei 22% dintre respondenţi care 
au afirmat că activitatea poliţienească s-a îmbunătăţit este practic egală cu cea a 
respondenţilor care au declarat că activitatea poliţiei s-a înrăutăţit (21%). În medie, 
respondenţii nu indică nicio schimbare substanţială în calitatea activităţii poliţieneşti 
din ultimii cinci ani. Cu toate acestea, cifra de 22% este mai mare decât ponderea 
persoanelor care face aluzie la îmbunătăţirile din poliţie în 2010, ceea ce sugerează o 
uşoară îmbunătăţire a acestui indicator măsurat.

Diferenţele de gen 

Dezagregarea respondenţilor pe criteriul de gen este prezentată în Tabelul 4 – numărul 
respondenţilor de sex masculin, care au considerat că activitatea poliţiei s-a îmbună-
tăţit, a fost uşor mai mare. Cu toate acestea, diferenţa se datorează în mare măsură 
faptului că mai multe femei au ales să nu răspundă la întrebare. Una dintre consta-
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tările Sondajului din 2010 a fost susceptibilitatea relativ mai mare a femeilor la victi-
mizare, chiar excluzând infracţiunile de natură sexuală. În mod surprinzător, această 
situaţie nu se mai observă în Sondajul din 2021 (a se vedea secţiunea 4 de mai jos). 
Această egalitate, aparent îmbunătăţită, nu se traduce în tendinţele privind percep-
ţiile de îmbunătăţiri în activitatea poliţiei din perspectiva de gen. Această situaţie 
ridică întrebări cu privire la motivele acestei diferenţe.

TABELUL 4: Percepţia schimbării în poliţie, pe sexe 

Cum s-a schimbat poliţia în ultimii 
5 ani?

Sexul respondentului:
Total

Bărbat Femeie

S-a îmbunătăţit
502 

23.5%
493 

20.3%
995 

21.8%

A rămas aceeaşi
990 

46.4%
1114 

45.9 %
2104 

46.1%

S-a înrăutăţit
453 

21.2%
512 

21.1%
965 

21.2%

Nu ştiu / nu răspund
188 

8.8%
308 

12.7%
496 

10.9%

Total
2133 
100%

2427 
100%

4560 
100%

χ2 = 21.162 . df = 3 . V-ul lui Cramer = 0.068 . p = 0.000

Diferenţa de gen poate avea legătură cu uşoarele îmbunătăţiri raportate la capitolul 
tratamentului poliţienesc, în 2010 bărbaţii fiind mai susceptibili la un tratament mai 
prost, în 2021 fiind constatată o mică diferenţă de tratament în funcţie de gen. În  
2021, nu există nicio diferenţă semnificativă statistică în funcţie de gen la capitolul 
tratament poliţienesc, chiar şi în ceea ce priveşte maltratarea sau agresiunea fizică 
(a se vedea 3.2.2).

Corelaţia cu percepţiile negative privind infracţionalitatea 

Respondenţii care raportează o înrăutăţire în calitatea activităţii poliţiei au fost mai 
susceptibili de a considera că nivelul infracţionalităţii a crescut (şi invers). Totodată, 
respondenţii par să asocieze nivelul crescut al infracţionalităţii cu nivelul perceput de 
violenţă asociat cu infracţionalitatea.
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În mod deloc surprinzător, statutul de victimă a unei infracţiuni a influenţat şi percep- 
ţia privind schimbările în calitatea activităţii poliţiei. Ponderi similare atât în grupul 
de victime, cât şi în cel de non-victime (22%) au considerat că activitatea poliţiei s-a 
îmbunătăţit. Totodată, 18% dintre respondenţii care nu au fost victime ale unei infrac-
ţiuni au considerat că activitatea poliţiei s-a înrăutăţit. În schimb, un număr mai mare 
(30%) dintre respondenţii, care au fost victime ale infracţiunilor, au considerat că a 
existat o înrăutăţire în calitatea activităţii poliţiei.

Deşi acestea pot părea a fi constatări intuitive sau evidente, este vorba de 
un rezultat important, care sugerează că percepţiile privind calitatea activi-
tăţii poliţiei şi victimizarea sunt legate între ele. Deşi se poate presupune 
că, dacă există o relaţie cauzală, aceasta este în direcţia influenţării percep-
ţiilor asupra activităţii poliţiei (şi nu invers, îmbunătăţirile percepute în 
activitatea poliţienească care afectează victimizarea), această relaţie 
sugerează o bază reală a faptelor relevante care afectează percepţiile 
asupra activităţii poliţiei.

TABELUL 5: Percepţiile privind schimbările în activitatea poliţiei,  
în funcţie de statutul de victimizare

Cum s-a schimbat poliţia în ultimii 
5 ani?

Non-victima unei 
infracţiuni

Victima unei  
infracţiuni

Total

S-a îmbunătăţit
725 

22.4 %
269 

20.4 %
994 

21.8 %

A rămas aceeaşi
1535 

47.4 %
569 

43.2 %
2104 

46.2 %

S-a înrăutăţit
575 

17.7 %
390 

29.6 %
965 

21.2 %

Nu ştiu / nu răspund
405 

12.5 %
90 

6.8 %
495 

10.9 %

Total
3240 
100 %

1318 
100 %

4558 
100 %

χ2 = 95.070 . df = 3 . V-ul lui Cramer = 0.144 . p = 0.000
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3.2.2.	Tratamentul	poliţienesc	în	Republica	Moldova	

În cadrul Sondajului din 2010, respondenţii au fost întrebaţi dacă pe parcursul ulti-
milor cinci ani au fost personal reţinuţi sau chemaţi la poliţie. Respectiv, 11% au 
declarat că au fost reţinuţi sau chemaţi la poliţie pe parcursul ultimilor 5 ani. Între-
barea nu conţinea detalii privind tipul organelor de poliţie şi s-ar fi putut referi la orice 
nivel sau tip de ofiţer de poliţie.

Experienţa proprie a tratamentului poliţienesc 

În 2021, respondenţilor le-a fost adresată următoarea întrebare „Aţi fost personal 
reţinut/chemat de/la poliţie în ultimii 5 ani?” Circa 10% dintre respondenţi au răspuns 
afirmativ cu privire la propria lor experienţă şi 11% - cu privire la alţi membri ai gospo-
dăriei lor imediate. Acest lucru sugerează că nivelul de interacţiune cu poliţia în acest 
fel a rămas similar cu cel raportat în 2010.

În general, aproximativ 46% dintre respondenţi au fost satisfăcuţi de felul în care au 
fost trataţi de poliţie. Această cifră este comparabilă cu cea înregistrată în Sondajul 
din 2010, în care 41% s-au declarat satisfăcuţi de modul în care au fost trataţi de 
poliţie. Aceasta nu este o îmbunătăţire semnificativă comparativ cu nivelurile anteri-
oare. Întrebări mai detaliate despre natura tratamentului poliţienesc, cu siguranţă, ar 
oferi mai multe informaţii.

Unii dintre cei care interacţionează cu poliţia (58%) au spus că le-au fost explicate 
drepturile, comparativ cu 47% în 2010. Aceasta este o îmbunătăţire semnificativă, 
în contextul în care neexplicarea drepturilor a fost corelată strâns cu alte tipuri de 
maltratare, raportate în 2010. Îmbunătăţirea ponderii celor cărora li s-au explicat 
drepturile este relevantă, dar se pare că încă nu a devenit o rutină într-o măsură sufi-
cient de mare.

Este necesară o instruire continuă pe scară largă cu privire la natura şi 
conţinutul drepturilor şi necesitatea explicării acestora pentru ofiţerii de 
poliţie. Neexplicarea drepturilor ar trebui să fie considerată o abatere disci-
plinară pentru colaboratorii de poliţie.

