
FUNDAŢIA SOROS – MOLDOVA

Programul de Drept

NIVELUL DE VICTIMIZARE
 A POPULAŢIEI  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 STUDIU SOCIOLOGIC

CHIŞINĂU 2010



FUNDAŢIA SOROS–MOLDOVA

Programul de Drept

NIVELUL DE VICTIMIZARE
 A POPULAŢIEI  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 STUDIU SOCIOLOGIC

CHIŞINĂU 2010



CZU 303:343(478)
M 17

Acest studiu a fost efectuat în cadrul Proiectului operaţional „Un sistem 
de justiţie penală raţional şi echitabil pentru toţi oamenii din Moldova”, 
implementat de Programul de Drept al Fundației Soros – Moldova.

Coordonator de Proiect: Radu Danii
Director de Program: Victor Munteanu

Metodologia cercetării şi raportul final au fost elaborate de dna Ludmila 
Malcoci, doctor habilitat în sociologie, şi coordonate cu Grupul analitic în 
domeniul justiţiei penale susţinut de Fundaţia Soros-Moldova.

Din Grupul analitic fac parte: 
Mihaela Vidaicu, conferenţiar la Facultatea de Drept, USM
Nadejda Hriptievschi, consultant juridic la BAA „Avocaţii Publici„
Olimpia Gribincea, consultant juridic la Biroul din Republica Moldova al 
Asociaţiei Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/
ROLI)
Vasile Rotaru, conferenţiar la Facultatea de Drept, USM, avocat
Victor Zaharia, conferenţiar la Facultatea de Drept, USM, avocat

Cercetarea în teren a fost efectuată de Compania sociologică CBS–AXA. 

Această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Fundației Soros–
Moldova

Malcoci, Ludmila
Fundația Soros–Moldova: Nivelul de victimizare a populaţiei în Republica Moldova : 
Studiu sociologic / Ludmila Malcoci; Fundaţia Soros Molodva, Progr. de Drept. – Ch. : 
“Imprint Plus” SRL, 2010. – 76 p.
 500 ex.
ISBN 978-9975-4170-0-6.



CUPRINS

Glosar ......................................................................................................................... 4

Sumar .......................................................................................................................... 5

Întroducere ..............................................................................................................10

1. Dinamica criminalităţii în Republica Moldova............................................14

2. Percepţiile populaţiei despre securitatea personală ....................................18

3. Gradul de satisfacţie al populaţiei de activitatea poliţiei,  
procuraturii, instanţelor judecătoreşti, avocaturii ......................................25

4. Rata victimizării pe diferite segmente de populaţie ....................................31

5. Raportarea infracţiunilor la poliţie .................................................................54

6. Victimizarea respondenţilor în cazurile de corupţie ..................................62

7. Măsuri de asigurare a securității personale ...................................................67

8. Atitudinea populaţiei faţă de pedepsele penale ...........................................72

Concluzii ..................................................................................................................74



NIVELUL DE VICTIMIZARE A POPULAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA4

GLOSAR 

Abuz sexual – forţarea unei persoane de către o altă persoană de a întreţine relaţii 
sexuale nedorite, fără acordul ei (relaţii sexuale cu forţa – tentativă de viol, viol 
etc.).
Ameninţare – sperierea unei persoane prin cuvinte sau prin gesturi în vederea 
intimidării acesteia ori obținerii/luării unor bunuri. 
Asistenţă psihologică – acordarea suportului psihologic unei persoane care 
se confruntă cu anumite probleme personale, în scopul depăşirii emoţionale a 
situaţiei.
Asistenţă socială – acordarea suportului social persoanelor aflate îin dificultate 
pentru depăşirea situaţiei de criză (servicii sociale, pachet alimentar, perfectarea 
actelor, restabilirea unor relaţii etc.). 
Atac – manifestarea agresiunii sau violenţei faţă de o persoană în scopul luării 
ilegale a bunurilor acesteia.
Avocat – persoana care, pe parcursul procesului penal apără acuzatul. 
Corupţie – darea sau luarea ilegală de bani, cadouri etc. în schimbul soluționării 
pozitive a unor probleme de către o persoană cu funcţie de răspundere. 
Criminalitate – totalitatea infracţiunilor comise pe un anumit teritoriu, într–o 
anumită perioadă de timp.
Furt – luarea ilegală, pe ascuns, a bunurilor altor persoane.
Gospodărie casnică – formă de conviețuire economică a membrilor unei familii 
simple sau extinse (membrii unei familii simple sau extinse duc un mod de viaţă 
în comun şi au un buget comun).
Infracţiune – faptă ilegală, periculoasă pentru societate, prevăzută de Codul 
Penal (furt, jaf, omor etc.)
Infractor – persoana care a comis o infracţiune.
Jaf – luarea ilegală, în mod deschis, a bunurilor altor persoane.
Judecător – persoana care examinează dosarul penal în judecată.
Pedeapsă – măsură luată împotriva unei persoane pentru comiterea unei 
infracţiuni, în scopul corectării şi reeducării acesteia.
Poliția – organ care asigură ordinea publică şi luptă cu infractorii.
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Procuror – persoana care acuză, în numele statului, infractorii în judecată.
Securitate personală – percepţia persoanei despre posibilitatea de a deveni 
victimă a unei infracţiuni şi despre cât de eficient îi este asigurată protecţia 
împotriva infracţiunilor.
Tentativa de infracţiune – încercarea de a săvîrşi o infracţiune.
Trafic de fiinţe umane–recrutarea şi exploatarea persoanelor prin muncă forţată 
(muncă prestată fără acordul persoanei), abuz sexual, etc. atît în ţară cât şi peste 
hotare, prin înşelare sau profitare de încrederea acestora.

SUMAR

Dinamica criminalităţii în Republica Moldova
63% din respondenți consideră că în ultimii cinci ani criminalitatea în localitățile 
lor a sporit sau a rămas la acelaşi nivel. În oraşele Bălţi şi Chişinău ponderea 
persoanelor chestionate care au împărtăşit această părere este mult mai înaltă. 

Mai bine de 2/3 din cei chestionaţi consideră sărăcia drept factor principal care a 
condus la sporirea criminalităţii, iar fiecare al treilea respondent – nivelul redus de 
calificare al poliţiei şi instabilitatea politică.

Fiecare al treilea respondent a menţionat că în ultimii cinci ani infracțiunile au 
devenit mai violente, 46% – mai puţin violente, iar 21% – nu au putut da cu 
părerea. În oraşele Bălți şi Chişinău, mai bine de jumătate din cei chestionați 
consideră că infracțiunile au devenit mai voiolente. 

Percepţiile populaţiei despre securitatea personală
Mai bine de 40% din respondenţi sunt mai curînd nesatisfăcuţi sau deloc 
satisfăcuţi de modul în care este asigurată securitatea lor personală. Astfel, pe 
timp de zi, fiecare al treilea respondent nu se simte protejat în piaţă, fiecare al 
patrulea – în transportul public, fiecare al cincilea – în locurile de agrement, 
parcuri, magazine, pe stradă, fiecare al zecelea – la domiciliu. Pe timp de noapte, 
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gradul de insecuritate al cetățenilor creşte considerabil. Astfel, fiecare al doilea 
respondent nu se simte protejat în stradă, în transportul public, fiecare al treilea – 
în magazine, parcuri, locuri de agrement şi fiecare al patrulea – la domiciliu.

Mai bine de 80% din respondenți au menționat că în ultimii cinci ani securitatea 
lor personală s–a redus sau a rămas la acelaşi nivel şi doar 10% – au menţionat că 
aceasta a sporit. 

Gradul de satisfacţie a populaţiei de activitatea poliţiei, procuraturii, 
instanţelor judecătoreşti, avocaturii
Deşi mai bine de 2/3 din respondenţi consideră statul şi poliţia drept cele mai 
importante instituţii care trebuie să le asigure securitatea lor personală, doar 1/3 
din cei chestionaţi au fost de părerea că aceste instituții le asigură securitatea şi 
siguranţa personală.

Mai bine de 2/3 din cei chestionați consideră că activitatea poliţiei, procuraturii, 
instanţelor judecătoreşti, avocaturii în ultimii cinci ani a rămas la acelaşi nivel sau 
chiar s-a înrăutăţit. 

Ponderea respondenţilor care sunt de părerea că activitatea poliţiei în ultimii 
cinci ani s–a înrăutăţit este de 1,5 ori mai mare în mediul persoanelor care au avut 
contacte directe cu poliţia (42%), decît în mediul persoanelor care nu au avut 
contacte cu ea (28%). 

Rata victimizării pe diferite segmente de populaţie
Conform rezultatelor cercetării, rata victimizării populației în ultimii cinci ani, 
inclusiv în anul 2009 este destul de înaltă. Astfel, în ultimii cinci ani 46% din 
respondenți au fost victime a cel puţin un tip de infracţiune, iar 15% – la mai 
multor infracțiuni În anul 2009, 30% din respondenți au fost victime a cel puţin o 
infracţiune, iar 9% – a mai multor infracțiuni. 

în anul 2009, în funcție de tipul infracțiunii, 23% din respondenţi au fost supuşi 
corupției (au oferit/dat mită), 6% – traficului de fiinţe umane, 6% – furturilor 
din maşini, 5% – furturilor de alte bunuri, 3%– atacurilor şi ameninţărilor, 3% – 
furturilor de motocilete, scutere, 2%– furturilor de biciclete, 2%– furturilor prin 
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efracţie, 1%– tentativelor de a pătrunde în locuinţă, 1%– jafurilor cu aplicarea 
forţei, 0,6%– abuzurilor sexuale, 0,5%– furturilor de maşini. 

Rata victimizării populației în ultimii cinci ani, precum şi în anul 2009 este mai 
mare în Chişinău (59% şi respectiv 43%), în mediul tinerilor de 16–24 ani (56% 
şi respectiv 42%), în grupul de respondenți cu un nivel de venit mai mare (66% şi 
respectiv 53%), în mediul persoanelor care au locuit în comunitate mai puţin de 
cinci ani (58% şi 41%).

Mai bine de 2/3 din infracţiuni au fost comise la locul de trai al victimelor. 
Dacă infracţiunile la nivel de gospodărie, cum ar fi furturile de maşini, biciclete, 
motociclete, furturile prin efracţie etc, au fost comise mai mult pe timp de noapte, 
atunci infracţiunile la nivel individual, ca furturile obiectelor personale, abuzurile 
sexuale, atacurile, ameninţările au fost comise mai mult pe timp de zi. Doar 
jafurile cu aplicarea forţei au fost comise mai mult noaptea.

O bună parte din infracţiunile la nivel individual au fost comise de două şi mai 
multe persoane. Astfel, două şi mai multe persoane au fost implicate în comiterea 
a 45% din cazurile de atacuri/ameninţări la persoană, 70% din cazurile de jaf şi 
13% din cazurile de abuz sexual.

Fiecare a doua persoană supusă abuzului sexual sau atacului / ameninţărilor 
cunoştea foarte bine abuzatorul, ultimul fiind fostul iubit/iubită, prieten sau rudă.

În fiecare al patrulea caz de jaf cu aplicarea forţei şi în fiecare al optulea caz de 
atac/ameninţare infractorii dispuneau de arme. 

Mai bine de jumătate din respondenţi califică drept foarte grave furturile de 
maşini, furturile prin efracţie, furturile de motociclete, scutere şi jafurile cu 
aplicarea forţei.

Raportarea infracţiunilor la poliţie
Rata raportării infracţiunilor la poliţie este destul de redusă. În cazul ultimului 
incident, doar 1/3 din victime au raportat la poliţie.
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Pe tipuri de infracţiuni, cel mai frecvent sunt raportate la poliţie furturile de maşini 
(68%), furturile de motocilcete, scutere (63%), furturile prin efracţie (58%), 
iar cel mai rar sunt raportate la poliţie furturile, dispariţia obiectelor personale 
(15%), traficul de fiinţe umane (8%), abuzurile sexuale (5%). Este îngrijorător 
faptul că doar 27% din victime au raportat la poliţie cazurile de jaf cu aplicarea 
forţei şi doar 22% – cazurile de atac/ameninţare la persoană.

Dacă în cazul infracțiunilor la nivel de gospodărie, mai bine de 2/3 din victime au 
anunțat poliţia din motive că doreau să–şi recupereze bunurile sau banii, atrunci 
în cazul infracțiunilor la nivel idividual mai bine de 2/3 din victime s–au adresat 
la poliție pentru că doreau ca infractorul să fie prins şi pedepsit. 

Mai bine de jumătate din cei care s–au adresat la poliție după ajutor nu au rămas 
satisfăcuţi de acțiunile întreprinse de aceasta, menționînd printre motivele 
principale următoarele:  poliţia nu a manifestat destul interes față de cazul 
respectic, nu a întreprins măsuri suficiente şi că infractorul nu a fost găsit.

Studiul denotă şi faptul că marea majoritate a victimelor nu se adresează după 
ajutor la poliţie din considerentul că nu are încredere în aceasta. Astfel, mai bine 
de jumătate din respondenții care nu au raportat incidentele la poliţie au motivat 
acest fapt prin aceea că poliţia oricum nu ar fi făcut nimic.

Victimizarea respondenţilor în cazurile de corupţie
Fiecare al doilea respondent consideră că în prezent este mai uşor decît acum 
zece ani să găseşti persoana publică potrivită cu scopul de a–i oferi mită pentrul 
soluţionarea pozitivă a unor probleme. 

