
Copiii rămaşi fără de ocrotirea 

părintească şi cei orfani în atenţia 

organelor de poliţie

INSPECTORATUL  GENERAL DE POLIŢIE



Legislaţia internațională și naţională în domeniu protecției 

drepturilor copilului de care se ghidează structurile specializate 

ale Inspectoratului General al Poliției

• Convențiile și tratatele internaționale în domeniul protecției 

drepturilor copilului;

• Constituția Republicii Moldova;

• Legea nr. 320 din 27.12.2012, cu privire la activitatea 

Poliţiei şi statutul poliţistului;
• Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului;

• Codul penal;

• Codul de procedură penală;

• Codul contravenţional;

• Codul familiei;

• alte acte și mecanisme;



Sarcinile și rolul poliției

Sarcinile poliției au fost prevăzute în art. 18-23 al Legii nr. 320

din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și 

anume:

• Poliţia apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea şi libertatea persoanei, 

proprietatea privată şi publică, alte drepturi legitime ale persoanei şi 

comunităţii;

• Previne infracţiunile şi contravenţiile ;

• Investigează infracţiunile şi contravenţile, urmărirea penală;

• Menţine, asigură şi restabilește ordinea şi securitatea publică, asigură 

protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii;

• Asigură înfăptuirii justiţiei;

• Acordă asistenţaă populaţiei şi a autorităţilor  administraţiei publice locale;



Priorități

În conformitate cu Principiile Națiunilor Unite privind prevenirea 

delicvenței juvenile la nivel internațional :
(Rezoluția 45/112 din 14 decembrie 1998, principipiile de la Riyadh) 

 Pune accent pe succesul în prevenirea delicvenței juvenile;

 Cere eforturi comune din partea întregii societăți;

 Implicarea în sistemul legislativ;

 Adaptarea unor activități sociale utile;

 Orientarea umanistă a copiilor spre societate;

 Dezvoltarea atitudinii necriminogenă; 



Reforma  Ministerului Afacerilor Interne privind reorganizarea 

sistemului polițienesc a prevăzut specializarea unor servicii pe domenii

Crearea Serviciului Siguranță Copii într-o formulă nouă vine să 

substituie Serviciul pentru minori și moravuri, punînd accentul pe 

oportunitate și eficiență în implimentarea mecanismelor în domeniul 

protecției drepturilor copilului pe segmentul polițienesc, stabilind 

funcții prioritare:

 Monitorizarea fenomenului delicvenței juvenile;

 Planificarea activităților de prevenire și combatere a fenomenului 

infracțional;

 Reprezentarea și conlucrarea cu autoritățile responsabile în domeniul 

asigurării drepturilor copilului;

 Informarea și instruirea a întregului personal al unității de poliție 

implicați la cercetarea cazurilor cu implicarea copiilor în vederea 

asigurării respectării drepturilor acestora;



Acțiunele poliției în depistarea 

cazurilor de abandonare a copilui

 Autosesizarea privind depistarea unui copil abandonat;

 Înregistrarea și documentarea cazului de abandon;

 Referirea cazului pentru acordarea asistenței necesare;

 Monitorizarea;

 Identificarea cauzelor și condițiilor de abandon;

 Stabilirea persoanei care a abandonat copilul;



Poliţiştii au un rol important în stabilirea 

identităţii copiilor:

 în vederea stabilirii identităţii copilului părăsit sau găsit ori a părinţilor acestuia, 

organele de poliţie competente au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane 

responsabile cu realizarea demersurilor ce le revin, potrivit legii, pentru înregistrarea 

naşterii copilului.

 în cazul în care un copil este părăsit de mamă în maternitate, se întocmeşte un proces-

verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul Direcţiei/ Secţiei 

asistenţă socială şi protecţia familiei, reprezentantul poliţiei şi al maternităţii

 în termeni cât mai restrînși de la întocmirea procesului-verbal, poliţia este obligată să 

întreprindă verificările specifice privind stabilirea identității mamei şi să comunice 

rezultatul acestor verificări Direcţiei/ Secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. Ei 

trebuie să se asigure că aceste investigaţii au loc cu respectarea principiului priorității 

şi că sunt făcute toate eforturile pentru a identifica părinţii copilului.

( Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului Art. 7, 8; Constituţia RM – art. 17; 

Codul Familiei al RM – art. 55; 56; Legea nr. 338 privind drepturile copilului – art. 5; 

Legea nr. 100 privind actele de stare civilă - Capitolul II, Secţiunea 1 „Întocmirea 

actului de naştere”, art. 20-29).



Consecinţele copiilor aflați fără ocrotirea părintească

 Dezichilibru emoțional;

 Lipsa de comunicare cu părinții,

 Dificultăți în adaptare;

 absenţe şi rezultate slabe la învăţătură,

 implicarea în activităţi hipertrofe (jocuri de hazard, 
consum de droguri, abuz de alcool, etc.),

 tulburări de conduită care se manifestă prin agresivitate 
fizică şi verbală, 

 delincvenţă juvenilă;



Conform datelor statistice, pe parcursul a opt luni ale anului 

2013, de către copii şi cu participarea acestora au fost săvârşite 

686 infracţiuni la care au participet  936 copii, diin ei 398 au fost 

atrași la răspundere penală.

Cu referire la statutul social al copiilor implicaţi în 

săvârşirea infracţiunilor situaţia este următoarea:

 16 copii – orfani;

 165 copii – sunt din categoria celor rămaşi fără îngrijirea unuia sau 
a ambilor părinţi (acestea fiind plecaţi la muncă peste hotare), 
dintre care: 142 copii – fără îngrijirea unui părinte, iar 38 – fără 
îngrijirea ambilor părinţi;

 20 copii – beneficiari ai instituţiilor rezidenţiale.

În 389 cauze penale - 431 copii au fost stabiliți ca fiind victime ale 
infracțiunii, în cele mai fregvente cazuri copii devin victime ale 
infracțiunilor patrimoniale.



ACTIVITĂŢILE DE PREVENIRE DESFĂŞURATE

 De ordin general:

 desfăşurate 4279 activităţi informativ – educative cu 

elevii în instituţiile de învăţămînt;

 Desfăşurarea campaniilor de informare

“ Un copil informat – un copil protejat”

“ Împreună copii pentru siguranţă”

“ Toți trecem prin vremuri grele împreună să învățăm 

din ele”



ACTIVITĂŢILE DE PREVENIRE DESFĂŞURATE 

DE ORDIN GENERAL

 Organizate şi desfăşurate razii în comun cu reprezentanţii organelor de 

protecţie socială - 452;

 228 – direcţiile generale învăţămînt, tineret şi sport;

 160- cu medicii de familie;

De comun cu membrii echipei multidisciplinare au fost verificaţi 

la domiciliu :

 2479 copii aflaţi în vizorul organelor de poliţie;

 4637 copii rămași fără îngrijirea unuia sau ambilor părinți;

 2955 familii needucogene;



 1392 prezentări înaintate în adresa Consiliilor locale pentru protecţia 

drepturilor copilului;

 346 înştiinţări în adresa instituţiilor de învăţămînt;

 610 înştiinţări în adresa organelor competente;

 313 sesizări;

 64 – demersuri pentru emiterea ordonanţei de protecţie;

 76 copii – au fost scoşi din familie;

 67 copii – au fost plasaţi în centre de plasament  sau alte forme de îngrijire 

alternativă;

 90 cazuri  au fost înaintate demersuri pentru lipsirea părinţilor de drepturi 

părinteşti; 

Activități desfășurate 



Vă mulţumesc pentru atenţie.

securitate.publica@mai.gov.md