În 2021, 10% dintre respondenţi au declarat că li s-a permis să-şi telefoneze rudele 
(comparativ cu 19% în 2010), iar 11% au spus că li s-a permis să-şi contacteze avocatul 
(comparativ cu 10% în 2010). Deşi acest lucru poate părea îngrijorător, cifrele scăzute 
la capitolul contactarea rudelor şi avocaţilor trebuie înţelese în contextul în care 
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majoritatea respondenţilor, probabil, nu au fost acuzaţi de comiterea unei infracţiuni 
şi, posibil, au fost chemaţi pentru a depune mărturii şi pentru alte situaţii similare 
(„chemat de/la poliţie”). Schimbarea la acest capitol poate sugera că, deşi expunerea 
generală la poliţie rămâne a fi la un nivel similar, un procent mai mic ar fi interacţionat 
cu poliţia în calitate de suspecţi/deţinuţi.

Până la 8% dintre respondenţi în 2021 au indicat că poliţia a avut un comportament 
abuziv din punct de vedere psihologic, în timp ce 2,4% dintre respondenţi au declarat 
că au fost bătuţi de poliţie. În 2010, dintre persoanele reţinute sau chemate la poliţie, 
28% au declarat că au fost fie maltratate, fie bătute de poliţie. În consecinţă, Sondajul 
din 2021 indică o reducere semnificativă a cazurilor de maltratare de către poliţie, 
deşi, în continuare, una din 12 persoane care interacţionează cu poliţia este abuzată 
psihologic, în timp ce una din 50 este agresată fizic.

Experienţa privind tratamentul familiei sau al prietenilor de către poliţie 

În 2010, aproximativ 9% dintre respondenţi au declarant că cunosc despre cineva din 
familie sau prieteni care ar fi fost reţinut sau chemat la poliţie în ultimii cinci ani, în 
timp ce până la 39% dintre aceşti respondenţi declară că aceşti membri de familie 
sau prieteni au fost bătuţi sau maltrataţi de poliţie. Prin comparaţie, în 2021, la capi-
tolul modului în care familia a fost tratată de către poliţie, circa 51% au declarat că li 
s-au explicat drepturile, 16% au afirmat că li s-a permis să contacteze familia, 15% li 
s-a permis să contacteze un avocat, 5,4% au fost bătuţi, iar 23% au fost agresaţi din 
punct de vedere psihologic. O rată mai mare a respondenţilor care raportează cazuri 
de maltratare a membrilor familiei sau a prietenilor (mai degrabă decât cazuri perso-
nale) a fost observată şi în 2010.

Puţin peste o treime (33%) s-au declarat satisfăcuţi de felul în care au fost trataţi 
membrii familiei chemaţi la poliţie. Pentru comparaţie, în Sondajul din 2010 doar 22% 
s-au declarant satisfăcuţi de felul în care familia a fost tratată de către poliţie.

În pofida îmbunătăţirii unor indicatori privind tratamentul poliţienesc, maltratarea 
rămâne în continuare un fenomen frecvent şi sunt raportate cazuri de violenţă fizică 
împotriva celor care interacţionează cu poliţia. Acest lucru sugerează că intervenţiile 
nu au abordat în mod suficient comportamentul care poate constitui tortură. (Tortura 
este provocarea de dureri sau suferinţe fizice sau mentale severe cu un anumit scop, 
cum ar fi extragerea de informaţii, constrângerea pentru mărturisirea unei infracţiuni 
sau aplicarea pedepsei, comise de un oficial sau o autoritate publică.)
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Acest eşec generalizat al poliţiei de a asigura drepturile cetăţenilor suge-
rează că reforma poliţiei trebuie să continue, inclusiv prin instruirea urgentă 
în domeniul drepturilor omului. Este necesar un sistem disciplinar extern şi 
intern îmbunătăţit pentru a face faţă situaţiilor în care drepturile nu sunt 
respectate. Reformele întreprinse până acum nu au abordat în mod eficient 
această problemă.

Studiul indică asupra existenţei unor practici ale poliţiei care pot fi califi-
cate drept tortură. Pot fi necesare măsuri de prevenire a torturii, cum ar fi 
supravegherea sporită şi vizite în izolatoarele de detenție provizorie.

Rezultatele constată o oarecare îmbunătăţire marginală la capitolul tratament poliţi-
enesc, nivelurile generale de satisfacţie sporind cu 12 la sută (5 puncte procentuale) 
în cazul experienţei proprii şi cu 50 la sută (11 puncte procentuale) în cazul trata-
mentului membrilor familiei. Cu toate acestea, îmbunătăţirea pare a fi insuficientă, 
având în vedere numărul semnificativ de persoane care raportează în continuare 
maltratare sau agresiune fizică. În consecinţă, ar putea fi nevoie de mult mai multă 
muncă pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii poliţiei, în special în ceea ce priveşte 
tratamentul poliţienesc.

3.2.3.	Percepţiile	privind	activitatea	procuraturii,	instanţelor	judecătoreşti	 
											şi	avocaturii	

În 2010, în timp ce în opinia a 10% dintre respondenţi activitatea organelor procura-
turii s-a îmbunătăţit, iar alte 10% dintre respondenţi au fost de părerea că s-a îmbu-
nătăţit activitatea instanţelor judecătoreşti, 22% au declarant că aceşti indicatori 
s-au înrăutăţit. Circa 13% dintre respondenţi au raportat că în opinia lor activitatea 
avocaturii s-a îmbunătăţit, în timp ce 20% au considerat că aceasta s-a înrăutăţit. 
Ceilalţi participanţi la Sondajul din 2010 au avut opinii mixte, fiind de părerea că insti-
tuţiile au rămas la acelaşi nivel al calităţii sau au refuzat să-şi expună părerea despre 
faptul dacă activitatea acestora s-a îmbunătăţit sau nu. Din păcate, în 2021, doar 
8% dintre respondenţi au raportat o îmbunătăţire în activitatea procuraturii. În mod 
similar, calitatea sistemului judecătoresc, ca instituţie, s-a îmbunătăţit în opinia a 
doar 8% dintre respondenţi. Respondenţii au avut o atitudine oarecum mai pozitivă în 
raport cu schimbările în calitatea serviciilor avocaturii, 10% considerând că a existat 
o îmbunătăţire în calitatea acestora. Pentru comparaţie, respondenţii au avut opinii 
mai bune cu privire la schimbările calităţii în activităţile poliţieneşti, 22% susţinând 
că activitatea poliţiei s-a îmbunătăţit (a se vedea p. 3.2.2. mai sus). 
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Corelaţia cu percepţiile negative privind infracţionalitatea 

În Sondajul din 2021, percepţiile privind schimbările în activitatea poliţiei, procura-
turii şi sistemului judecătoresc sunt toate corelate cu percepţiile privind infracţio-
nalitatea (Tabelele 6, 7 şi 8).

TABELUL 6: Percepţia infracţionalităţii, în funcţie de percepţia schimbării poliţiei 

Cum s-au schimbat ten-
dinţele infracţionalităţii 
în această localitate în 
ultimii 5 ani?