21% din respondenţi au menţionat că în anul 2009 au fost în situaţia cînd 
o persoană publică le–a cerut mită şi 23% au indicat că au dat/oferit mită 
persoanelor publice. Ponderea persoanelor care au cerut şi au primit mită este 
mai mare în mediul lucrătorilor medicali, poliţiei rutiere, pedagogilor din diferite 
instituții de învățămînt şi vameşilor.

Măsurile de asigurare a securității personale 
Conform rezultatelor studiului, circa o treime din populaţie cel puţin o dată pe 
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săptămînă se merge seara la distracţii. Din această categorie fac parte bărbaţii, 
persoanele în vîrstă de 16–24 de ani, în special din mediul urban, persoanele cu 
veniturile mai mari. Conform cercetărilor, în mare parte anume aceste grupuri 
sunt supuse mai frecvent victimizării, cu excepţia bărbaţilor.

Cu referire la asigurarea securităţii locuinţei, 40% din respondenţi au un câne, 
30%– instalează lacăte speciale, 17% – uşi de metal. Alarma este faptul că practic 
fiecare al patrulea respondent nu întreprinde nici un fel de măsuri speciale pentru 
asigurarea securităţii locuinţei sale. Ponderea celor care au menţionat că nu 
întreprind nici un fel de măsuri este mai mare în oraşele mici.

Circa 6% din respndenţi au menţionat că dispun de arme. Dintre acestea, fiecare a 
treia persoană a menţionat că deţine arma mai mult în scop de protejare a familiei.

Atitudinea populaţiei faţă de pedepse 
Conform rezultatelor studiului populaţia este destul de reticentă în ceea ce priveşte 
aplicarea unor pedepse aspre persoanelor care au săvîrşit prima infracţiune, chiar 
şi în condiţiile în care vorba de furtul unor obiecte de valoare prin efracţie. Astfel, 
2/3 din respondenţi au indicat că pentru un tînăr care a furat prima dată un TV 
color ar prefera în calitate de pedeapsă amenda sau munca neremunerată în folosul 
comunităţii şi doar 12% sunt de părerea că tînărul trebuie pedepsit cu închisoarea.
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INTRODUCERE

Fundaţia Soros – Moldova (FSM) implementează proiectul operaţional „Un 
sistem de justiţie penală raţional şi echitabil pentru toţi oamenii din Moldova”. 
Proiectul are drept obiectiv major sporirea încrederii în justiţia penală 
moldovenească şi contribuirea la asigurarea unui proces penal echitabil prin 
crearea de condiţii necesare pentru dezvoltarea de politici penale raţionale, cu 
accente corespunzătoare şi demult datorate drepturilor omului. 

Una dintre componentele de bază ale acestui proiect constă în elaborarea unui 
studiu în domeniul victimizării populaţiei generale. Raportul în cauză prezintă 
rezultatele unei cercetări sociologice efectuate în perioada martie–aprilie 2010 pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova.

Obiectivele de bază ale cercetării. Obiectivele de bază ale acestui studiu au 
reieşit din scopul proiectului şi au constat în următoarele:

•	 Identificarea percepţiilor populaţiei despre dinamica criminalităţii;
•	 Cercetarea percepţiilor populaţiei despre gradul de securitate personală 

şi instituţiile care trebuie să–i asigure securitatea;
•	 Studierea gradului de satisfacţie al populaţiei privind activitatea 

desfăşurată de poliţie, procuratură, justiţie, avocatură, sistemul 
penitenciar şi autorii legislaţiei penale;

•	 Cercetarea ratei victimizării pe diferite segmente de populaţie;
•	 Identificarea ponderii infracțiunilor raportate la poliţie şi  a gradului de 

satisfacție al populației de măsurile întreprinse de aceasta;
•	 Studierea eforturilor întreprinse de populaţie pentru a se proteja de 

infracțiuni;
•	 Identificarea atitudinii populaţiei faţă de pedepse;
•	 Elaborarea unor recomandări practice în vederea sporirii încrederii 

populației în poliție, îmbunătăţirii mecanismului de raportare a 
infracțiunilor şi eficientizării activităţii organelor de drept.
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Cu referire la identificarea ratei victimizării populaţiei, ţinem să menţionăm că 
aceasta a fost calculată pe diferite segmente de populaţie, în funcţie de următoarele 
tipuri de infracţiuni:

Infracţiuni la nivel de gospodărie1:
•	 Furturi de maşini;
•	 Furturi din maşini;
•	 Furturi de motociclete/scutere;
•	 Furturi de biciclete;
•	 Furtul prin efracţie;
•	 Tratative de pătrundere în locuinţă în scopuri de furt;
•	 Furturi de animale/păsări;
•	 Trafic de fiinţe umane.

Infracţiuni la nivel individual2:
•	 Jafuri cu aplicarea forţei;
•	 Furturi de obiecte/lucruri;
•	 Abuz sexual;
•	 Atacuri sau ameninţări la persoană;
•	 Dare/luare de mită.

Pentru fiecare tip de infracţiune au fost studiate următoarele aspecte:
•	 Perioada comiterii infracţiunii;
•	 Locul ultimului incident;
•	 Perioada zilei când a fost comis ultimul incident;
•	 Aprecierea gradului de severitate a incidentului de către victimă;
•	 Adresarea victimei cu plîngere la poliţie;
•	 Motivele depunerii plîngerii la poliţie;
•	 Motivele ne depunerii plîngerii la poliţie;
•	 Gradul de satisfacţie a victimei de acțiunile întreprinse de poliție în urma 

depunerii plîngerii;

1 Infracțiunile la nivel de gospodărie se referă la toate persoanele care locuiesc într-o gospodărie 
casnică cu respondentul.
2  Infracțiunile la nivel individual sunt infracțiunile de care a suferit nemijlocit respondentul.
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•	 Cauzele insatisfacţiei victimei de acțiunile întreprinse de poliție în urma 
depunerii plîngerii.

În cazul infracţiunilor la nivel individual, cum ar fi jafurile cu aplicarea forţei sau 
abuzul sexual, a fost cercetată şi posibilitatea aplicării armelor de către infractori 
în timpul comiterii infracţiunilor, precum şi utilizarea de către victime a diferitor 
servicii cu caracter social–psihologic în scop de recuperare.

Pentru a asigura posibilitatea comparării rezultatelor cercetării cu studiile 
efectuate în domeniu la nivel internaţional şi naţional, principalii indicatori au fost 
elaborați, conform datelor Institutului Interregional de Cercetări în Domeniul 
Justiţiei şi Criminologiei al Naţiunilor Unite. Totodată, o parte din indicatori 
au fost preluați din cercetarea cu aceeaşi tematică efectuată de Fundaţia Soros–
Moldova în anul 2009.

Eşantionul de cercetare. În calitate de populaţie generală pentru eşantion a 
servit populaţia ţării cu vîrsta de 16 – 75 de ani din localităţile urbane şi rurale. 
Cercetarea a fost efectuată pe un eşantion stratificat, probabilistic şi multistadial. 
În total, au fost chestionate 3018 persoane din 37 de localităţi urbane şi 134 de 
localităţi rurale. Marja de eroare nu a depăşit 3%. 

Metodele de cercetare. În calitate de metodă de cercetare a fost aplicată 
anchetarea, în particular interviul faţă în faţă. Chestionarul, principalul instrument 
de cercetare, a fost elaborat de comun acord cu Grupul analitic în domeniul 
justiţiei penale şi a fost pilotat în teren pe un microeşantion de 99 de persoane. 
Caurmare a pilotăriii, chestionarul a fost îmbunătățit. 

Analiza datelor colectate. Datele colectate în timpul cercetării au fost analizate 
în funcţie de următoarele variabile: domiciliul, sex, vîrstă, studii, starea civilă, 
statutul ocupaţional, naţionalitatea, ani locuiţi în localitate, tipul locuinţei, venitul 
mediu pe cap de gospodărie, nivelul de bunăstare al gospodăriei, măsurile de 
protecție a respondenţilor de infracțiuni: frecvenţa ieşirilor seara la distracţie, 
asigurarea securităţii locuinţei, nivelul de cunoaştere a infractorului etc. 

Rata victimizării a fost calculată pentru ultimii cinci ani şi pentru anul 2009. Astfel, 
a fost identificat procentul respondenţilor care au fost victime în ultimii cinci ani 
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şi în anul 2009 la cel puţin o infracţiune, la două infracţiuni, la trei şi mai multe 
infracţiuni, în funcţie de mediul de reşedinţă, sex, vîrstă, studii, statut ocupaţional, 
naţionalitate, venituri, măsurile de protecție de eventualele infracțiuni. 

Rata raportării incidentelor la poliţie a fost calculată pentru ultimele incidente, 
în funcţie de faptul dacă respondenţii au fost victime la cel puţin o infracţiune, 
la două infracţiuni, la trei şi mai multe infracţiuni. Rata raportării a fost calculată, 
de asemenea, în funcţie de tipul localităţii, sex, vîrstă, studii, stare civilă, ocupaţie, 
etnie, religie, ani locuiţi în comunitate, venituri.

Percepţia respondenţilor despre securitatea personală a fost calculată atît în 
funcţie de variabilele specificate, cît şi în funcţie de gradul de solidaritate socială 
al comunităţii, iar atitudinea faţă de activitatea poliţiei – în funcţie de contactele 
cu această instituţie.

Indicatorii gradului de securitate personală, de satisfacţie privind securitatea 
personală, de apreciere a modalităţii de îndeplinire a funcţiilor de către poliţişti, 
procurori, judecători au fost calculaţi după formula:

 

unde 
n1 – foarte sigur/ bine , n2 – sigur/bine , n3 – nesigur/rău, 
n4 – foarte nesigur/rău, nu ştiu/non răspuns sau poziția de mijloc nu se ia în 
considerare.   
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1. DINAMICA CRIMINALITĂŢII  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Fiecare al treilea respondent consideră că în ultimii cinci ani criminalitatea în 
localitatea sa a sporit, 32% – că a rămas la acelaşi nivel, 27% – s–a redus şi 10% 
– nu s–au putut dat nici un răspuns. În funcţie de mediul rezidenţial, ponderea 
respondenților care consideră că nivelul criminalităţii a sporit este mai mare 
în oraşele mari, şi mai mică – în mediul rural. Astfel, practic fiecare al doilea 
respondent din Chişinău şi Bălţi a menţionat că în ultimii cinci ani criminalitatea 
a sporit în localitatea lor. În acelaşi timp, doar 23% din respondenții din mediul 
rural consideră că criminalitatea a sporit în localitatea lor (vezi Figura nr.1).

Figura nr.1. 
Dinamica criminalităţii în localitate în ultimii cinci ani, %

Populaţia consideră că nivelul criminalităţii a sporit atît din cauza unor factori 
de ordin general, cum ar fi nivelul înalt al sărăciei, instabilitatea politică, cît şi din 
cauza unor factori specifici ce țin de nivelul redus de calificare al poliţiei, echiparea 
proastă a forţelor de ordine, pedepsele blînde ale infractorilor, resursele financiare 
reduse pentru activitatea eficientă a poliţiei. Fiind rugaţi să numească factorii care, 
în viziunea lor, au condiţionat cel mai mult sporirea criminalităţii în localitate, mai 
bine de 2/3 din respondenţi au numit – sărăcia, iar fiecare al treilea – nivelul redus 
de calificare al poliţiei şi instabilitatea politică (vezi Figura nr.2). 
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Figura nr.2. 
Factorii care au condiţionat sporirea criminalităţii în localitate, %

În funcție de mediul rezidențial, ponderea respondenților care consideră 
calificarea redusă a poliției drept un factor important în sporirea criminalității 
este aproape de două ori mai mare în oraşele Chişinău şi Bălți (43% şi respectiv 
52%) decît în mediul rural şi în oraşele mici (25% şi respectiv 24%). În schimb, 
în oraşele mici, ponderea respondenților care au indicat instabilitatea politică 
drept un factor primordial în sporirea criminalității (44%) este mai mare decît în 
oraşele mari (Bălți –24%, Chişinău – 28%) şi în mediul rural (30%). 

46% din respondenţi consideră că în ultimii cinci ani infracțiunile au devenit 
mai puţin violente, 33% – mai violente şi 21% – nu sa putut răspunde. Pe medii 
rezidenţiale, ponderea respondenților care consideră că au sporit infracțiunile 
cu caracter violent este mai mare în oraşele Bălţi (55%) şi Chişinău (54%) şi 
este mai redusă în mediul rural (24%) (vezi Figura nr.3).
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Figura nr.3. 
Percepțiile respondenților despre caracterul infracţiunilor în ultimii cinci ani , %

Nivelul înalt de îngrijorare al populației din oraşele Balți şi Chişinău de situaţia 
criminogenă din aceste localități se face observat şi din răspunsurile respondenţilor 
la întrebarea dacă au discutat în ultimele două săptămîni cu alte persoane despre 
infracţiuni. Astfel, ponderea respondenților care au în ultimele două săptămîni 
discutat cu cineva despre infracțiuni este mai mare anume în aceste oraşe, 
constituind 24% în Chişlinău şi, respectiv 34% în Bălți (vezi Figura nr.4). 