Cum credeţi că s-a schimbat Poliţia în ultimii 5 ani?
TotalS-a  

îmbunătăţit
A rămas 
aceeaşi

S-a  
înrăutăţit

Nu ştiu/ 
nu răspund

Infracţionalitatea 
a crescut

102 
10.3 %

272 
12.9 %

264 
27.4 %

41 
8.3 %

679 
14.9 %

Infracţionalitatea  
a rămas aceeaşi

294 
29.5 %

966 
45.9 %

380 
39.4 %

154 
31.2 %

1794 
39.4 %

Infracţionalitatea  
a scăzut

458 
46 %

573 
27.2 %

203 
21 %

114 
23.1 %

1348 
29.6 %

NŞ/NR
141 

14.2 %
293 

13.9 %
118 

12.2 %
185 

37.4 %
737 

16.2 %

Total
995 

100 %
2104 

100 %
965 

100 %
494 

100 %
4558 
100 %

χ2 = 473.076 . df = 9 . V-ul lui Cramer = 0.186 . p = 0.000

TABELUL 7: Percepţia infracţionalităţii, în funcţie de percepţia schimbării procuraturii 

Cum s-au schimbat tendinţele 
infracţionalităţii în această 
localitate în ultimii 5 ani?

Cum credeţi că s-a schimbat Procuratura  
în ultimii 5 ani?

Total
S-a  

îmbunătăţit
A rămas  
aceeaşi

S-a  
înrăutăţit

Nu ştiu/ 
nu răspund

Infracţionalitatea a crescut
44 

11.1 %
200 

12.3 %
256 

26.9 %
179 

11.3 %
679 

14.9 %

Infracţionalitatea a rămas 
aceeaşi

116 
29.1 %

760 
46.7 %

380 
39.9 %

539 
34.1 %

1795 
39.4 %

Infracţionalitatea a scăzut
192 

48.2 %
477 

29.3 %
198 

20.8 %
481 

30.4 %
1348 

29.6 %

NŞ/NR
46 

11.6 %
191 

11.7 %
119 

12.5 %
382 

24.2 %
738 

16.2 %

Total
398 

100 %
1628 

100 %
953 

100 %
1581 

100 %
4560 
100 %

χ2 = 328.261 . df = 9 . V-ul lui Cramer = 0.155 . p = 0.000
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TABELUL 8: Percepţia infracţionalităţii, în funcţie de percepţia  
schimbării sistemului judiciar 

Cum s-au schim-
bat tendinţele 
infracţionalităţii în 
această localitate 
în ultimii 5 ani?

Cum credeţi că s-a schimbat Sistemul judiciar  
în ultimii 5 ani?

Total
S-a  

îmbunătăţit
A rămas  
aceeaşi

S-a  
înrăutăţit

Nu ştiu/ 
nu răspund

Infracţionalitatea 
a crescut

41 
10.9 %

199 
12.8 %

256 
25.7 %

183 
11.2 %

679 
14.9 %

Infracţionalitatea 
a rămas aceeaşi

111 
29.4 %

724 
46.5 %

396 
39.8 %

563 
34.6 %

1794 
39.4 %

Infracţionalitatea 
a scăzut

182 
48.3 %

456 
29.3 %

210 
21.1 %

500 
30.7 %

1348 
29.6 %

NŞ/NR
43 

11.4 %
178 

11.4 %
133 

13.4 %
382 

23.5 %
736 

16.2 %

Total
377 

100 %
1557 

100 %
995 

100 %
1628 

100 %
4557 

100 %

χ2 = 295.655 . df = 9 . V-ul lui Cramer = 0.147 . p = 0.000

Reducerea uşoară a ponderii persoanelor care au observat îmbunătăţiri în activitatea 
instituţiilor de justiţie penală în raport cu anul 2010 (cu excepţia poliţiei) ar putea să 
nu indice o schimbare reală sau ar putea avea legătură cu schimbări la nivelul aştep-
tărilor, sau cu neperceperea reală a schimbării obiective de către cetăţenii Republicii 
Moldova. Corelaţia puternică dintre percepţiile privind infracţionalitatea şi aceste 
percepţii sugerează că ele se pot influenţa parţial reciproc.

Instituţiile de justiţie penală sunt instituţii conservatoare şi adesea rezis-
tente la orice fel de schimbare. Nivelul extrem de scăzut de îmbunătăţire 
percepută privind activitatea procuraturii şi a sistemului judiciar – precum 
şi înrăutăţirea rezultatului faţă de 2010 – în pofida mai multor intervenţii, 
sugerează că intervenţiile actuale ar putea fi ineficiente şi ar putea fi nece-
sare tactici diferite pentru ca cetăţenii să perceapă o îmbunătăţire reală a 
activităţii instituţiilor din sistemul de justiţie penală. 

În pofida lipsei aparente a îmbunătăţirilor percepute în activitatea sistemului de 
justiţie penală, Studiul din 2021 indică o probabilitate mai mică de a deveni victimă a 
unei infracţiuni în comparaţie cu situaţia din 2010. Schimbarea înregistrată în ratele 
de victimizare poate fi determinată de o serie de factori, inclusiv economici, politici 
şi demografici.
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4. RATELE DE VICTIMIZARE ÎN ULTIMII CINCI ANI 

4.1. Tendinţe generale ale riscului de victimizare 

4.1.1.	Reducerea	riscului	general	

Respondenţii au fost întrebaţi despre infracţiunile în care au devenit victime. În 2010, 
aproximativ 60% dintre respondenţi au indicat că în ultimii cinci ani au fost victime 
ale unei infracţiuni. Acum, în 2021, mai puţin de o treime (29%) dintre respondenţi 
indică că în ultimii cinci ani au fost victimă a unei infracţiuni (din cele enumerate). 
Acest lucru sugerează că rata infracţionalităţii s-a redus la jumătate în ultimul  
deceniu. Infracţiunile enumerate includ agresare, furt de/din vehicul, mituire, pre-
cum şi infracţiunile sexuale şi comportament sexual neadecvat. ”Infracţiunile” sexu-
ale au fost definite astfel încât să includă ”te ţin în braţe sau te ating fără consimţă-
mântul tău”.  

4.1.2.	Schimbarea	diferenţelor	de	gen

Sondajul din 2010 a constatat că femeile aveau mai multe şanse decât bărbaţii să 
ajungă victime ale infracţiunilor incluse în sondaj (49% dintre femei au fost victime, 
comparativ cu 44% dintre bărbaţi). În 2021, nu există diferenţe statistic semni-
ficative între bărbaţi şi femei. Acest lucru denotă o îmbunătăţire mai mare pentru 
femei în comparaţie cu bărbaţii în ceea ce priveşte riscul de victimizare, în raport cu  
2010.

4.1.3.	Persistenţa	riscului	pentru	tineret	

În privinţa vârstei, persoanele mai tinere, în general, au şanse mai mari să devină 
victime ale oricărei dintre infracţiunile examinate în Sondajul din 2021 (Tabelul 9). 
Această concluzie este similară cu constatările Sondajului din 2010, deşi compa- 
rativ cu 2010 se atestă o reducere a ratei de victimizare la toate categoriile de  
vârstă. 
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TABELUL 9: Vârsta şi victimizarea 

Vârsta  
respondentului:

Statutul de victimă

Total
Nu a fost victimă

A fost victimă a infracţiunii 
cel puţin o dată

18-29 de ani
509 

63.5 %
293 

36.5 %
802 

100 %

30-44 de ani
956 

71.9 %
373 

28.1 %
1329 

100 %

45-59 de ani
850 

79.5 %
219 

20.5 %
1069 

100 %

60 de ani şi mai mult
1121 

82.5 %
237 

17.5 %
1358 

100 %

Total
3436 

75.4 %
1122 

24.6 %
4558 
100 %

χ2 = 117.292 . df = 3 . V-ul lui Cramer = 0.160 . p = 0.000

Poliţia trebuie să fie în continuare conştientă de faptul că tinerii au şanse 
sporite să devină victime ale infracţiunilor. Există percepţia că bătrânii sunt 
mai vulnerabili, deşi, de fapt, se pare că lucrurile stau exact invers. 