Figura nr.4. 
Distribuirea pe medii rezidenţiale a respondenților care au discutat în ultimele două săptămîni cu 

alte persoane despre infracţiuni, %

Aşadar, în rezultatul analizei percepțiilor populației despre dinamica criminalității 
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putem conchide că circa 2/3 din respondenți consideră că în ultimii cinci ani 
criminalitatea în localitățile lor a sporit sau a rămas la acelaşi nivel, iar fiecare al 
treilea chestionat este de părerea că infacțiunile comise au devenit mai violente. 
Ponderea respondenților care împărtăşesc această părere este mare mare în 
oraşele Chişinău şi Bălți. 

Conform opiniei populației, nivelul criminalității a sporit, în primul rînd, datorită 
sărăciei, nivelului redus de calificare al poliției şi instabilității politice. Ponderea 
respondenților din oraşele Chişinău şi Bălți care consideră gradul de calificare 
redus a poliției drept factor primordial în mărirea criminalității este de două ori 
mai mare decît în mediul rural şi oraşele mici. 
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2. PERCEPŢIILE POPULAŢIEI  
DESPRE SECURITATEA PERSONALĂ 

Percepţiile populaţiei despre gradul de securitate personală au fost apreciate prin 
răspunsul la întrebarea cît de sigur se simte pe timp de zi şi pe timp de noapte în 
următoarele locuri: pe stradă, în magazine, în pieţe, în parcuri, acasă, în restaurante, 
baruri, discoteci, în transportul public. 
Cercetarea a scos în evidenţă faptul că, deşi o bună parte din respondenţi se simt 
siguri pe timp de zi acasă, pe stradă şi în locurile publice, ponderea persoanelor 
care nu se simt protejate continuă să fie destul de înaltă. Astfel, practic fiecare al 
treilea respondent nu se simte protejat pe timp de zi în piaţă, fiecare al patrulea 
– în transportul public, iar fiecare al cincilea respondent – în restaurante, baruri, 
discoteci, parcuri, magazine, pe stradă. Circa 10% din cei chestionaţi au menţionat 
că ei nu se simt protejați în propria casă (vezi Figura nr.5). 

Figura nr.5. 
Gradul de siguranţă al respondenţilor pe timp de zi, % 

Ponderea respondenţilor care se simt neprotejați în locurile publice este mai 
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mare în mediul persoanelor care locuiesc în oraşul Chişinău precum şi în rîndul 
femeilor. Astfel, 37% din respondenții care locuiesc în Chişinău şi respectiv 38% 
din femei nu se simt protejați în piață; 23% din locuitorii Chişinăului şi respectiv 
25% din femei nu se simt în siguranță în stradă; 30% din respondenții care locuiesc 
în Chişinău şi respectiv 33% din femei nu se simt protejați în transportul public; 
28% din femei şi respectiv 27% din locuitorii Chişinăului nu se simt în siguranță 
în parcuri.
Gradul de nesiguranță al respondenților acasă, pe stradă şi în locurile publice 
sporeşte considerabil pe timp de noapte. Astfel, fiecare a doua persoană 
chestionată a menţionat că pe timp de noapte se simte foarte nesigur/ nesigur în 
stradă, mai bine de 40%, se simt foarte nesigur/nesigur în transportul public, iar 
peste 30% – în magazine, parcuri, locuri de agrement. Procentul persoanelor care 
se simt neprotejate la domiciliu creşte de mai bine de două ori (de la 10% pe timp 
de zi la 23% – pe timp de noapte) (vezi Figura nr.6). 

Figura nr.6. 
Gradul de siguranţă al respondenţilor pe timp de noapte,% 

Ponderea respondenţilor care se simt neprotejați pe timp de noapte, în locurile 
publice de asemenea, este mai mare în mediul persoanelor care locuiesc în oraşul 
Chişinău, precum şi al femeilor. Astfel, 59% din locuitorii Chişinăului şi 64% din 
femei nu se simt în siguranță în stradă. 54% din respondenții care locuiesc în Chişinău 
şi respectiv 52% din femei nu se simt protejați în transportul public.47% din femei şi 
respectiv 53% din locuitorii Chişinăului nu se simt în siguranță în parcuri.
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Ponderea respondenților care pe timp de noapte nu se simt protejaţi acasă este 
mai mare în mediul femeilor (31%), precum şi în mediul respondenţilor din sate şi 
oraşe mici (25%). Ultimul fapt poate fi explicat prin aceea că în oraşele mari, cum ar 
fi Chişinău şi Bălţi, populaţia dispune de mijloace de securitate mai sofisticate decît 
în mediul rural inclusiv în oraşele mici. Astfel, dacă în mediul rural şi în oraşele mici 
cele mai importante mijloace de securizare a locuinţelor sunt lacătele şi cîinii (în 
sate, respectiv 31% – lacăte, 59% – cîini, în oraşele mici – respectiv, 28% şi 31%), 
atunci în Chişinău, 50% din respondenţi au menţionat că dispun de uşi de metal, 
10% au grilaje la uşi şi la ferestre, 11% – sisteme de alarmă, în Bălţi – 39% au lacăte 
speciale, 27% – uşi de metal, 10% – garduri înalte, 5% – sisteme de alarmă.
Fiind întrebaţi de nivelul lor de satisfacţie privind asigurarea securităţii personale, 
mai bine de 40% au menţionat că sunt mai curând nesatisfăcuţi sau deloc satisfăcuţi 
de aceasta. Pe medii rezidenţiale şi în funcţie de sex, ponderea respondenţilor 
nesatisfăcuţi este mai mare, de asemenea, în Chişinău (51%) şi în mediul femeilor 
(49%) (vezi Figura nr. 7).

Figura nr. 7. 
Nivelul de satisfacţie al respondenţilor în privinţa asigurării securităţii personale, % 

În acest context, ţinem să menţionăm că doar circa 10% din respondenţi sunt 
de părerea că securitatea lor personală, în ultimii 5 ani a sporit, 26% consideră 
că ea s–a redus şi 59% – că a rămas la acelaşi nivel (vezi Figura nr.8). Pe medii 
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rezidenţiale şi în funcţie de sexe, fiecare al treilea chişinăuian şi respectiv, fiecare 
a treia femeie sunt de părerea că în ultimii cinci ani securitatea lor personală s–a 
redus considerabil. 

Figura nr.8. 
Percepțiile respondenților privind dinamica securităţii personale în ultimii 5 ani, %

Percepţia respondenţilor privind gradul lor de securitate a fost apreciată şi prin 
adresarea întrebării cu referinţă la probabilitatea pătrunderii, în următoarele 12 
luni a unui tîlhar în locuinţa lor. Astfel, practic fiecare al doilea respondent a 
menţionat că este foarte puţin probabil sau puţin probabil ca un tîlhar să pătrundă 
în locuinţa lor în următoarele 12 luni, 41% – că este foarte probabil sau mai curînd 
probabil ca acest fapt să se întîmple şi 6% – nu au avut nici o părere (Figura nr.9). 
Ponderea respondenţilor care consideră că este foarte probabil sau mai curînd 
probabil ca un tîlhar să pătrundă în casa lor este mai mare în oraşele mici (45%), 
în mediul femeilor (44%) şi în mediul persoanelor cu venituri mari (59%).
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Figura nr.9. 
Percepţiile respondenţilor privind probabilitatea pătrunderii în următoarele 12 luni a unui tîlhar în 

casă,%

Securitatea, inclusiv protecția personală deseori sunt percepute de către 
respondenți prin prisma existenţei consumului de droguri în comunitate. Studiul 
a scos în evidenţă faptul că circa 7% din respondenţi au menţionat că deseori sau 
uneori s–au confruntat în comunitatea lor cu probleme ce ţin de droguri (vezi 
Figura nr.10 ).

Ponderea respondenţilor care s–au confruntat cu probleme de droguri este mai 
mare în oraşele Bălţi şi Chişinău. Astfel, fiecare al patrulea respondent din Bălţi, 
respectiv, şi fiecare al nouălea din Chişinău au menţionat că s–a confruntat deseori 
sau uneori cu problema drogurilor.

Cercetarea a scos în evidenţă următoarea tendinţă: în comunităţile cu un 
grad de solidaritate înalt ponderea respondenţilor care se simt în siguranţă 
în locurile publice este mai mare decît în comunităţile cu un nivel redus 
de solidaritate socială. Astfel, în comunităţile unde oamenii sunt uniţi şi se 
ajută unii pe alţii circa 83% din respondenţi au menţionat că pe timp de zi 
se simt sigur şi foarte siguri pe stradă şi fiecare al doilea – pe timp de noapte. 
În acelaşi timp, în comunităţile, unde oamenii sunt distanţaţi şi fiecare îşi 
vede de nevoile proprii doar 76% din respondenţi se simt în siguranţă pe 
stradă pe timp de zi şi, respectiv, 22% – pe timp de noapte. Aceeaşi tendinţă 
a fost observată şi în cazul utilizării transportului public. În comunităţile cu 
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un nivel înalt de solidaritate, 75% din respondenţi se simt în siguranţă pe 
timp de zi şi 38% pe timp de noapte în transportul public. Şi, dimpotrivă, în 
comunităţile unde oamenii sunt distanţaţi doar 61% se simt în siguranţă pe 
timp de zi şi 30% pe timp de noapte în transportul public. În comunităţile cu 
un grad înalt de solidaritate socială, procentul respondenţilor care consideră 
că securitatea personală a sporit în ultimii ani este mai mare (17%), decît în 
cazul comunităţilor cu grad redus de solidaritate (10%).

Figura nr.10. 
Frecvenţa confruntării respondenţilor cu probleme ce ţin de droguri,% 

Aşadar, în urma analizei percepțiilor populației despre securitatea personală 
putem concluziona că circa 90% din respondenți opinează că gradul lor de 
securitate personală în ultimii cinci ani s-a redus sau a rămas la acelaşi nivel, 
iar mai bine de 40% din respondenţi sunt mai curînd nesatisfăcuţi sau deloc 
satisfăcuţi de gradul de asigurare a securităţii personale. Fiecare al treilea 
respondent nu se simte protejat în timpul zilei în piaţă, fiecare al patrulea 
– în transportul public, fiecare al cincilea – în restaurante, baruri, parcuri, 
magazine, pe stradă, fiecare al zecelea – la domiciliu. Gradul de nesiguranță 



NIVELUL DE VICTIMIZARE A POPULAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA24

al respondenților sporeşte considerabil pe timp de noapte: fiecare al doilea 
respondent nu se simte protejat în stradă, peste 40% – în transportul public, 
fiecare al treilea – în magazine, parcuri, restaurante, baruri şi fiecare al patrulea 
– la domiciliu. Persoanele care se simt mai neprotejate atît pe timp de zi, cît 
şi pe timp de noapte în locurile publice sunt locuitorii din Chişinău precum, 
şi femeile. Stuiul a scos în evidență următoarea tendință: în comunitățile cu 
grad de solidaritate mai înalt, unde oamenii sunt uniți şi se ajută unii pe alții, 
locuitorii se simt mai protejați în locurile publice decît în comunitățile cu 
nivel de solidaritate redus, unde oamenii sunt distanțați şi fiecare îşi vede de 
treburile lui personale. 
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3. GRADUL DE SATISFACŢIE AL POPULAŢIEI 
DE ACTIVITATEA POLIŢIEI, PROCURATURII, 

INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI, AVOCATURII

Conform opiniei respondenţilor, securitatea personală a cetăţenilor trebuie să 
fie asigurată de următoarele instituţii: poliţie (78%), statul în general (74%), 
APL (52%), înşişi cetăţenii (48%), procuratură (11%), armată (11%), instanțele 
judecătoreşti (10%) (vezi Figura nr.11). Pe medii rezidenţiale, ponderea 
respondenţilor care consideră că poliţia trebuie să asigure securitatea cetăţenilor 
este mai mare în oraşele mici (81%) şi, respectiv, în oraşul Bălţi (86%). Ponderea 
respondenților care sunt de părerea că statul trebuie să asigure, în general 
securitatea persoanlă a cetățenilor este mai mare în oraşul Chişinău ( 88%).

Figura nr.11. 
Percepţiile respondenţilor cu privire la instituţiile care trebuie să asigure securitatea personală a 

cetăţenilor,%

Deşi mai bine de 2/3 din respondenţi au menţionat că statul şi poliţia trebuie să 
asigure securitatea personală a cetățenilor, doar 1/3 din cei chestionaţi consideră 
că statul şi poliţia le asigură securitatea şi siguranţa personală (vezi Tabelul nr.1) 
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Tabelul nr.1. 
Aprecierea de către cetăţeni a gradului de asigurare al securităţii  

lor de către diferite instituţii, %

Întru totul de 
acord/mai 
curînd de 

acord

Mai curînd 
nu sunt de 
acord/ nu 
sunt de 
acord

Nu știu 
– non 

răspuns

1

Statul îmi asigură 
securitatea şi siguranţa 
personală, mă protejează 
efectiv de infracţiuni şi 
criminalitate 

32 61 7

2

Poliţia ca instituţie a 
statului îmi asigură 
securitatea şi siguranţa 
personală 

35 58 7

În linii generale, studiul a scos în evidenţă faptul că mai bine de 2/3 din 
respondenți consideră că în ultimii cinci ani activitatea poliţiei, procuraturii, 
instanțelor judecătoreşti, avocaturii a rămas aceeaşi sau chiar s–a înrăutăţit (vezi 
Figura nr.12).