4.1.4.	Schimbarea	diferenţei	de	risc	în	funcţie	de	venit

Ca şi în 2010, persoanele cu venituri mai mari au probabilitatea mai mare să ajungă 
victime ale infracţiunilor. În 2021, atât persoanele cu venituri mari, cât şi cele cu 
venituri foarte mici au avut mai multe şanse de a deveni victime ale infracţiunilor în 
comparaţie cu persoanele din categoriile cu venituri medii (Tabelul 10). 
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TABELUL 10: Victimizare şi venituri 

Categoria venitului  
gospodăriei (lunar)

Statut de victimă
TotalNu a fost victimă 

niciodată
A fost victimă  

cel puţin o dată

sub 300 de lei
39 

75 %
13 

25 %
52 

100 %

301 – 500 de lei
22 

75.9 %
7 

24.1 %
29 

100 %

501 – 1000 de lei
115 

77.7 %
33 

22.3 %
148 

100 %

1001 – 1500 de lei
257 

82.6 %
54 

17.4 %
311 

100 %

1501 – 2000 de lei
316 

80 %
79 

20 %
395 

100 %

2001 – 3000 de lei
489 

79.9 %
123 

20.1 %
612 

100 %

3001-4000 de lei
341 

82.4 %
73 

17.6 %
414 

100 %

4001-5000 de lei
321 

78.3 %
89 

21.7 %
410 

100 %

5001-6000 de lei
183 

74.1 %
64 

25.9 %
247 

100 %

6001-7000 de lei
147 

68.4 %
68 

31.6 %
215 

100 %

7001-8000 de lei
164 

77.4 %
48 

22.6 %
212 

100 %

Peste 8000 de lei
504 

64.6 %
276 

35.4 %
780 

100 %

Nu ştie / Nu a răspuns
538 

73.4 %
195 

26.6 %
733 

100 %

Total
3436 

75.4 %
1122 

24.6 %
4558 
100 %

χ2 = 89.937 . df = 12 . V-ul lui Cramer = 0.140 . p = 0.000

Vulnerabilitatea mai înaltă a grupurilor cu venituri mai mici şi a celor cu venituri 
mai mari sugerează o schimbare a tendinţelor infracţionalităţii. Deoarece poli-
ţiştii tind să fie în categoria persoanelor cu venituri medii, s-ar putea să aibă 
mai puţină empatie în raport cu victimele infracţiunilor care sunt mai sărace 
sau mai bogate decât poliţiştii. În timp ce persoanele bogate au posibilitatea 
să-şi exercite puterea economică, cei săraci nu au putere în raport cu poliţia. 
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4.1.5.	Persistenţa	riscului	în	mediul	urban	

La fel ca în 2010, persoanele care locuiesc în zone mai urbanizate au şanse mai mari 
de a fi victime ale infracţiunilor. În timp ce un sfert dintre respondenţi din toate cate-
goriile au fost victima unei infracţiuni, doar unul din cinci (20%) rezidenţi din mediul 
rural au fost victimizaţi, în comparaţie cu 30% dintre rezidenţii urbani. În partea 
cea mai urbanizată a Moldovei (Chişinău) rata de victimizare se ridică la 35% dintre 
respondenţi.

Este evidentă o tendinţă similară, deşi mai redusă, în ceea ce priveşte impactul infrac-
ţiunilor violente. În zonele rurale, mai puţin de unul din zece (8,9%) respondenţi a fost 
victima unei infracţiuni violente. În mediul urban, cifra creşte la unul din zece (9,9%). 
În Chişinău rata de victimizare în ceea ce priveşte violenţa creşte la 13%. 

În majoritatea ţărilor, numărul angajaţilor în secţiile de poliţie se bazează în 
primul rând pe numărul populaţiei. Cu toate acestea, întrucât zonele urbane 
au o rată mai mare a infracţionalităţii, în consecinţă, personalul din zonele 
urbane ar trebui ajustat, adică ar trebui să fie mai mare decât sugerează 
numărul populaţiei. Având în vedere că cifrele aflate la dispoziţia poliţiei nu 
reflectă neapărat situaţia reală a infracţionalităţii, informaţii, precum cele 
furnizate de acest sondaj, ar trebui să influenţeze deciziile privind comple-
tarea cu personal a subdiviziunilor poliţiei. 

4.1.6.	Locaţia	

Locaţia reprezintă un factor semnificativ în ceea ce priveşte probabilitatea de a 
deveni victimă a unei infracţiuni. Încă o dată respondenţii din Chişinău ies în evidenţă 
prin faptul că erau cel mai probabil victime ale unei infracţiuni (41%). În schimb, doar 
29% dintre respondenţii din regiunea de sud fuseseră victime ale unei infracţiuni 
enumerate.

4.2. Victimizarea în funcţie de categoria de infracţiuni 

Din cauza reducerii generale a victimizării, numărul de persoane incluse în Sondajul 
din 2021 care au declarat că au fost victime ale unei anumite infracţiuni a fost foarte 
scăzut, adică incidenţa acestor infracţiuni adesea este foarte mică. Raportarea deta-
liilor unor astfel de infracţiuni (de exemplu, au fost raportate poliţiei, reacţia poliţiei 
etc.) se bazează pe un număr şi mai mic de observaţii. Aceste detalii sunt din ce în 
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ce mai probabil să reflecte mai degrabă o eroare de eşantion decât oricare tendinţă 
existentă. În consecinţă, analiza mai detaliată care poate fi efectuată este limitată şi 
astfel de estimări, de exemplu, ale ratelor de raportare a acestor infracţiuni trebuie 
tratate cu multă prudenţă din cauza dimensiunii reduse a eşantionului. 

4.2.1.	Prezentare	generală	

Aproape unul din zece respondenţi (9%) au menţionat că au fost agresaţi la un 
moment dat în ultimii cinci ani. Aceasta a fost infracţiunea cea mai răspândită. Mita 
sau corupţia s-au dovedit a fi a doua cea mai mare categorie de victimizare – 8%  
dintre respondenţi au afirmat că în ultimii 5 ani un oficial de stat le-a cerut o favoare 
în schimbul rezolvării unei probleme. Următoarea infracţiune în lista celor mai 
răspândite a fost alte furturi diverse (altele decât cele din/de vehicule, spargeri 
etc.), aproape 7% dintre respondenţi menţionând că au fost victime ale unor astfel 
de infracţiuni. A treia cea mai răspândită infracţiune a fost ”spargerea”, 5,6% dintre 
respondenţi declarând că cineva a furat un bun din reşedinţa lor. Tabelul de mai jos 
enumeră, în ordine, prevalenţa infracţiunilor menţionate de respondenţi. 

TABELUL 11 : Prevalenţa victimizării în 2021 

Categoria infracţiunii % prevalenţă în cei cinci ani înainte de studiul din 2021

Violenţă 8.9

Mituire 7.8

Alte furturi 6.5

Spargere 5.6

Furt din vehicule 4.6

Furt de animale 4.0

Trafic de persoane  3.8

Tentativă de spargere 3.5

Intimidare/ameninţare 1.4

Furt de biciclete 2.6

Alte infracţiuni 2.4

Tâlhărie (jaf cu aplicarea forţei) 1.3

Infracţiuni sexuale 1.0

Furt de vehicule 0.8

Furt de motociclete 0.4
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4.2.2.	Violenţa	

Respondenţilor li s-au cerut detalii despre o serie de infracţiuni la care au fost 
supuşi. Printre acestea se numără lovituri cu palma, picioarele, pumnii, sufocare 
şi lovirea cu diverse obiecte. În mod colectiv, acestea constituie „violenţa” cu care 
se confruntă victimele şi această categorie este cea mai răspândită infracţiune 
raportată de respondenţi. Aproape unul din zece respondenţi (9%) au menţionat că 
au fost agresaţi la un moment dat în ultimii cinci ani. Cifra se încadrează în media 
raportată pentru Uniunea Europeană şi este puţin mai mare decât estimarea pentru 
România (7%). 