Figura nr.12. 
Dinamica schimbărilor produse în activitatea instituţiilor de drept  

în ultimii cinci ani, %
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Pe medii rezidenţiale, ponderea respondenţilor care opinează că activitatea 
organelor de drept s–a înrăutățit este mai mare în oraşul Chişinău. Astfel, practic 
fiecare al treilea respondent din Chişinău este de părerea că în ultimii cinci ani s–a 
înrăutățit activitatea poliției, procuraturii, instanțelor judecătoreşti şi avocaturii. 

Fiind rugaţi să evalueze activitatea instituţiilor de drept pe o scară de la 1 
la 5 puncte, unde 1 înseamnă foarte proastă, 3 – medie, iar 5 – foarte bună, 
respondenţii au calificat activitatea avocaţilor, judecătorilor şi procurorilor drept 
medie, iar cea a poliţiştilor – puţin mai jos de medie (vezi Figura nr.13).

Figura nr.13.
 Percepțiile respondenților privind gradul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către poliţişti, 

procurori, judecători, avocaţi, în puncte

Respondenții au apreciat ca medie şi următoarele aspecte ale activității poliției: 
investigarea şi descoperirea infracțiunilor (2,86); asigurarea unui mediu sigur de 
trai (2,84); prevenirea infracţiunilor (2,84); utilizarea resurselor publice într–un 
mod eficient şi corect (2,80); asigurarea protecției drepturilor omului (2,79); 
respectarea legislației (2,72) (vezi Figura nr.14).
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Percepțiile respondenților privind gradul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu 
de către poliție variază în funcție de contactele acestora cu poliţia în ultimii cinci 
ani3. Astfel, persoanele care au avut contacte cu poliția au apreciat mai negativ 
activitatea acesteia decît cei care nu au avut nici un contact cu poliția. Ponderea 
respondenţilor care consideră că activitatea poliţiei s–a înrăutăţit în ultimii cinci 
ani este de circa 1,5 ori mai mare în grupul care a avut contacte cu poliţia (42%) 
decît în cel care nu a avut contacte cu instituția respectivă (28%). 

Figura nr.14. 
Percepțiile respondenților cu privire la gradul de îndeplinire de către poliţie a următoarelor 

atribuţii, în puncte

Persoanele care au avut contacte cu poliția au apreciat gradul de îndeplinire a 

3 Conform cercetării efectuate, circa 9% din respondenţi sau din rudele lor au avut contact direct cu poliţia 
în ultimii cinci ani. Pe medii rezidenţiale, procentul persoanelor care a avut contact direct cu poliţia este mai 
mare în oraşele Chişinău (11%) şi Bălţi (17%). În funcţie de sexe, de două ori mai mulţi bărbaţi decît femei au 
avut contact direct cu poliţia (13% şi respectiv, 6%). În funcţie de vîrstă, se observă următoarea tendinţă: odată 
cu avansarea vîrstei scade procentul respondenţilor care au avut contacte cu poliţia de la 15% - în grupul de 
vârstă 16-24 de ani pînă la 3% - în grupul de vîrstă de peste 60 de ani. Astfel, ponderea respondenţilor care au 
avut contacte directe cu poliţia este mai mare în mediul respondenţilor de la 16 pînă la 44 de ani. 
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atribuțiilor de serviciu de către polițişti cu mai puține puncte (2,6), decît cei care 
nu au avut contacte cu instituția (3,4) şi (vezi Figura nr.15). 

Figura nr.15. 
Aprecierea de către respondenţi a gradului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către poliţie, 

bal mediu 

Respondenții, de asemenea, au apreciat cu mai puține puncte mai reduse 
şi anumite aspecte ale activității poliției, cum ar fi: respectarea legii (2,71, 
comparativ cu 2,73 în grupul de persoane care nu au avut contacte cu poliția), 
asigurarea protecției drepturilor omului (2,67, comparativ cu 2,79), prevenirea 
comiterii infracțiunilor (2,66, comparativ cu 2,84), investigarea şi descoperirea 
infracțiunilor (2,84, comparativ cu 2,86). 

Conform rezultatelor cercetării, această discrepanţă în atitudini poate fi explicată 
prin comportamentul destul de agresiv al poliţiei faţă de persoanele în cauză sau 
cu rudele acestora. Astfel, fiecare a treia persoană care a avut contacte cu poliţia a 
declarat că a fost maltratată psihologic, a fost supusă unui comportament brutal, 
iar fiecare a noua persoană a recunoscut că a fost bătută la poliţie (Figura nr.16). 
35% din respondenţii ale căror  rude au avut contact cu poliția au menţionat că 
acestea lor au fost maltratate psihologic şi că s–au comportat brutal cu ele, iar 14% 
– că rudele lor au fost bătute. 
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Figura nr.16. 
Comportamentul polițiștilor față de persoanele chemate la poliție sau reținute, % 

În aceste condiţii, mai bine de 60% din respondenţii care au avut contacte cu poliţia 
au menţionat că sunt satisfăcuţi în mică măsură sau deloc de comportamentul 
poliţiei. 

Aşadar, în urma analizei percepțiilor populației despre activitatea organelor de 
drept putem conchide că populaţia nu este satisfăcută de activitatea poliţiei, 
procuraturii, instanțelor judecătoreşti, avocaturii şi consideră că în aceste instituţii 
nu s–au produs schimbări calitative în ultimii cinci ani sau chiar din contra – că 
activitatea lor s–a înrăutăţit. Activitatea avocaţilor, judecătorilor, procurorilor 
a fost calificată de respondenţi drept medie, iar activitatea poliţiei – mai jos de 
medie. 
Respondenții care au avut contacte cu poliția evaluează negativ activitatea acesteia 
decît cei care nu au avut contacte cu ea. Faptul se explică prin comportamentul 
destul de agresiv al poliției față de persoanele reținute sau chemate la poliție. Mai 
bine de 60% din respondenţii care au avut contacte cu poliţia au menţionat că 
sunt satisfăcuţi în mică măsură sau chiar deloc de comportamentul acesteia. 
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4. RATA VICTIMIZĂRII 
PE DIFERITE SEGMENTE DE POPULAŢIE

Pentru ultimii cinci ani precum şi pentru anul 2009 rata victimizării populaţiei a 
fost calculată reieşind din procentul respondenţilor care în această perioadă au 
fost victime la cel puţin o infracțiune. Reieşind din faptul că studiul a cercetat 
victimizarea populaţiei la nivel de gospodărie şi la nivel individual, rata victimizării 
a fost calculată în mod integral4, la nivel de gospodărie5 şi la nivel individual6.

Rata integrală a victimizării populației pe ultimii cinci ani, precum şi pentru 
anul 2009. Studiul a scos în evidenţă faptul că în ultimii cinci ani, 46% din cei 
chestionaţi au fost victime ale cel puţin un tip de infracţiune, iar în anul 2009 – 
30%. Rata victimizării la nivel de gospodărie pentru ultimii cinci ani este de 26%, 
iar pentru anul 2009 – de 12%. Rata victimizării la nivel individual pentru ultimii 
5 ani este de 31%, iar pentru anul 2009 – de 30%7 (vezi Figura nr.17). 

4  Rata integrală a victimizării constituie ponderea victimelor supuse la cel puțin o infracțiune 
(atît la nivel de gospodărie, cît și la nivel individual) într-o anumită perioadă de timp (cinci ani 
sau un an) din totalul pe eșantion. 
5  Rata victimizării la nivel de gospodărie constituie ponderea gospodăriilor casnice supuse la 
cel puțin o infracțiune într-o anumită perioadă de timp (cinci ani sau un an) din numărul de 
gospodării casnice incluse în eșantion. 
6  Rata victimizării la nivel individual  constituie ponderea  respondenților supuși la cel puțin o 
infracțiune într-o anumită perioadă de timp (cinci ani sau un an) la nivel individual din numărul 
total de respondenți incluși în eșantion. 
7  Procentul înalt al victimizării la nivel individual se datorează faptului că în tipul de infracţiuni 
a fost inclusă şi darea de mită.
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Figura nr.17. 
Rata victimizării populației pe ultimii 5 ani, şi pentru anul 2009, % 

În funcţie de mediul rezidenţial, rata victimizării pentru ultimii cinci ani, precum şi pentru 
anul 2009 este mai înaltă în oraşele mari, cum ar fi Chişinău şi Bălţi. Astfel, în ultimii 5 
ani, 59% din respondenţii din Chişinău şi, respectiv, 50% din respondenţii din Bălţi au 
fost victime la cel puțin o infracțiune. În anul 2009, 43% din respondenţii din Chişinău 
şi, respectiv, 35% din respondenţii din Bălţi au fost victime la cel puţin o infracţiune (vezi 
Figura nr.18). 

În funcţie de sexe, ponderea femeilor care în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009 au fost 
victime la cel puțin o infracțiune (49% şi 31%) este mai mare decît ponderea bărbaţilor 
(respectiv 44% şi 28%), fapt ce ne permite să concluzionăm că femeile sunt mai frecvent 
victime ale infracţiunilor decît bărbaţii. (vezi Figura nr.18).

În funcţie de vîrstă, ponderea respondenţilor care au fost victime la cel puțin o infracțiune 
în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009 este mai mare în grupurile de vîrstă 16–24 de ani 
(56% şi, respectiv, 42%) şi de 25–34 de ani (48% şi, respectiv, 31%). Odată cu înăintarea 
în vîrstă procentul victimelor la cel puțin o infracțiune scade considerabil .
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Figura nr.18. 
Rata victimizării pentru ultimii 5 ani, precum şi anul 2009,  

în funcţie de mediul rezidenţial și sexe, %

În funcţie de venituri, a fost observată următoarea tendinţă: ponderea victimelor la 
cel puţin o infracţiune creşte odată cu sporirea nivelului de venituri ale familiei. Astfel, 
ponderea respondenţilor– victime la cel puţin o infracţiune în ultimii 5 ani, a sporit de 
la 41%– în grupul de respondenţi cu un venit lunar sub 1000 de lei pe familie, pînă la 
66%– în grupul de respondenţi cu un venit lunar depeste 7001 lei pe familie. Ponderea 
respondenţilor– victime la cel puţin o infracţiune în anul 2009 a sporit de la 22% în 
grupul de respondenţi cu venitul lunar sub 1000 de lei pe familie pînă la 53% în grupul 
de respondenţi cu un venit lunar de peste 7001 lei pe familie (vezi Figura nr.19).

Ponderea victimelor este mai mare în mediul persoanelor care au locuit în comunitate 
mai puţin de 5 ani (procentul mediu este de 58% pentru ultimii 5 ani şi, respectiv, de 41% 
pentru anul 2009). Odată cu mărirea numărului de ani locuiţi în comunitate, procentul 
victimelor la cel puţin o infracţiune se reduce substanţial (vezi Figura nr.20).

Cercetarea denotă că, în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009 unii respondenţi au fost 
victime la mai multe infracţiuni. Astfel, în ultimii 5 ani, 62% din numărul total au fost 
victime la o singură infracțiune, 24% – la două infracţiuni şi 14% – la trei şi mai multe 
infracţiuni (Figura nr.21). 
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Figura nr.19. 
Rata victimizării pentru ultimii 5 ani, precum şi pe anul 2009,  

în funcţie de nivelul de venituri, %

Figura nr.20. 
Rata victimizării pentru ultimii 5 ani şi pe anul 2009,  

în funcţie de anii locuiţi în comunitate, %
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Figura nr.21. 
Distribuirea victimelor din ultimii 5 ani, în funcţie de numărul de infracţiuni  

la care au fost supuse, % 

Pe medii rezidenţiale, ponderea respondenţilor care au fost victime la două şi mai multe 
infracţiuni, în ultimii 5 ani, este mai mare în oraşul Chişinău, constituind 47% (total pe 
eşantion – 38%)

În anul 2009, 73% din numărul total de victime au fost supuse la o infracţiune, 20% – la 
două infracţiuni şi 7% – la trei infracţiuni. Ponderea respondenţilor care au fost victime 
la două şi mai multe infracţiuni, ca şi în cazul rezultatelor pentru 5 ani, este mai mare în 
oraşul Chişinău, constituind 31% (total pe eşantion – 27%) (vezi Figura nr.22).

Rata victimizării la nivel de gospodării, pe ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009. 
După cum am menţionat anterior, rata victimizării la nivel de gospodării pentru 
ultimii 5 ani este de 26%, iar pentru anul 2009 – de 12% . Pe medii rezidenţiale, 
discrepanţele sunt destul de mici, în limita a 2%. În funcţie de tipul locuinţei, 
familiile care locuiesc în cămine sunt mai puţin expuse victimizării la nivel de 
gospodării decît cele care locuiesc în case la sol sau în apartamente, fapt explicat, 
în mare parte prin diferenţele de venit8 (vezi Figura nr.23).

8 Conform studiului, familiile care locuiesc în cămine au venituri mai reduse decît familiile care 
locuiesc în case particulare sau apartamente și sunt mai puțin expuse victimizării. 
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Figura nr.22. 
Distribuirea victimelor din anul 2009 în funcţie de numărul de infracţiuni  

la care au fost supuse, %

Figura nr.23. 
Rata victimizării la nivel de gospodării în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009, în funcţie de 

localitate și tipul locuinței 
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În ultimii cinci ani, 76% din gospodăriile casnice supuse victimizării au fost 
supuse la o infracţiune, 17% – la două infracţiuni şi 7% – la trei şi mai multe 
infracţiuni. În anul 2009, 84% din gospodăriile casnice victimizate au fost 
supuse la o infracţiune, 13% – la două infracţiuni şi 3% – la trei infracţiuni (vezi 
Figura nr.24).

Figura nr.24. 
Distribuirea gospodăriilor casnice supuse victimizării în funcţie de numărul de infracţiuni la care au 

fost supuse în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009, %

În continuare ne vom referi la tipurile de infracţiuni la care au fost supuse 
gospodăriile casnice în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009. Cercetarea a scos 
în evidenţă faptul că, în ultimii 5 ani, 14% din gospodăriile casnice incluse în 
eşantion au fost victime în urma furturilor din maşini9, 12% – traficului de fiinţe 
umane10, 11% – furturilor de animale, păsări, 9% – furturilor de biciclete11, 9% – 
furturilor de motociclete12, 6% – furturilor prin efracție, 4% – tentativelor de a 
pătrunde în casă, 2% – furturilor de maşini13 (vezi Figura nr.25).

9   Din totalul gospodăriilor care au avut în proprietate maşini (1152).
10  Din totalul gospodăriilor care au avut persoane plecate la muncă peste hotare (1047).
11 Din totalul gospodăriilor care au avut în proprietate biciclete (1050).
12 Din totalul gospodăriilor care au avut în gospodărie motociclete (348).
13 Din totalul gospodăriilor care au avut în proprietate maşini (1152).
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Figura nr.25. 
Ponderea gospodăriilor casnice victime la diferite tipuri de infracțiuni,  

în ultimii 5 ani, % 

Pe medii rezidenţiale, în oraşul Chişinău este mai mare ponderea gospodăriilor care 
s–au confruntat, în ultimii 5 ani, cu furturi de bunuri din maşini (24%), furturi de 
motociclete, scutere (21%), încercări de pătrundere în casă (8%), furturi de maşini 
(4%). În oraşul Bălţi este mai mare ponderea gospodăriilor în care persoanele au 
devenit victime ale traficului de fiinţe umane (21%), furturilor de biciclete (17%). 
În mediul rural prevalează ponderea gospodăriilor care s–au confruntat cu furturile 
de animale, păsări (15%). 
În anul 2009, 6,3% din gospodăriile casnice s–au confruntat cu problemele 
traficului de ființe umane14, 5,9% – cu furturi din maşini15, 4,4% – furturi de 
animale, păsări, 2,8% – furturi de motociclete, scutere16, 2,3% – furturi de 
14  Procentul este calculat reieșind din totalul gospodăriilor care au avut persoane plecate la 
muncă peste hotare (1047).
15  Procentul este calculat reieșind din totalul gospodăriilor care au în proprietate maşini (1152).
16  Procentul este calculat reieșind din totalul gospodăriilor care au avut în proprietate 
motociclete (348).
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biciclete17, 1,7% – furturi prin efracție, 1,2% –tentative de a pătrunde în casă, 
0,5% – furturi de maşini (vezi Figura nr.26). 

Figura nr.26. 
Ponderea gospodăriilor casnice, victime la diferite tipuri de infracțiuni, 

în anul 2009, % 

În acest context, este necesar de menționat că în anul 2009, unele gospodării 
casnice au fost victime la aceleaşi tipuri de infracțiuni de mai multe ori. Astfel, din 
figura de mai jos, putem observa, că 39% din gospodăriile casnice s–au confruntat 
cu cel puțin două cazuri de furturi de păsări, 28% din gospodăriile casnice – cu cel 
puțin două cazuri ce țin de furturi de bunuri din maşini, 23% din gospodării – cu 
cel puțin două tentative de a pătrunde în casă pentru a fura, 18% din gospodării – 
cu cel puțin două cazuri de furturi prin efracție (vezi Figura nr.27). 

17 Procentul este calculat reieșind din totalul gospodăriilor care au avut în proprietate biciclete 
(1050).
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Figura nr.27. 
Ponderea gospodăriilor casnice victime în 2009 la mai multe infracţiuni, %18 

Locul și perioada comiterii infracțiunilor. Majoritatea infracțiunilor la nivel 
de gospodărie au avut loc la locul de trai al victimelor. Din figura de mai jos 
putem observa că 89% din victimele furturilor de bicicletă, 80% din victimele 
furturilor de maşini, 76% din victimele furturilor de motocilcete, scutere şi 
71% din victimele furturilor de nunuri din maşini au indicat că ultimul incident 
s–a produs în satul/oraşul lor. Fiecare a patra victimă a furturilor din maşini şi 
furturilor de motociclete/scutere a menționat că infracțiunile au avut loc în altă 
localitate din raion sau chiar în alt raion. Acelaşi lucru a fost menționat şi de 15% 
din victimele furturilor de maşini şi de 10% din victimele furturilor de biciclete 
(vezi Figura nr.28).
După cum arată studiul, majoritatea infracțiunilor la nivel de gospodărie au avut 
loc pe timp de noapte. Astfel, din tabelul de mai jos putem obcerva că pe timp de 
noapte au avut loc circa 72% din furturile de animale / păsări, 68% din furturile 
de motociclete, scutere şi 56% din furturile de maşini. În cazul furturilor de 
bunuri din maşini, furturilor de biciclete, furturilor prin efracție sau tentativelor 
de a pătrunde în casă, menționăm numărul destul de mare de infracțiuni comise 
pe timp de zi sau a celor care nu se ştie cînd au fost comise. În acest caz probabil 
este vorba despre comiterea infracțiunilor în lipsa stăpînilor (în timpul vacanței 
de ex.) (Vezi Figura nr.29).

18 Ponderea gospodăriilor casnice a fost calculată din totalul gospodăriilor casnice victime la 
acest tip de infracțiune.
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Figura nr.28. 
Localizarea ultimului incident/infracţiune, din totalul de infracțiuni (%)

Figura nr.29. 
Perioada de comitere a ultimelor infracțiuni, % din total 
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Fiind rugați să aprecieze gravitatea ultimelor infracțiunii comise la nivel de 
gospodărie, victimele au estimat drept foarte grave furturile de maşini (65%), 
furturile prin efracție (57%) şi furturile de motociclete/scutere (50%). În 
opinia lor, furturile de bicicletă (61%), furturile de bunuri din maşini (65%) şi 
tentativele de a pătrunde în casă (47%) sunt doar într–o anumită măsură grave. 
(Figura nr.30)

Figura nr.30. 
Aprecierea gravității infracţiunilor de către victime, %

Rata victimizării populației la nivel individual pe ultimii 5 ani, precum, și în 
anul 2009. După cum am menționat anterior, rata victimizării la nivel individual 
în ultimii 5 ani este de 31%, iar în anul 2009 – de 22%. 

În funcție de mediul rezidențial, ponderea victimelor la cel puțin o infracțiune în 
ultimii 5 ani, precum, şi în anul 2009 este mai ridicată în oraşele mari: Chişinău ( 
5 ani – 50% şi a.2009 – 43%) şi Bălți ( 5 ani –39% şi a.2009 – 35%), fiind mai mică 
în mediul rural (5 ani – 23% şi a.2009 – 24%). 
Analiza rezultatelor cercetării a scos în evidență faptul că ponderea victimelor 
este mai mare în mediul respondenților care au locuit în comunitate pînă la 5 
ani. Odată cu mărirea numărului de ani locuiți în comunitate scade procentul de 
victime la infracțiunile la nivel individual (de la 47% în medie pentru ultimii 5 ani, 
la 29%) (vezi Figura nr.31). 
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Figura nr.31. 
Rata victimizării populației la nivel individual în ultimii 5 ani, precum şi în 2009,  

în funcţie de mediul rezidenţial şi de numărul de ani locuiţi în comunitate, %

În funcție de sex ponderea victimelor la nivel individual pentru ultimii 5 ani, 
precum pentru anul 2009 este mai mare în mediul femeilor (5 ani –32% şi 2009 
– 31%) decît al bărbaților (30% şi, respectv, 28%). În funcție de vîrstă, se observă 
următoarea tendință: ponderea victimelor pentru ultimii 5 ani, precum pentru 
anul 2009 scade odată cu sporirea vîrstei. Astfel, dacă în grupul de vîrstă de 16–24 
de ani ponderea victimelor pentru ultimii 5 ani este de 45%, iar pentru anul 2009 
– de 42%, atunci în grupul de vîrstă de la 60 de ani ponderea victimelor este, de 
15% şi respectiv, 16%. 
În funcție de nivelul de studii, ponderea victimelor este mai mare în mediul 
persoanelor cu studii superioare (42% pentru ultimii 5 ani şi, respectiv, 37% – 
pentru anul 2009) şi este mai mică în mediul persoanelor cu studii primare / 
medii incomplete (respectiv 21% şi 19%) (vezi Figura nr.32). 
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Figura nr.32. 
Rata victimizării la nivel individual în ultimii 5 ani și în anul 2009 

în funcţie de vîrstă şi nivel de studii, %

Studiul, de asemenea, a scos în evidență faptul că rata victimizării la nivel individual 
variază în funcție de nivelul de venit al respondenților şi de frecvența expunerii la 
riscuri (în cazul nostru – frecvența ieşirilor seara la distracții). Astfel, din figura 
nr.33 putem observa că ponderea victimelor pentru ultimii 5 ani, precum şi pentru 
anul 2009 creşte odată cu sporirea nivelului de venituri pe familie şi cu sporirea 
numărului de ieşiri la distracții seara. Dacă în grupul de respondenți cu un nivel 
de venituri sub 1000 de lei ponderea victimelor pentru ultimii 5 ani precum şi 
pentru a.2009 este de 22%, atunci în grupul de respondenți cu un nivel de venituri 
de peste 7000 lei aceasta constituie, respectiv, – 56% şi 53%. Dacă în grupul de 
respondenți care nu merg nici odată seara la distracții ponderea victimelor pentru 
ultimii 5 ani, precum şi pentru anul a.2009 este de 21% şi, respectiv, 22%, atunci 
în grupul de respondenți care pleacă la distracții aproape în fiecare seară aceasta 
constituie 51% şi, respectiv, 45% . 
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Figura nr.33. 
Rata victimizării la nivel individual pentru ultimii 5 ani, precum și pentru anul 2009  

în funcţie de venituri şi de frecvenţa ieşirilor seara la distracţii 

Studiul a evidențiat faptul că 2/3 din victimele la nivel individual au fost 
supuse la o infracțiune în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009, iar fiecare a 
treia victimă a fost supusă la două şi mai multe infracțiuni (vezi Figura nr.34). 

În ultimii 5 ani, 10% din respondenți au fost victime ale furturilor, dispariția 
obiectelor personale, 5% – atacurilor, amenințărilor personale cu scop de 
intimidare, 3% – jafurilor cu aplicarea forței şi 2% –abuzurilor sexuale. 
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Figura nr.34. 
Distribuirea victimelor la nivel individual în funcţie de numărul de infracţiuni la care au fost supuse 

în ultimii 5 ani, precum şi în anul 2009, %

În funcție de mediul rezidențial, ponderea victimelor pe tipuri de infracțiuni este 
mai mare în oraşele Chişinău şi Bălți şi este mai mică în oraşele mici, precum şi în 
mediul rural (vezi Figura nr.35).

În funcție de sex, ponderea respondenților care s–au confruntat cu furturi, 
dispariția obiectelor personale (12%) şi abuzul sexual (2%) este mai mare în 
mediul femeilor, iar ponderea respondenților care s–au confruntat cu atacuri, 
amenințări personale cu scop de intimidare (6%) şi jafuri cu aplicarea forței este 
puțin mai mare în mediul bărbaților (3%).

În funcție de vîrstă, ponderea persoanelor care au fost victime ale atacurilor, 
amenințărilor personale cu scop de intimidare este mai mare în mediul 
respondenților de 16–24 de ani (10%) şi scade lent odată cu înaintarea în 
vîrstă (până la 2% în grupul persoanelor în vîrstă de peste 60 de ani). Ponderea 
respondenților care s–au confruntat cu cazuri de abuz sexual este mai mare în 
grupul de persoane de 16–24 de ani (4%) şi scade lent odată cu înăintarea în 
vîrstă pînă la 1% în grupul de vîrstă 35–44 de ani. 
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Figura nr.35. 
Distribuirea victimelor la nivel individual pe tipuri de infracțiuni, în ultimii 5 ani, în funcție de 

mediul rezidențial, %, 

Ponderea respondenților care au fost victime la furturi, dispariția obiectelor 
personale este mai mare în grupul de vîrstă de 16–24 de ani (12%) şi odată cu 
creşterea vîrstei scade pînă la 6% – în grupul de vîrstă de peste 60 de ani. 

Ponderea respondenților care au fost victime la jafuri cu aplicarea forței este mai 
mare în grupul de vîrstă de 16–24 de ani (4%) şi odată cu înaintarea în vîrstă 
scade pînă la 1% (în grupul de vîrstă de peste 60 de ani). 