4.2.3.	Corupţia	şi	mituirea

Mituirea a fost definită drept fapta ”unui funcţionar care solicită bani/cadouri în 
schimbul rezolvării unei probleme”. Mita/corupţia s-a dovedit a fi a doua cea mai 
răspândită infracţiune raportată – 9% dintre respondenţi au susţinut că în ultimii  
5 ani un funcţionar le-a cerut o favoare în schimbul rezolvării unei probleme. 

Respondenţii au fost întrebaţi în continuare dacă vreun funcţionar (cum ar fi primar, 
poliţist, vameş, doctor etc.) le-a cerut în anul precedent bani, cadouri sau favoruri în 
schimbul rezolvării problemelor. Unul din douăzeci (5%) a confirmat că aşa ceva s-a 
întâmplat. Astfel, deşi corupţia rămâne semnificativă, există dovezi că tendinţa gene-
rală este de reducere a acesteia.

Între 2010 şi 2020, prevalenţa luării de mită a scăzut în toate sectoarele de stat. Feno-
menul a rămas cel mai răspândit în sectorul medical, unde 3,6% la sută dintre respon-
denţi au declarat că problemele puteau fi rezolvate cu ajutorul cadourilor, favorurilor 
etc. În pofida prezenţei acestui fenomen în domeniul vizat şi, probabil, a unei situaţii 
mai grave în timpul pandemiei de COVID-19, cifra menţionată denotă o îmbunătăţire 
semnificativă faţă de cele 17% înregistrate în 2010.

Pe locul doi în funcţie de gradul de răspândire, mita a fost raportată în cazul poliţiei 
rutiere, 1,7% menţionând-o în 2021 faţă de 8% în 2010. Mita în rândul poliţiştilor de 
sector a scăzut de la 2% în 2009 la 0,8% în 2021. 
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TABELUL 12: Funcţionarii de stat care cer bani/cadouri  
în schimbul soluţionării unei probleme 

Funcţionar 2021 2009

Cadru medical 3.6 17

Poliţia rutieră 1.7 8

Profesor 1.1 8

Poliţist de sector 0.8 2

Politician 0.5 1

Vameş 0.3 5

Judecător 0.3 1

Inspector fiscal 0.2 N/A

Reprezentant al sectorului privat 0.2 5

Mai puţin de 1% dintre persoane afirmă că au mituit un judecător. Mai trebuie menţi-
onat faptul că în R.Moldova sunt puţini judecători, un număr mic de oameni merg 
în instanţă, iar contactele cu judecătorii sunt rare. Schimbarea cifrei în acest caz 
reflectă mai degrabă dimensiunea eşantionului decât o tendinţă existentă. Sondajul 
din 2008 a constatat că doar 5% dintre persoane au mers în instanţă în ultimii trei 
ani. În consecinţă, este îngrijorător faptul că sondajul încă mai depistează cazuri de 
mituire sau corupere a judecătorilor.

Din 2010 şi până în prezent, guvernele care s-au schimbat au implementat diverse 
prevederi legislative şi politici pentru a face faţă nivelului înalt de corupţie din  
R. Moldova. Chiar dacă reacţiile iniţiale la aceste eforturi au fost sceptice, se pare 
că moldoveanul de rând are şanse mult mai mici să se confrunte cu funcţionari care 
solicită favoruri, decât a fost cazul un deceniu în urmă. În ciuda acestui fapt, corupţia 
rămâne o practică răspândită. 

4.2.4.	Traficul	de	persoane	

Sondajul din 2010 a constatat că 32% dintre gospodării au avut în ultimii 5 ani un 
membru plecat la muncă în străinătate. Până în 2020, numărul a crescut la 44%. În 
2010, aproximativ 12% dintre cei plecaţi în străinătate au fost forţaţi să presteze 
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servicii, fără a fi remuneraţi, sau au fost privaţi de libertatea de a se deplasa în străi-
nătate, aşa cum doreau. Acest lucru demonstrează prevalenţa traficului de persoane 
din R. Moldova. Prin urmare, în 2010, 3,8% din gospodăriile moldoveneşti au fost 
afectate de traficul unui membru al gospodăriei. În 2020, ponderea gospodăriilor 
cu membri plecaţi a crescut la 44%. Din fericire, incidenţa persoanelor care au fost 
forţate să lucreze fără remuneraţie sau li s-a restricţionat libertatea de mişcare 
a scăzut de la 12% la 4%. Efectul a fost de a reduce la jumătate (la 1,9%) numărul 
gospodăriilor direct afectate de traficul de persoane în ultimii 5 ani. 

Având în vedere faptul că persoana traficată se poate afla în afara ţării, ponderea 
gospodăriilor care au raportat infracţiunea la poliţie a fost foarte scăzută. Dintre 
toate infracţiunile enumerate, traficul de fiinţe umane are cea mai scăzută rată de 
raportare, poliţiei fiindu-i raportate mai puţin de unul din zece (7,6%) incidente de 
trafic de persoane.

Constatările sugerează că din 2010 incidenţa traficului de persoane s-a 
redus semnificativ. Cu toate acestea, nu a dispărut cu totul, fiind încă afec-
tate un anumit procent de gospodării. Acest lucru sugerează că ar trebui să 
rămână în vigoare măsurile de prevenire. 

Având în vedere că aproape 2% din gospodăriile moldoveneşti au fost direct 
afectate de traficul de persoane, combaterea infracţiunii depinde de creş-
terea ratelor de raportare. Aceasta, la rândul său, necesită ca poliţia Repu-
blicii Moldova să faciliteze raportarea şi investigarea infracţiunilor care au 
avut loc în străinătate.

4.2.5.	Furtul	în	general	

Toate furturile din ultimii cinci ani de la respondenţi şi din gospodăriile acestora au 
fost combinate pentru a arăta nivelul de victimizare legat de furt, în general. Prin 
urmare, în ultimii cinci ani 12% dintre respondenţi (sau gospodăriile acestora) au 
suferit de pe urma furtului. Locuitorii din mediul urban au fost mai vulnerabili la furt, 
fiind afectaţi 15% dintre respondenţi. În schimb, doar 9% din gospodăriile rurale fuse-
seră afectate. În Chişinău, ratele de victimizare legate de furt au crescut la 17%. Au 
existat diferenţe importante în funcţie de categoria victimelor. Mai puţin de unul din 
zece (8%) dintre respondenţii cu vârsta de peste 60 de ani au fost victime ale acestui 
gen de infracţiuni. În schimb, 18% dintre respondenţii cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 
de ani au fost victime ale furtului.  
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TABELUL 13: Victimizarea legată de furt, în funcţie de vârstă 

A fost victima 
furtului în 
ultimii 5 ani

Vârsta respondentului:
Total

18-29 de ani 30-44 de ani 45-59 de ani peste 60 de ani

Nu
657 

81.9 %
1151 

86.6 %
967 

90.5 %
1254 

92.3 %
4029 

88.4 %

Da
145 

18.1 %
178 

13.4 %
102 

9.5 %
104 

7.7 %
529 

11.6 %

Total
802 

100 %
1329 

100 %
1069 

100 %
1358 

100 %
4558 
100 %

χ2 = 61.972 . df = 3 . V-ul lui Cramer = 0.117 . p = 0.000

Există o tendinţă clară în ratele raportate de furt, cei mai săraci şi cei mai bogaţi 
raportând rate mai mari. Cei săraci sunt mai puţin capabili să se protejeze, în timp ce 
cei relativ bogaţi pot mai degrabă să devină ţinte atractive pentru furtul de bunuri. 
Peste zece la sută dintre respondenţii din categoriile cu venituri sub 1.000 de lei sau 
peste 8.000 de lei au fost victime ale furtului. Respondenţii cu niveluri de venit între 
aceste extreme au raportat, în general, o rată de furt sub 10%. 