În anul 2009, ponderea persoanelor care au fost victime la diferite tipuri de 
infracțiuni la nivel individual se distribuie în felul următor: dare de mită – 21,7%, 
furt cu tăinuirea bunurilor – 4,8%, atac sau amenințare la persoană – 2,8%, jaf cu 
aplicarea forței – 1%, abuz sexual –0,6% (vezi Figura nr.36).
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Figura nr.36. 
Ponderea persoanelor victime la diferite tipuri de infracțiuni la nivel individual în anul 2009, %

O bună parte din victime la nivel individual s–au confruntat în anul 2009 cu mai 
multe incidente de acelaşii tip. Astfel, 56% din victimele la atacuri, amenințări la 
persoană au suportat în 2009 cel puțin două incidente de acelaşi tip. 54% din cei 
care au fost supuşi abuzului sexual au fost victime de cel puțin două ori la acest tip 
de infracțiune. 25% din cei care s–au confruntat cu furturi cu tăinuirea bunurilor 
au fost victime de cel puțin două ori la acest tip de infracțiune. 18% din victimele 
la jafuri cu aplicarea forței au suportat cel puțin două incidente de acest tip pe 
parcursul unui an. 

Localizarea și perioada comiterii ultimului incident. Ca şi în cazul infracțiunilor 
la nivel de gospodărie, mai bine de 2/3 din infracțiunile la nivel individual au fost 
comise la locul de trai al victimelor. Circa 40% din jafuri cu aplicarea forței şi 
atacuri, amenințări la persoană au fost comise la domiciliul victimei sau chiar lîngă 
casa acesteia, iar circa 40% din abuzurile sexuale şi furturile obiectelor personale 
au fost comise în altă parte din localitate (vezi Figura nr.37). 
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Figura nr.37. 
Localizarea ultimului incident, % 

Dacă în cazul infracțiunilor la nivel de gospodărie majoritatea incidentelor au 
fost comise noaptea, atunci în cazul infracțiunilor la nivel individual 77% din 
incidentele ce țin de furturi, dispariția obiectelor personale, 51% din cazurile de 
abuz sexual, 56% din cazurile de atac/ amenințare la persoană au fost comise pe 
timp de zi. Doar în cazul jafurilor cu aplicarea forței, 51% dintre ele au fost comise 
pe timp de noapte (vezi Figura nr.38). 

Figura nr.38. 

Perioada cînd a avut loc ultimul incident, % din totalul de victime 
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70% din jafuri, 45% din atacuri/ amenințări la persoană şi 13% din abuzurile sexuale au 
fost comise cu implicarea a cel puțin două persoane (vezi Figura nr.39).

Figura nr.39. 

Ponderea infracțiunilor în care au fost implicate mai multe persoane, % 

Dacă în cazul jafurilor cu aplicarea forţei circa 2/3 din victime nu cunoşteau abuzatorii, 
atunci în cazul abuzurilor sexuale şi atacurilor–ameninţărilor la persoană, practic, 
fiecare a doua victimă cunoştea foarte bine abuzatorul (vezi Figura nr.40). Abuzatorii 
în fiecare al doilea caz de abuz sexual, erau fostul iubit/iubită sau un prieten apropiat. 
În fiecare al doilea caz de atac /ameninţare la persoană abuzatorul a fost un coleg de 
serviciu, un prieten apropiat sau o rudă.
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Figura nr.40. 

Gradul de cunoaştere a infractorului de către victime în timpul ultimului incident, % 

În fiecare al patrulea caz de jaf cu aplicarea forţei şi în fiecare al optulea caz de 
atac/ameninţare la persoană, infractorii dispuneau de arme (vezi Figura nr.41). 
Este cazul să menţionăm că în nici un caz de abuz sexual victimele nu au indicat 
prezenţa unor arme. Ponderea incidentelor în care infractorii dispuneau de arme 
este mai mare în oraşul Bălţi, unde în cazul a 46% din jafuri şi în cazul a 32% din 
atacuri/ameninţări infractorii aveau arme.

Figura nr.41. 
Prezenţa armelor la infractori în timpul ultimului incident, %

În 2/3 din cazurile de jaf cu aplicarea forţei în care infractorii dispuneau de arme, 
în calitate de arme au servit cuţitul şi instrumentele agricole, cum ar fi sapa, coasa, 
toporul etc. În 87% din cazurile de atac /ameninţare la persoană în care infractorii 
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dispuneau de arme, în calitate de arme au servit cuţitul sau pistolul/arma de 
vînătoare.

Total pe eşantion, în 54% din cazurile de jaf cu aplicarea forţei la care au fost 
prezente arme, acestea au fost utilizate de către infractori. În 19% din cazurile 
de atac/ ameninţare la persoană la care au fost prezente armele, acestea au fost 
utilizate de către infractori.

Fiind rugate să califice ultimul incident în funcție de gravitatea sa, 57% din 
victimele jafurilor cu aplicarea forței au calificat infracțiunea drept foarte 
gravă şi 43% – într–o anumită măsură gravă. 26% din victimele atacurilor/ 
amenințărilor la persoană a indicat că incidentul a fost foarte grav, 52% – într–o 
anumită măsură grav şi 19% – deloc grav. 26% din victimele abuzurilor sexuale 
au calificat incidentul drept foarte grav, 36% – într–o anumită măsură grav şi 
32% – deloc grav. Circa 60% din cei care au suferit de abuz sexual au menţionat 
că acest incident poate fi calificat drept infracţiune. 18% din victimele la furturi 
au calificat incidentul drept foarte grav, 56% – într–o anumită măsură grav şi 
19% – deloc grav. 

Aşadar, urmare a analizei ratei de victimizare pe diferite segmente de populație 
putem concluziona că în ultimii 5 ani 46% din respondenţi au fost victime cel 
puţin un tip de infracţiune, iar în anul 2009 – fiecare al treilea. În anul 2009 
cele mai frecvente tipuri de infracțiuni comise au fost dările de mită, traficul de 
ființe umane, furturile din maşini, furturile de alte bunuri cu tăinuirea acestora 
şi furturile de animale, păsări. 

Rata victimizării pe ultimii 5 ani şi pentru anul 2009 este mai mare în oraşele 
mari, cum ar fi Chişinău şi Bălţi, în mediul femeilor, în mediul persoanelor 
în vîrstă de 16–34 de ani, în grupurile cu un nivel de venituri mai mare, în 
mediul persoanelor care au locuit în comunitate mai puţin de 5 ani. 15% din 
respondenți au menționat că pe parcursul a ultimilor 5 ani au fost victimele mai 
multor infracţiuni. În anul 2009, 9% din respondenți au fost victime ale multor 
infracțiuni.

Mai bine de 2/3 din infracţiuni au fost comise la locul de trai al victimelor. 
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Dacă infracţiunile la nivel de gospodărie, cum ar fi furturile de maşini, biciclete, 
motociclete, furtul din maşini, furturile prin efracție etc., au fost comise mai 
frecvent pe timp de noapte, atunci infracţiunile la nivel individual, cum ar fi 
furturile de bunuri persoanle, abuzurile sexuale, atacurile / ameninţările la 
persoană au fost comise mai frecvent pe timp de zi. Doar jafurile cu aplicarea 
forţei au fost comise mai frecvent noaptea.

Fiecare a doua victimă a abuzului sexual sau atacului, ameninţare la persoană 
cunoştea abuzatorul foarte bine, ultimul fiind fostul iubit/iubită, prieten sau 
rudă. În fiecare al patrulea jaf cu aplicarea forţei şi în fiecare al optulea atac/ 
amenințare la persoană, infractorii dispuneau de arme. În fiecare al doilea caz 
de jaf cu aplicarea forţei la care au fost prezente arme, acestea au fost folosite de 
către infractori.

Mai bine de jumătate din respondenţi califică drept foarte grave furturile 
de maşini, pătrunderile în casă cu scopul de a fura, furturile de motociclete, 
scutere şi jafurile cu aplicarea forţei.
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5. RAPORTAREA INFRACŢIUNILOR  
LA POLIŢIE 

Rata raportării infracţiunilor la poliţie. Studiul a scos în evidenţă faptul că rata 
raportării infracţiunilor la poliţie este destul de redusă. Astfel, în cazul ultimului 
incident, practic 2/3 din victime nu au raportat infracţiunea la poliţie (vezi Figura 
nr.42). 

Figura nr.42. 
Rata raportării infracţiunilor la poliţie, %

Pe medii rezidenţiale, cel mai mic procent de raportare a infracțiunilor la poliție 
este în or.Chişinău şi or.Bălţi. În funcţie de sex, ponderea femeilor care au depus 
plîngere la poliție referitor la ultimul incident este puţin mai mare decît cea a 
bărbaţilor.
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Rata raportării la poliție a infracţiunilor la nivel de gospodării. Pe tipuri de 
infracţiuni comise la nivel de gospodării, cea mai înaltă rată de raportare a fost 
atestată în cazul furturilor de maşini, motociclete, scutere, pătrunderilor în casă 
cu scopul de a fura şi furturilor de biciclete şi cea mai redusă rată de raportare 
– în cazul traficului de fiinţe umane şi furturilor de bunuri din maşini. Astfel, în 
cazul ultimului incident au depus plîngere la poliţie 68% din victimele furturilor 
de maşini, 63% – ale furturilor de motociclete, scutere, 58% – ale pătrunderilor în 
casă cu scopul de a fura, 45% – ale furturilor de biciclete, 38% – încercărilor de a 
pătrunde în casă şi a furturilor de animale/păsări, 29% – ale furturilor bunuri din 
maşini şi 8% – ale traficului de fiinţe umane (Figura nr.43).

Figura nr.43. 
Ponderea respondenţilor care au depus plîngere la poliție după ultimul incident, % 

Pe medii rezidenţiale, ponderea victimelor care au depus plîngere la poliție în cazul 
furturilor de maşini este mai mare în oraşele mici (75%) şi în Chişinău (74%), a 
furturilor de motociclete, scutere – în oraşele mici, furturilor prin efracție – în 
Chişinău (69%) şi Bălţi (72%), a furturilor de biciclete – în oraşele mici (77%), a 
traficului de finţe umane – în Chişinău (18%), Bălţi (14%), a furturilor de bunuri 
din maşini – în oraşele mici (38%) şi Bălţi (48%) (Figura nr.60).
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Fiind întrebați de ce au depus plîngere la poliție, 79% din victimele pătrunderilor 
în casă cu scopul de a fura şi furturilor de maşini au motivat prin dorința de a 
recupera proprietatea sau de a întoarce banii, iar fiecare al doilea a dorit să fie prins 
şi pedepsit infractorul. În cazul traficului de fiinţe umane, victimele s–au adresat 
la poliţie pentru a pedepsi infractorul (61%), a–şi întoarce banii (52%) şi a stopa 
cazurile noi de infracţiuni (42%). În cazul furturilor de animale, păsări, motivele 
principale de raportare au fost – să fie prins şi pedepsit infractorul (68%) sau să–şi 
recupereze proprietatea (41%) (Figura nr.44). 

Figura nr.44. 
Cauzele raportării la poliţie, % victime 

Mai bine de jumătate din persoanele care au adresat plîngeri la poliție au rămas 
nesatisfăcute de reacția acesteia (vezi Figura nr.45).
Respondenţii au menționat că ei sunt nemulțumiți, în special, de faptul că poliția 
nu a întreprins măsuri suficiente (56%), nu a manifestat interesul necesar față de 
caz (49%), nu i–a ajutat să–şi recupereze proprietatea (21%), nu i–a informat 
despre măsurile luate (18%), nu au fost tratați de poliție în mod corect (17%).
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Figura nr.45. 
Ponderea victimelor nesatisfăcute de atitudinea poliției față de plîngeri, %

Studiul, de asemenea, a scos în evidență faptul că o bună parte din victimele 
infracțiunilor la nivel de gospodării nu au anunțat poliția despre incidentele 
apărute. Astfel, 92% din victimele traficului de ființe umane, 71% din victimele 
furturilor de bunuri din maşini, 62% din victimele furturilor de animale şi 
încercărilor de a pătrunde în casă, 55% din victimele furturilor de biciclete, 42% 
din victimele furturilor prin efracție şi 32% din victimele furturilor de maşini nu 
au depus plîngeri la poliție cu referință la incidentele comise. 

Fiind întrebați de ce nu au depus o plîngere la poliție, majoritatea respondenților 
au motivat acest fapt prin lipsa încrederii în organele de poliție (vezi Figura 
nr.46). De acestă părere sunt 70% din victimele traficului de ființe umane, 61% 
din victimele de furturi de animale, păsări, 59% din ale  furturilor din maşini, 51% 
furturilor prin efracție. Alte motive invocate de victime au fost nivelul redus de 
gravitate al infracțiunii, soluționarea incidentelor cu forțele proprii, nivelul înalt 
de birocratizare a poliției. În cazul indicentelor ce țin de traficul de ființe umane, 
fiecare a cincea victimă a motivat neraportarea la poliție prin faptul că i–a fost 
frică de infractor, iar fiecare a noua– că i–a fost frică de poliție.
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Figura nr.46. 
Cauzele neraportării la poliţie, % 

Rata raportării infracţiunilor la nivel individual. Rata de raportare a 
infracţiunilor la nivel individual este chiar mai redusă decît cea la nivel de 
gospodărie. Astfel, doar 27% din victimele jafurilor cu aplicarea forţei, 22% – ale 
atacurilor/amenințărilor la persoană, 15% – ale furturilor, dispariţia obiectelor 
personale şi 55 – ale abuzurilor sexuale au depus plîngere privind ultimul incident 
la poliţie (Figura nr.47).