TABELUL 14: Victimizarea legată de furt, în funcţie de venituri 

Venitul lunar  
al gospodăriei

A fost victima furtului în ultimii 5 ani?
Total

Nu Da

sub 300 de lei
42 

80.8 %
10 

19.2 %
52 

100 %

301 – 500 de lei
25 

86.2 %
4 

13.8 %
29 

100 %

501 – 1000 de lei
131 

88.5 %
17 

11.5 %
148 

100 %

1001 – 1500 de lei
286 

92 %
25 

8 %
311 

100 %

1501 – 2000 de lei
358 

90.6 %
37 

9.4 %
395 

100 %

2001 – 3000 de lei
554 

90.5 %
58 

9.5 %
612 

100 %

3001 – 4000 de lei
377 

91.1 %
37 

8.9 %
414 

100 %
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4001 – 5000 de lei
371 

90.7 %
38 

9.3 %
409 

100 %

5001 – 6000 de lei
220 

88.7 %
28 

11.3 %
248 

100 %

6001 – 7000 de lei
191 

89.3 %
23 

10.7 %
214 

100 %

7001 – 8000 de lei
192 

91 %
19 

9 %
211 

100 %

Peste 8000 de lei
632 

80.9 %
149 

19.1 %
781 

100 %

Nu ştie / Nu a răspuns
648 

88.5 %
84 

11.5 %
732 

100 %

Total
4027 

88.4 %
529 

11.6 %
4556 
100 %

χ2 = 60.649 . df = 12 . V-ul lui Cramer = 0.115 . p = 0.000

Potrivit respondenţilor, jumătate (50,1%) din toate furturile au fost raportate la poliţie. 
Neconcordanţa dintre cifrele diferitelor tipuri de furt şi numărul înregistrat şi rapor-
tat de poliţie este analizat în secţiunea dedicată infracţiunii de furt prin spargere  
(secţiunea 4.3.).

4.2.6. Furtul de vehicule 

Majoritatea gospodăriilor din R. Moldova nu deţin un autovehicul şi, prin urmare, este 
foarte puţin probabil să le fie furat ceva dintr-un autovehicul. În Sondajul din 2021, 
46% dintre respondenţi au indicat că gospodăriile lor deţin un vehicul sau au deţinut 
unul în ultimii cinci ani. Acest lucru demonstrează faptul că în prezent există, probabil, 
mai puţin de 600.000 de vehicule private în ţară. Un procent mic (1,7%) a indicat că 
vehiculul lor a fost furat la un moment dat în ultimii 5 ani. Peste două treimi dintre 
aceste furturi au fost semnalate poliţiei. Aproape 9% dintre proprietarii de vehicule 
au indicat că în ultimii cinci ani a avut loc un furt din vehiculul lor. Astfel de furturi 
includ radiouri, cauciucuri de rezervă sau obiecte de valoare păstrate sau lăsate în 
maşini. Puţin peste jumătate (56%) dintre aceste furturi au fost raportate poliţiei. În 
ciuda creşterii numărului de vehicule în proprietate, pare evidentă o scădere semnifi-
cativă a numărului de furturi din/de vehicule. 
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4.2.7. Furtul de animale 

În 2010, 11% dintre respondenţi au declarat că în ultimii cinci ani le-au fost furate vite. 
Acest număr creşte la 15% în rândul populaţiei rurale – 82% dintre victimele furtului de 
animale provin din mediul rural. Având în vedere că oamenii din mediul rural supravie-
ţuiesc, în mare măsură, din agricultura de subzistenţă, astfel de infracţiuni vor avea, 
probabil, un impact grav asupra victimelor. În 2021, s-a înregistrat o scădere semnifi-
cativă a nivelului de furt de animale - doar patru la sută dintre gospodării au înregis-
trat astfel de pierderi. În zonele rurale, furtul de animale, conform aşteptărilor, având în 
vedere prevalenţa mai mare a proprietăţii animalelor, a fost mai mare decât în zonele 
urbane (4,8% faţă de 2,5% în zonele urbane în ultimii cinci ani). Reducerea furtului de 
animale este, în mare parte, responsabilă de scăderea totală a ratelor de victimizare. 
Nivelul de raportare a furtului de animale a fost mai mic decât cel al furtului de/din vehi-
cule etc. - fiind raportat mai puţin de unul din trei incidente a furturilor de animale (31%). 

4.2.8.	Infracţiuni	sexuale	

În Sondajul din 2010, puţin peste 2% dintre femei au declarat că în ultimii cinci ani au 
fost abuzate sexual (au trecut prin experienţa unui contact sexual nedorit). Este foarte 
probabil ca aceasta să fie o subestimare, deoarece persoanele care au fost abuzate 
sexual pot alege să nu raporteze interviatorilor sau poliţiştilor infracţiunile respective, 
având în vedere natura acestora. În Sondajul din 2021, numărul acestor infracţiuni s-a 
redus la doar 1%. Persoanele care au declarat că au fost victime ale abuzului sexual 
sau ale unei conduite incorecte au avut aproape de patru ori mai multe şanse să fie 
ameninţate (vezi secţiunea următoare) decât cele care nu au fost supuse unui astfel 
de abuz. Sondajul din 2010 a sugerat că cifra a fost puţin mai mică (de 3 ori mai multe 
şanse să fi fost ameninţate). Totodată, o discrepanţă similară este evidentă şi în ceea 
ce priveşte probabilitatea de a fi victimă a violenţei. Victimele abuzului sexual au fost 
mult mai susceptibile decât altele să fie supuse violenţei. Aproape trei sferturi din 
aceste incidente (raportate interviatorilor) nu au fost raportate poliţiei (fiind raportate 
26% dintre ele). 

Relaţia puternică dintre ameninţări şi violenţă, pe de o parte, şi infracţiuni 
sexuale, pe de alta, în rândul persoanelor dispuse să vorbească despre 
contacte sexuale nedorite, arată poziţia precară a femeilor supuse atât 
violenţei, cât şi agresiunilor sexuale. Nu este clar dacă a existat sau nu o 
scădere reală a agresiunilor sexuale nedorite, din cauza dimensiunii reduse  
a eşantionului. Este posibil ca femeile aflate în această situaţie să nu caute 
ajutorul autorităţilor. 
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4.2.9.	Intimidări	şi	ameninţări

Aproximativ 3,4% dintre respondenţi au indicat că au fost supuşi unor atacuri şi 
ameninţări în ultimii cinci ani. Acestea se adaugă agresiunilor citate mai sus. Infrac-
ţiunile respective par să fie mai răspândite în rândul respondenţilor mai tineri şi al 
celor din zonele urbane. În timp ce mai puţin de două procente dintre respondenţii 
cu vârsta de peste 60 de ani au menţionat această infracţiune, mai mult de unul 
din douăzeci (5,2%) dintre cei cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani au trecut prin 
asemenea experienţe. Diferenţele regionale sunt indicate de rata din mediul urban 
(4,3%) faţă de 2,9% pentru zonele rurale. În Chişinău rata atinge 4,8%. Un alt indi-
cator ţine de etnie – respondenţii de origine rusă au menţionat astfel de incidente 
de două ori mai des decât etnicii moldoveni/români (7,4% pentru ruşi comparativ 
cu 3,3% pentru grupul etnic de moldoveni/români). Infracţiunea a fost considerată  
suficient de gravă pentru ca o treime (33%) dintre respondenţi să o raporteze la 
poliţie.