Fiind întrebați de motivele privind depunerea plîngerii la poliție, 65% din 
victimele atacurilor/ameninţărilor la persoană au indicat că doreau să fie pedepsit 
infractorul, 51% – pentru a stopa cazurile de infracțiuni noi, 44% – deoarece 
consideră că crimele trebuie să fie raportate, 36% – pentru a obține ajutor. Cu 
referință la cazurile de jaf cu aplicarea forței, 70% din persoanele care au depus 
plîngere au motivat acest fapt prin aceeia că doreau să fie prins infractorul, 42% – 
deoarece crimele trebuie raportate, 39% – pentru a stopa cazurile noi de infracțiuni, 
29% – pentru a recupera proprietatea/banii. 
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Figura nr.47. 
Ponderea victimelor care au depus plîngere la poliție cu referință la ultimul incident, % 

Figura nr.48. 
Cauzele raportării la poliţie, % 

Similar infracțiunilor la nivel de gospodărie, majoritatea persoanelor care s–au 
adresat la poliţie au rămas nesatisfăcute de faptul cum a reacţionat poliţia. Astfel, 
52% din victimele atacurilor/ ameninţărilor la persoană şi 46% din victimele 
jafurilor au indicat că nu sunt satisfăcute de reacţia poliţiei. Cauzele insatisfacției 
victimelor de modalitatea de soluționare a plîngerilor de către poliție rezidă în 
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următoarele: poliţia nu a întreprins măsuri suficiente pentru a găsi infractorul (64% 
din victime ale atacurilor/ameninţărilor la persoană şi 56% victime ale jafurilor), 
nu a fost găsit infractorul (40% victime ale atacurilor/ameninţărilor la persoană 
şi 45% victime ale jafurilor), poliţia nu a manifestat interes suficient (49% victime 
ale atacurilor/ameninţărilor la persoană şi 24% victime ale jafurilor).
Studiul, de asemena, a scos în evidență faptul că o bună parte din victime nu au 
depus plîngeri la poliție pentru a soluționa incidentele. Astfel, 95% din victimele 
la abuz sexual, 85% din victimele la furturilor, 78% din victimele ale ale atacurilor/
ameninţărilor la persoană şi 73% din victimele jafurilor cu aplicarea forței nu 
au raportat ultimele incidente de acest fel la poliție. Acest fapt a fost motivat de 
majoritatea dintre victime,ca şi în cazul infracțiunilor la nivel de gospoidărie, prin 
lipsa încrederii în organele de poliție. Astfel, 60% din victimele furturilor, 54% 
din victimele ale atacurilor/ameninţărilor şi jafurilor cu aplicarea forței, 41% 
din victimele abuzurilor sexuale au apinat că nu au depus o plîngere la poliție, 
deoarece aceasta oricum nu ar fi făcut nimic. Al doilea motiv de neraportare, 
invocat de respondenți a fost faptul că ei singuri au soluționat cazurile (33% din 
victime la jaf cu aplicarea forței, 36% din victimele abuzurilor sexuale şi 48% din 
victimele atacurilor/ amenințărilor). A treia cauză menționată de victime a fost 
nivelul redus de gravitate al infracțiunilor (27% din victimele jafurilor cu aplicarea 
forței şi atacurilor/ amenințărilor, 34% din victimele abuzurilor sexuale, 30% din 
victimele furturilor).

Gradul de beneficiere a victimelor de serviciul psihologic. Studiul a scos în 
evidenţă necesitatea unor servicii psihologice pentru asistenţa socială şi psihologică 
a victimelor. Astfel, deşi 54% din victimele abuzurilor sexuale, 52% din victimele 
cazurilor de atac/amenințare la persoană, 46% din victimele jafurilor cu aplicarea 
forţei, 40% din victimele traficului de ființe umane şi 30% din victimele cazurilor de 
pătrundere în casă cu scopul de a fura au indicat importanţa unui serviciu psihologic 
pentru reabilitare, doar în jur de 3– 5% din victime la infracțiuni au putut beneficia de 
un asemenea serviciu (Figura nr.49). Motivul de bază constă în lipsa unor asemenea 
servicii, în special în mediul rural, în oraşele mici şi în numărul limitat al acestora 
în oraşele mari. Totodată, în timpul studiului am constatat şi nivelul de informare 
destul de redus al victimelor despre existența unor asemenea servicii. 
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Figura nr.49. 
Gradul de utilitate a serviciului de asistenţă psihologică şi ponderea victimelor care au beneficiat de 

acest serviciu, %

Aşadar, prin urmare a analizei fenomenului de raportare a infracțiunilor la poliție, 
putem conchide următoarele. Rata raportării infracţiunilor la poliţie este destul 
de redusă. În cazul ultimului incident, doar 1/3 din victime au raportat la poliţie. 
Pe tipuri de infracţiuni, cel mai frecvent sunt raportate furturile de maşini, de 
motociclete, scutere, cazurile de furturi prin efracție şi cel mai rar sunt raportate 
la poliţie – furturile/ dispariţia obiectelor personale, traficul de fiinţe umane şi 
abuzurile sexuale. 
Cauzele numărului redus de plîngeri depuse la poliție cu referință la infracțiunile 
comise rezidă, în mare parte, în nivelul redus de încredere al populației că poliția 
ar putea soluționa aceste cazuri, ultimul fiind alimentat şi de ponderea înaltă a 
respondenților care s–au adresat şi au rămas nesatisfăcuți de acțiunile întreprinse 
de poliție. Astfel, mai bine de jumătate din cei care au depus plîngere la poliţie nu 
au rămas satisfăcuţi de reacţia acestei instituții. Cauzele insatisfacţiei sunt diferite, 
dar prevalează următoarele: poliţia nu a întreprins măsuri suficiente, nu a fost 
interesată, nu a fost găsit infractorul.
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6. VICTIMIZAREA RESPONDENŢILOR  
ÎN CAZURILE DE CORUPŢIE

Fiecare al doilea respondent consideră că în prezent, comparartiv cu 10 ani în 
urmă, este mai uşor să găseşti persoana publică potrivită pentru a soluţiona o 
problemă în schimbul oferirii unor bani/cadouri (vezi Figura nr.50). 

Figura nr.50. 
Modul de găsire a unei persoane potrivite pentru soluţionarea unei probleme  

în schimbul oferirii unei sume de bani/cadouri comparativ  
cu situația de acum 10 ani, %

Pe medii rezidenţiale, ponderea respondenţilor care consideră că acum este mai 
uşor să găseşti o persoană publică potrivită pentru a soluţiona o problemă în 
schimbul oferirii unei sume de bani/ cadourilor este mai mare în oraşele Bălţi 
(69%) şi Chişinău (65%). În funcţie de vîrstă, ponderea respondenţilor care 
împărtăşesc această părere este mai mare în grupul de vîrstă de 16–24 de ani 
(63%). 
În funcţie de studii, observăm următoarea tendinţă: odată cu sporirea nivelului 
de studii, creşte procentul persoanelor care împărtăşesc părerea că acum este 
mai uşor să găseşti o persoană publică potrivită care să te ajute să soluţionezi o 
problemă contra bani sau cadouri (de la 37% în mediul celor cu studii primare/
medii incoplete pînă la 63% – în mediul celor cu studii superioare). Aceeaşi 
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tendinţă poate fi observată şi în cazul analizei rezultatelor cercetării în funcţie de 
venitul familiei: odată cu sporirea veniturilor familiei creşte ponderea persoanelor 
care consideră că acum este mai uşor să găseşti o persoană care să te ajute să 
soluționezi pozitiv anumite probleme contra umnei sume de  bani/cadourilor sau 
favorurilor, de la 46% – în grupul cu nivel de venituri lunare pe familie sub 1000 
lei pînă la 84% – în grupul cu nivel de venituri mai mare de 7000 lei.
Fiecare al doilea respondent consideră că în Republica Moldova este foarte 
probabil ca o persoană care vrea să soluționeze pozitiv o problemă să fie pusă 
în situația de a oferi/a da bani, cadouri, favoruri poliției rutiere, medicilor, 
vameşilor. Mai bine de 40% din respondenți sunt de părerea că este foarte 
probabil ca un cetățean al Republicii Moldova să fie pus în situația de a da/oferi 
bani, cadouri, favoruri învăţătorilor/profesorilor, judecătorilor, poliţiei de sector, 
inspectorului fiscal în schimbul soluționării pozitive a unor probleme. Fiecare al 
treilea chestionat nu exclude posibilitatea de a da/oferi bani, cadouri, favoruri 
reprezentantului primăriei sau consilierului local în schimbul soluționării unor 
probleme (vezi Figura nr.51).

Figura nr.51. 
Probabilitatea soluţionării unei probleme prin oferirea de bani, cadouri, favoruri unor persoane 

publice, %
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Fiind rugaţi să indice dacă în anul 2009 vreo persoană publică a cerut să i se dea/
ofere bani/ cadouri în schimbul soluţionării unor probleme şi dacă au dat/ oferit 
bani/ cadouri, 21% din respondenți au menționat că li s–a cerut, iar 23% – că 
au dat/oferit (vezi Figura nr.52). Pe medii rezidenţiale, ponderea respondenţilor 
cărora le–au fost cerute bani/cadouri/favoruri de către persoanele publice este 
mai mare în oraşul Chişinău (32%) şi este mai mică în mediul rural (15%). 
Ponderea respondenţilor care au dat/ oferit bani/cadouri/favoruri unor persoane 
publice este mai mare în oraşul Bălţi (32%). În mediul rural, Chişinău şi Bălţi, 
studiul a scos în evidență chiar un decalaj esenţial între numărul celora care au 
menţionat că li s–au cerut bani/ cadouri şi al celora care au oferit bani/ cadouri. 
Astfel, în mediul rural şi în or.Bălţi ponderea respondenţilor care au dat/oferit 
cadouri este mai mare decît a celor cărora li s-au cerut bani/cadouri (în mediul 
rural cu 5% şi în or.Bălţi – cu 10%), ceea ce înseamnă, de fapt, că o parte din 
populaţie din proprie iniţiativă, fără ca cineva să le ceară acest lucru, oferă cadouri, 
bani persoanelor publice în speranţa soluţionării pozitive a unor probleme. În 
oraşul Chişinău, ponderea persoanelor care au dat/ oferit bani/cadouri este mai 
mică decît cea a persoanelor cărora li s-a cerut să ofere bani/cadouri. 

Figura nr.52. 
Rata respondenţilor cărora li s-au cerut şi care au dat/ oferit  

bani/cadouri/favoruri persoanelor publice, în 2009,  
în schimbul soluţionării pozitive a unor probleme, pe medii rezidenţiale, % 
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Respondenţii au fost rugaţi, de asemenea, să concretizeze cine anume le-a 
cerut şi cui anume au dat/oferit bani/cadouri în anul 2009 pentru a soluţiona 
anumite probleme. Din figura de mai jos putem observa că mai bine de jumătate 
din respondenţi au menţionat că lucrătorii medicali le-au cerut bani/cadouri şi 
că anume lor în mare parte, le-au dat/oferit 28% din respondenți au menţionat 
că învăţătorii/profesorii şi poliţia rutieră le-au cerut bani/cadouri pentru 
soluţionarea pozitivă a unor probleme şi 26% au dat/oferit acestor persoane bani/
cadouri. 18% au menţionat că vameşii le-au cerut bani/cadouri şi 15% au indicat 
că au dat/ oferit acestora cele cerute. În cazul lucrătorilor medicali, obesrvăm o 
tendinţă interesantă: ponderea respondenţilor care au dat/oferit bani/ cadouri 
este mai mare decît a celor care au menţionat că li s-a cerut să ofere, fapt ce 
denotă că o bună parte din respondenţi oferă bani/cadouri lucrătorilor medicali 
din iniţiativă proprie în speranţa că atitudinea acestora va fi mai bună şi că ei vor 
beneficia de un tratament mai bun (vezi Figura nr.53).

Figura nr.53. 
Rata respondenţilor cărora li s–a cerut şi care au dat/oferit bani /cadouri/favoruri

unor persoane publice, în anul 2009, în schimbul soluţionării pozitive a unor probleme, %
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Analiza nivelului de victimizare al populației prin corupere, ne-a permis să 
conchidem că respondenții percep corupția ca un fenomen în dinamică, cu 
perspective de creştere în contunuare. Astfel, fiecare al doilea respondent 
consideră că în prezent este mai uşor decît acum 10 ani în urmă să găseşti persoana 
publică potrivită pentru a o mitui în scopul soluţionării unor probleme. 

În anul 2009 fiecare al cincilea respondent s–a confruntat cu situații cînd o 
persoană publică i–a cerut mită şi 23% au indicat că au dat/ oferit mită persoanelor 
publice. Cel mai frecvent au cerut şi au primit mită lucrătorii medicali, poliţia 
rutieră, pedagogii/profesorii şi vameşii.
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7. MĂSURI DE ASIGURARE  
A SECURITĂȚII PERSONALE 

Ca urmare a analizei în capitolele precedente a ratei de victimizare am contatat 
că aceasta variază şi în funcție de aşa factori cum ar fi frecvenţa ieşirilor seara, 
la distracţii măsurile de securitate adoptate de respondenți pentru protecția 
casei, posesia unei arme etc. Din aceste considerente, credem că este destul de 
interesantă de a analiza comportamentul respondenţilor din punct de vedere al 
asigurării securității personale. 
Cu referinţă la ieşirile respondenţilor pe timp de seară la distracţii, studiul a scos 
în evidenţă următoarele. Total pe eşantion, 30% din respondenți au menţionat că 
se duc la distracţii seara cel puţin o dată în săptămînă, 16% – o dată în lună, 25% – 
mai puţin decît o dată în lună şi 30% – deloc (vezi Figura nr.54).