4.3. Infracţiuni înregistrate, ratele raportării şi victimizare 

În Sondajul din 2010 a existat o mare discrepanţă între victimizarea raportată şi 
infracţiunile semnalate la poliţie. Atât Sondajul din 2010, cât şi cel din 2021 denotă 
o discrepanţă enormă între cifrele oficiale înregistrate de poliţie şi victimizarea 
aparentă. De exemplu, aproximativ 2,5% dintre respondenţi au raportat că în ultimul 
an cineva a intrat în casa lor şi a furat ceva. Acest lucru corespunde cu definiţia dată 
de FRS pentru ”spargere”. Potrivit FRS, acest indicator este puţin sub media UE de 3%.  
FRS estimează spargerea la nivelul de 1 la sută din gospodăriile româneşti – semni-
ficativ mai mică decât cea din R. Moldova. Sondajele respective arată că 73% dintre 
rezidenţii UE, 64% dintre rezidenţii României şi 63% din gospodăriile moldove-
neşti au raportat spargerile la poliţie. Acest lucru ar sugera că, în ultimul an, la 
poliţia Republicii Moldova au fost raportate 20 de mii de furturi. Cu toate acestea, 
datele privind infracţionalitatea din R. Moldova pentru 2020 arată că în 2020 poliţia 
a înregistrat doar 611 tâlhării şi spargeri. Deşi nu este ceva neobişnuit să existe o 
discrepanţă, este alarmantă amploarea acesteia. De exemplu, “British Crime Survey”  
înregistrează în statistica oficială a poliţiei un număr aproximativ dublu de infrac-
ţiuni, iar în anul 2010 a înregistrat de 10 ori mai multe infracţiuni decât în statistica 
oficială.
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Această discrepanţa mare sugerează că poliţia nu înregistrează toate 
infracţiunile. Fără date precise despre numărul infracţiunilor comise, poliţia 
nu poate să elaboreze sau să efectueze intervenţii şi nici să aloce resurse în 
mod corespunzător. Constatarea necesită o analiză mai aprofundată a moti-
velor discrepanţelor dintre cifre. 

Adeseori, ţările care în trecut au avut organe de poliţie represive sau abuzive demon-
strează un număr artificial de scăzut de infracţiuni raportate de poliţie. Discrepanţa 
extrem de mare dintre cifrele oficiale şi cele constatate de sondaj poate constitui o 
dovadă în plus a necesităţii unei reforme suplimentare a poliţiei. 

CONCLUZ I I 

Sondajul din 2010 a demonstrat un nivel sporit de frică în rândul popula-
ţiei Republicii Moldova, precum şi o percepţie de agravare a criminali-

tăţii. Ţara a trecut printr-o perioadă îndelungată de tranziţie. Situaţia din 
2021 s-a schimbat în mod semnificativ, iar progresele înregistrate în decurs 
de peste un deceniu sunt notabile. Moldovenii sunt într-o situaţie mult mai 
sigură decât erau înainte. 

În pofida îmbunătăţirii, constatarea-cheie a Sondajului 2021 este că, deşi există o 
imagine de ansamblu a îmbunătăţirii atât a gradului de victimizare, cât şi a percep-
ţiilor în R. Moldova, mai persistă diferenţe regionale semnificative, care pot indica 
asupra necesităţii unei abordări diferenţiate din partea statului privind situaţia din 
aceste zone. În plus, dovezile privind perpetuarea tratamentului incorect aplicat de 
poliţie constituie motiv de îngrijorare, care, cu siguranţă, constituie un impediment în 
calea progresului, dacă acestor situaţii nu li se va acorda atenţia cuvenită. 

Constituie motiv de îngrijorare, aşa cum sugerează studiul, posibilitatea asoci-
erii violenţei localizate cu infracţionalitatea, dar şi vulnerabilitatea zonelor urbane. 
Constatările modificate în ceea ce priveşte drogurile sugerează că tendinţele se pot 
schimba în acest sens, ceea ce poate fi explicat prin legăturile mai strânse ale Repu-
blicii Moldova cu Europa. Acest lucru indică asupra necesităţii unor intervenţii speci-
fice concepute la nivel regional şi a unor intervenţii diferenţiate la nivel urban/rural. 
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În acest sens, discrepanţa extrem de mare dintre cifrele oficiale privind infracţiona-
litatea şi cele constatate în sondaj subminează capacitatea poliţiei şi a statului de a 
distribui corect resursele şi de a elabora şi testa intervenţiile.

În ceea ce priveşte percepţiile privind siguranţa, R. Moldova pare să se prezinte relativ 
favorabil în raport cu ţări comparabile din Europa, ceea ce sugerează că în ţară a 
avut loc un anumit grad de normalizare. Constatările referitoare la corupţie şi mita 
sunt importante, în sensul că demonstrează o anumită îmbunătăţire în comparaţie cu 
situaţia anterioară, având în vedere că aceasta a fost ţinta unei serii de intervenţii în 
ultimul deceniu. Cu toate acestea, fenomenul rămâne suficient de răspândit încât să 
fie analizat în continuare într-un studiu de acest gen.

Cu toate acestea, percepţiile cu privire la sistemul de justiţie penală, în ansamblu, nu 
s-a îmbunătăţit semnificativ, poliţia aparent descurcându-se oarecum mai bine decât 
alte instituţii, chiar dacă acesta nu este un proces uniform. Având în vedere că încre-
derea publicului este esenţială pentru succesul proceselor de justiţie penală, acest 
lucru sugerează că încă mai este nevoie de multe eforturi în domeniul combaterii 
infracţionalităţii şi corupţiei în R. Moldova.

În ceea ce priveşte infracţiunile individuale, reducerea în special a corupţiei/mituirii 
şi traficului de persoane depistate de sondaj, în comparaţie cu cele constatate în 2010, 
indică o traiectorie ascendentă către norme mai largi ale societăţii moldoveneşti. 
În plus, sentimentul de siguranţă al cetăţenilor comparativ cu cel înregistrat în alte 
state europene sugerează că R. Moldova nu reprezintă o situaţie anormală. Nivelul 
agresiunii fizice, al ameninţărilor şi intimidărilor, precum şi persistenţa percepţiilor 
privind agravarea violenţei, în special în capitală, împreună cu perpetuarea practicilor 
de maltratare din partea poliţiei, denotă un mediu în care violenţa rămâne încă în mod 
evident în societate.

Per ansamblu, chiar dacă sondajul indică, fără îndoială, progrese şi normalizare, 
comparabile cu tendinţele europene, neuniformitatea şi existenţa unor probleme care 
ridică semne de îngrijorare (cum ar fi maltratarea din partea poliţiei) denotă carac-
terul precar al progresului înregistrat. Acest lucru sugerează că este necesară o inter-
venţie susţinută şi continuă.
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RECOMANDĂRI 

Intervenţiile din ultimul deceniu, cu siguranţă, au dat anumite rezultate, 
în special sunt îmbucurătoare rezultatele privind combaterea corupţiei. 

Cu toate acestea, rezultatele neuniforme sugerează că anumite intervenţii 
trebuie continuate, iar altele ajustate, de exemplu, cele din domeniul procu-
raturii şi justiţiei. Recomandările specifice suplimentare includ: 

Discrepanţa mare dintre cifrele oficiale şi victimizarea constatată de acest 
sondaj sugerează cu tărie faptul că poliţia ar putea să nu înregistreze toate 
infracţiunile. Fără date înregistrate cu precizie privind infracţiunile, poliţia nu 
poate să dezvolte sau să testeze intervenţii, sau să aloce resurse în mod cores-
punzător. Este nevoie de o investigare mai aprofundată a motivelor discre-
panţei din cifre. În cele din urmă, un serviciu de poliţie care se bucură de 
încrederea deplină a populaţiei va genera o discrepanţă mai mică în cifre şi, 
prin urmare, va avea o capacitate mai mare în combaterea infracţionalităţii.