Figura nr.54. 
Frecvenţa ieşirii respondenţilor pe timp de seară la distracţii, % 
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Pe medii rezidenţiale, ponderea respondenţilor care se duc mai frecvent la 
distracţii seara este mai mare în oraşul Bălţi (42%). În funcţie de sexe, ponderea 
bărbaţilor care merg seara la distracţii cel puţin o dată în săptămînă (40%) este de 
două ori mai mare decît cea a femeilor (21%). În funcţie de vîrstă, cel mai frecvent 
ies la distracţii seara persoanele de 16–24 de ani (56%). Odată cu înăintarea 
în vîrstă scade pînă la 9%, ponderea persoanelor care merg seara la distracții 
cel puțin o dată în săptămînă în grupul de vîrstă de peste 60 de ani şi sporeşte 
ponderea respondenţilor care nu pleacă deloc la distracţii (de la 8% în grupul de 
vîrstă 16–24 de ani până la 62% în grupul de vîrstă de peste 60 de ani). În acest 
context este cazul să menționăm că rata victimizării respondenților în ultimii 5 
ani (56%) precum în anul 2009 (42%) este mai mare anume în grupul de vîrstă 
de 16–24 de ani şi are o corelație pozitivă cu frecvența ieşirilor seara la distracții.

Nivelul de venituri, de asemenea, este un factor care influenţează frecvenţa 
ieşirilor seara la distracţii. Astfel, din figura de mai jos putem observa că în familiile 
cu nivel de venituri mult mai înalt decît în majoritatea gospodăriilor, ponderea 
respondenţilor care ies la distracţii cel puţin odată în săptămână seara este mai 
mare de două ori (42%) decât în familiile cu nivel de venit mult mai redus (19%). 
Aceeaşi tendință putem observa şi în cazul ratei de victimizare, care sporeşte 
odată cu creşterea nivelului de venituri pe familie (pentru anul 2009 ponderea 
respondenţilor – victime ale cel puţin o infracţiune sporeşte de la 22% în grupul 
de respondenţi care au un venit lunar pe familie sub 1000 de lei pînă la 53% în 
grupul de respondenţi cu un venit de peste 7001 lei pe familie), fiind corelată 
pozitiv totodată cu vîrsta respondenților şi frecvența ieşirilor la distracții seara. 
Acest fapt ne permite să facem următoarea concluzie: persoanele tinere, cu nivel 
înalt de venituri dispun de posibilități mai mari pentru petrecerea timpului liber 
şi merg mai frecvent la distracții pe timp de seară, expunîndu–se mai mult riscului 
de victimizare decît alte persoane. (vezi Figura nr.54 a).

Cu referinţă la modalitatea de asigurare a securităţii casei, rezultatele studiului au 
scos în evidenţă faptul că circa 40% din respondenți asigură securitatea locuinței 
prin prezenţa unui cîine, 30% – prin lacăte speciale, 17% – prin uşi de metal, 8% 
– gard înalt, 7%– grilaje la ferestre şi doar 3% – prin sisteme de alarmă. Pe medii 
rezidenţiale, în sate şi oraşele mici, securitatea casei este asigurată de cele mai multe 
ori, de cîine şi lacăte speciale. În oreşele Bălţi şi Chişinău, securitatea caselor este 
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asigurată atît de lacăte speciale, cît şi de uşi de metal. Ponderea respondenţilor 
care au menţionat că au sisteme de alarmă este mai mare în or.Chişinău (11%) şi 
or.Bălţi (5%), deşi chiar şi aici procentul este destul de redus.

Figura nr.54 a. 
Frecvenţa ieşirii respondenţilor pe timp de seară la distracţii, în funcţie de nivelul de venituri, % 

Destul de alarmant este faptul că fiecare a patra persoană din eşantion a menţionat 
că locuința ei nu este protejată de nici una dintre măsurile indicate, fapt ce ne face 
să presupunem că acesta este procentul de case mai puţin securizate şi mai mult 
supuse victimizării. Ponderea respondenţilor care au menţionat că casa lor nu 
este protejată de nici una din aceste măsuri este mai mare în oraşele mici (31%) 
(Vezi Figura nr.55).
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Figura nr.55. 
Modalitatea de asigurare a securităţii casei de către respondenţi, % 

Cercetarea a scos, de asemenea, în evidenţă faptul că circa 6% din respondenţi 
dispun de arme. Ponderea respondenţilor care dispun de arme este mai mare 
în oraşul Chişinău – 9%, şi în familiile care au un venit mult mai înalt decît în 
majoritatea gospodăriilor (11%) (Figura nr.56).
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Figura nr.56. 
Ponderea respondenţilor care dispun de arme, % 

50% din cei care dispun de arme posedă o armă, de vînătoare, 40% – un pistol, 
3 % – altă armă şi 7% – nu au dorit să răspunda. Fiind întrebaţi cu ce scop deţin 
arme, 40% au menţionat că în scop de vânătoare, 33% – în scop de protejare a 
familii, 12% – sunt în forţele armate, 5%– arma a fost tot timpul în familia sa, 
1% – din motive sportive şi 1% – colecţionează arme. Ponderea persoanelor 
care au menţionat că deţin arme în scop de protejare a familiei este mai mare în 
or.Chişinău (45%) şi în oraşele mici (43%).
Aşadar, în urma analizei măsurilor de asigurare a protecției personale a respondenților 
am constatat că circa o treime dintre cei chestionați merg seara la distracţii cel puţin o 
dată în săptămînă. Cel mai frecvent ies seara la distracţie persoanele în vîrstă de 16–24 de 
ani, cei din mediul urban, în particular, din oraşul Bălţi, respondenţii care au un nivel de 
venit mai înalt. După cum a demonstrat studiu, în mare parte, anume aceste grupuri de 
populație şi sunt supuse mai frecvent victimizării. 40% din respondenţi asigură securitatea 
locuinței prin prezenţa unui cîine, 30% – prin lacăte speciale, 17% – prin uşi de metal. 
Destul de îngrijorător este faptul că, practic, fiecare al patrulea respondent nu întreprinde 
nici un fel de măsuri speciale pentru asigurarea securităţii casei sale. Ponderea celor care 
au menţionat că nu întreprind nici un fel de măsuri este mai mare în oraşele mici. Circa 6% 
din respondenţi au menţionat că dispun de arme. Fiecare a treia persoană care dispune de 
arme a indicat că arma mai mult o deţine în scop de protejare a familiei.
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8. ATITUDINEA POPULAŢIEI 
FAŢĂ DE PEDEPSELE PENALE

Atitudinea populaţiei faţă de pedepse a fost analizată în baza întrebării cu referinţă 
la pedeapsa pe care ar merita–o un tînăr de 20 de ani care a comis un furt pentru 
prima dată – un TV color. Cercetarea a scos în evidenţă faptul că mai bine de 
2/3 din populaţie consideră că un astfel de fapt ar trebui pedepsit cu amendă sau 
muncă neremunerată în folosul comunităţii şi doar 12% sunt de părerea că tînărul 
ar trebui pedepsit cu închisoarea (vezi Figura nr.57).

Figura nr.57. 
Ce sentinţă ar fi potrivită pentru un tînăr de 20 de ani care a comis primul  

său furt – un TV color?, %

Pe medii rezidenţiale şi în funcţie de sexe, nu au fost atestate discrepanţe mari în 
răspunsuri. Fiecare al doilea respondent care a menţionat că tînărul trebuie pus la 
închisoare, consideră că perioada de exercitarea pedepsei trebuie să fie pînă la un 
an, 30% – între un an şi trei ani şi 20% – mai mult de 3 ani.
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Aşadar, cu referință la atitudinea populației față de pedepse putem conchide că 
populaţia este destul de reticentă față de aplicarea unor pedepse aspre persoanelor 
care au săvîrşit prima infracţiune, chiar şi în condiţiile cînd este vorba de furtul 
prin efracție a unor obiecte de valoare. Astfel, majoritatea respondenţilor preferă 
în calitate de pedepsă pentru un tînăr care a furat un TV color, mai curînd, amenda 
sau munca neremunerată în folosul comunităţii decît pedeapsa cu închisoare.



CONCLUZII

În urma efectuării studiului, am constatat următoarele. Mai bine de 2/3 din 
respondenți consideră că în ultimii cinci ani criminalitatea în localitățile lor 
a sporit sau a rămas la acelaşi nivel, iar fiecare al treilea chestionat este de 
părerea că infacțiunile comise au devenit mai violente. Conform percepțiilor 
populației, nivelul criminalității a sporit, în primul rînd, datorită sărăciei, 
nivelului redus de calificare al poliției şi instabilității politice. 

În acest context, mai bine de 90% din respondenți consideră că gradul 
securității sale personale s-a redus sau a rămas la acelaşi nivel în ultimii cinci 
ani, iar mai bine de 40% din respondenţi sunt mai curînd nesatisfăcuţi sau 
deloc satisfăcuţi de gradul de asigurare a securităţii personale. Pe timp de zi, 
respondenții nu se simt în siguranță în piață, în transportul public, în parcuri, 
iar pe timp de noapte – în stradă, în transportul public şi în parcuri. Fiecare al 
patrulea respondent nu se simte în siguranță la domiciliu pe timp de noapte. 
Persoanele care se simt mai neprotejate atît pe timp de zi, cît şi pe timp de 
noapte în locurile publice sunt locuitorii or.Chişinău, precum, şi femeile. 

Analiza percepțiilor populației despre activitatea organelor de drept a scos 
în evidență nivelul înalt de insatisfacție al respondenților privind activitatea 
poliţiei, procuraturii, instanțelor judecătoreşti, avocaturii. Majoritatea 
persoanelor chestionate consideră că în aceste instituţii nu s-au produs 
schimbări calitative în ultimii cinci ani, sau chiar din contra – activitatea 
lor s-a înrăutăţit. Activitatea avocaţilor, judecătorilor, procurorilor a fost 
apreciată de către respondenți puțin mai înalt decît activitatea poliției, care a 
fost notată ca fiind mai jos de medie. 

Activitatea poliției este apreciată negativ mai ales de către respondenții care 
au avut anumite contacte cu ea, fapt explicat prin comportamentul destul de 
agresiv al acesteia față de persoanele reținute sau chemate la poliție. Mai bine 
de 2/3 din respondenţii care au avut contacte cu poliţia au menţionat că sunt 
satisfăcuţi în mică măsură sau deloc de comportamentul acesteia. 



Rata victimizării populației este destul de înaltă. Astfel, în ultimii 5 ani 46% 
din respondenţi au fost victime la cel puţin un tip de infracţiune, iar în anul 
2009 – fiecare al treilea respondent. 15% din respondenți au fost supuşi 
victimizării ori în ultimii 5 ani de mai multe, iar 9% – în anul 2009. Cele 
mai frecvente tipuri de infracțiuni comise în anul 2009 au fost dările de mită 
, traficul de ființe umane, furturile de bunuri din maşini, furturile de alte 
bunuri cu tăinuirea acestora şi furturile de animale, păsări. Persoanele supuse 
mai frecvent victimizării sunt locuitorii oraşelor Chişinău şi Bălți, femeile, 
tinerii, persoanele cu nivel înalt de venituri şi respondenții care locuiesc în 
comunități mai puțin de 5 ani. 

Deşi rata victimizării populației este destul de înaltă, rata raportării infracţiunilor 
la poliţie continuă să fie redusă. Astfel, în cazul ultimului incident doar, 1/3 
din victime au raportat la poliţie. Pe tipuri de infracţiuni cel mai frecvent sunt 
raportate la poliţie furturile de maşini, de motociclete, scutere, cazurile de 
pătrunderi în casă cu scopul de a fura şi cel mai rar sunt raportate la poliţie – 
furturile/ dispariţia obiectelor personale, traficul de fiinţe umane şi abuzurile 
sexuale. Cauzele numărului redus de plîngeri depuse la poliție cu referință 
la infracțiunile comise rezidă, în mare parte, în nivelul redus de încredere al 
populației în faptul că poliția ar putea soluționa aceste cazuri, ultimul fiind 
alimentat şi de ponderea înaltă a respondenților care s-au adresat organelor de 
drept dar au rămas nesatisfăcuți de acțiunile întreprinse de acestea. 

Rezultatele cercetării înaintează în prim-plan următoarele probleme 
care necesită soluționare în vederea reducerii nivelului de victimizare al 
populației: sporirea nivelului de calificare al poliției, mărirea gradului de 
securitate al cetățenilor pe timp de zi şi de noapte în locurile publice, şi anume 
în stradă, în transportul public, în parcuri, schimbarea atitudinii poliției 
față de persoanele reținute sau chemate la poliție şi față de obligațiunile 
lor cu privire la soluționarea plîngerilor, îmbunătățirea mecanismului de 
soluționare a plîngerilor cetățenilor şi a celui de comunicare cu cetățenii, 
educația populației în ceea ce priveşte necesitatea raportării infracțiunilor 
şi colaborării cu poliția, precum şi în vederea implicării lor mai active în 
procesul de asigurare a securității personale. 