Mai multă atenţie ar trebui acordată siguranţei în zonele urbane. Atunci când 
elita urbană, educată se simte mai expusă riscului, acest lucru are implicaţii 
pentru încrederea în instituţiile stat şi dezvoltarea economică, dincolo de sigu-
ranţa şi securitatea împotriva infracţionalităţii. Respondenţii de la Chişinău au 
fost în mod clar mai predispuşi să creadă că infracţiunile au devenit mai 
violente – mai ales în comparaţie cu respondenţii din alte părţi ale regiunii 
Centru. Diferenţele continuă să indice asupra necesităţii abordării de către 
stat a violenţei din zonele urbane, în special în capitală.

Rezultatele sondajului sugerează o creştere a economiei drogurilor în compa-
raţie cu 2010, care are efecte negative, adică este asociată cu diverşi indicatori 
de infracţionalitate şi insecuritate. Această situaţie sugerează că autorităţile 
moldoveneşti trebuie să acorde o atenţie sporită reducerii daunelor cauzate de 
droguri şi măsurilor de reducere a infracţionalităţii asociate cu economia 
drogurilor, în special în zonele urbane. Intervenţiile în acest sens ar putea să 
includă şi intervenţii în domeniul sănătăţii publice. 

Conform rezultatelor sondajului, percepţiile despre infracţiunile violente pot 
genera percepţii negative privind infracţionalitatea în general. Prin urmare, 
prioritizarea infracţiunilor violente poate avea un impact mai mare asupra 
percepţiilor generale.
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Similar constatărilor din 2010, rezultatele sugerează în continuare că măsurile 
care pot îmbunătăţi sentimentul de siguranţă în spaţiile publice ar avea cel 
mai mare impact asupra fricii. O mai bună patrulare a pieţelor în timpul zilei, 
iluminatul străzilor şi parcurilor pe timp de noapte pot avea un impact mai 
mare asupra fricii decât alte măsuri, deoarece aceste măsuri se referă la 
locurile în care există cea mai mare probabilitate ca oamenilor să le fie frică. 

În Chişinău ar putea fi necesare măsuri de îmbunătăţire a siguranţei pe timp 
de noapte, cum ar fi o mai bună iluminare urbană. Rămâne întrebarea dacă 
faimoşii arbori ai oraşului, care fac ca străzile să fie mai întunecate pe timp de 
noapte şi trotuarele aglomerate de maşini parcate, care reduc nivelul de vizi-
bilitate, contribuie la percepţia privind lipsa de siguranţă.  

Deşi este tentant să explicăm inegalitatea sentimentelor de siguranţă prin 
proximitatea hotarelor naţionale şi problemele de securitate internaţională, 
diferenţele regionale în ceea ce priveşte sentimentele de siguranţă faţă de 
infracţionalitate sugerează existenţa mai multor factori, iar insecuritatea 
provine inclusiv din probleme asociate cu infracţionalitatea şi cu violenţa. 
Diferenţele sugerează că reformele şi îmbunătăţirile în activitatea poliţiei şi a 
organelor de justiţie penală ar putea să nu fie uniforme şi că ar putea fi nece-
sare intervenţii regionale specifice pentru zonele care se confruntă cu un nivel 
sporit de insecuritate.  

Există o legătură între percepţiile despre calitatea activităţii poliţiei şi victimi-
zare. Deşi se poate presupune că victimizarea influenţează percepţia privind 
activitatea poliţiei (mai degrabă decât faptul că îmbunătăţirile percepute în 
activitatea poliţiei afectează victimizarea), această relaţie cauzală sugerează 
că faptele relevante afectează percepţiile privind activitatea poliţiei. Acest 
lucru este pozitiv în sensul că populaţia nu este atât de dezamăgită încât să 
ignore orice îmbunătăţire a situaţiei şi că există o bază pe care se pot clădi 
îmbunătăţiri ulterioare. 

Acest eşec generalizat al poliţiei de a asigura drepturile cetăţenilor sugerează 
că reforma poliţiei trebuie să continue, inclusiv prin instruirea urgentă în 
domeniul drepturilor omului. Este necesar un sistem disciplinar extern şi intern 
îmbunătăţit pentru a face faţă situaţiilor în care drepturile nu sunt respectate. 
Reformele întreprinse până în prezent nu au abordat în mod eficient această 
problemă. 
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Studiul subliniază perpetuarea unor practici defectuoase ale poliţiei care pot fi 
calificate drept tortură. Pot fi necesare măsuri de prevenire a torturii, cum ar 
fi supravegherea sporită a locurilor de detenţie şi monitorizarea vizitelor poli-
ţiei în aceste spaţii. Experţii internaţionali în domeniul prevenirii torturii pot 
oferi expertiza necesară. 

Este necesară o instruire continuă pe scară largă a ofiţerilor de poliţie cu 
privire la natura şi conţinutul drepturilor. Neexplicarea drepturilor de către 
reprezentanţii organelor de poliţie ar trebui să constituie o abatere discipli-
nară. 

Instituţiiile de justiţie penală sunt instituţii conservatoare şi adesea rezistente 
la orice fel de schimbare. Nivelul extrem de scăzut de îmbunătăţire percepută 
privind activitatea procuraturii şi a sistemului judiciar – şi înrăutăţirea rezulta-
telor comparativ cu 2010 – în pofida mai multor intervenţii, sugerează că inter-
venţiile actuale sunt ineficiente şi ar putea fi necesare tactici diferite pentru 
ca cetăţenii să perceapă o îmbunătăţire reală a activităţii instituţiilor siste-
mului de justiţie penală. 

Poliţia trebuie să fie în continuare conştientă de faptul că tinerii au şanse mai 
mari să devină victime ale infracţiunilor. Există percepţia că bătrânii sunt mai 
vulnerabili, dar, de fapt, se pare că lucrurile stau exact invers.

În majoritatea ţărilor, numărul angajaţilor din secţiile de poliţie se bazează, în 
primul rând, pe numărul populaţiei. Cu toate acestea, deoarece zonele urbane 
au o rată mai mare a infracţionalităţii, personalul din zonele urbane ar trebui 
ajustat în mod corespunzător, adică ar trebui să fie mai mare decât sugerează 
numărul populaţiei. Având în vedere că cifrele privind rata infracţionalităţii 
furnizate de poliţie nu reflectă exact situaţia reală a infracţionalităţii, infor-
maţii precum cele oferite de acest sondaj ar trebui să influenţeze deciziile 
privind completarea cu personal a subdiviziunilor poliţiei. 

Constatările studiului sugerează că din 2010 incidenţa traficului s-a redus 
semnificativ. Cu toate acestea, nu a dispărut definitiv, un procent măsurabil 
din gospodării fiind încă afectate de acest flagel. Acest lucru sugerează că ar 
trebui să rămână în vigoare măsurile de prevenire. Aceasta, la rândul său, 
obligă Poliţia Republicii Moldova să faciliteze raportarea şi investigarea infrac-
ţiunilor care au avut loc în străinătate. 
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Relaţia puternică dintre ameninţări şi violenţă, pe de o parte, şi infracţiunile 
sexuale, pe de alta, în rândul persoanelor dispuse să vorbească despre 
contacte sexuale nedorite, demonstrează poziţia precară a femeilor supuse 
atât violenţei, cât şi agresiunilor sexuale. Acest lucru necesită alte metode 
pentru a oferi ajutor femeilor, care pot fi plasate în afara sistemului de justiţie 
penală, cum ar fi aziluri.


