ANALIZA DATELOR STATISTICE PRIVIND MINORII AFLAŢI ÎN EVIDENŢA
ORGANULUI DE PROBAŢIUNE PENTRU PERIOADA ANULUI 2015
(conform indicatorilor dezagregați ai datelor)
Supravegherea minorilor aflaţi în cadrul organului de probaţiune
Activitatea de supraveghere este o activitate prioritară a organului de probaţiune, astfel, în
anul 2015 Birourile de probaţiune au exercitat supravegherea modului în care sunt respectate
măsurile şi/sau obligaţiile dispuse de instanţa de judecată în cazul suspendării condiţionate a
executării pedepsei sau liberării de răspundere penală pentru un număr de 344 de cazuri, din ei:
băieţi – 320 (93%), fete – 24 (7%).
Dinamica privind numărul persoanelor aflate în supraveghere pe parcursul perioadei de
referinţă se prezintă astfel:
Cazuri aflate în supravegherea Birourilor de probaţiune la data de 103 minori
01.01.2015
(94 băieţi şi 9 fete)
Cazuri de supraveghere intrate în evidenţa Birourilor de probaţiune 241 minori
în cursul anului 2015
(226 băieţi şi 15 fete)
Cazuri de supraveghere ieşite din evidenţa Birourilor de probaţiune 191 minori
în cursul anului 2015
(177 băieţi şi 14 fete)
Cazuri aflate în supravegherea Birourilor de probaţiune la data de 153 minori
31.12.2015
(143 băieţi şi 10 fete)
Consilierii de probaţiune au supravegheat respectarea masurilor şi obligaţiilor impuse de
instanţa de judecată în cazul a 264 persoane condamnate cu suspendarea condiţionată şi 44
persoane căror au fost aplicate măsuri de constrângere cu caracter educativ, dintre care:
189 minori – să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent;
27 minori – să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent şi să nu
frecventeze anumite locuri;
19 minori – să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent, să repare
daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă;
16 minori – să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă;
13 minori – să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului competent; să nu
frecventeze anumite locuri; să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă.
15 minori – avertismentul;
16 minori – încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi
înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
12 minori – avertismentul; încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor
care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat.
Persoane condamnate se aflau în supraveghere pentru comiterea infracţiunilor contra
patrimoniului 216 cazuri (de furt calificat – 194, jaful – 8, pungăşia – 6, escrocheria – 5,
tâlhăria – 3), infracţiunile contra securităţii publice şi a ordinii publice 26 cazuri (huliganism
– 26), infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei 14 cazuri (vătămarea intenţionată medie a
integrităţii corporale sau a sănătăţii – 8, vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau
a sănătăţii – 6), infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale 14 cazuri (circulaţia
ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare – 9,
profanarea mormintelor – 5), infracţiunile privind viaţa sexuală 10 cazuri (violul – 4, acţiuni
perverse – 4, raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani – 2), infracţiuni în

domeniul transporturilor 9 cazuri (încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de
exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport – 9),
etc. Birourile de probaţiune au monitorizat un număr de 38 cazuri de minori în sarcina cărora a
fost impusa prestarea unui anumit număr de ore de munca neremunerata în folosul
comunităţii.
Pe parcursul anului 2015 au ieşit din evidenţa Birourilor de probaţiune un număr de 191
cazuri, după cum urmează:
84
1. Persoane supravegheate care au finalizat termenul de încercare
2. Persoane supravegheate pentru care a fost revocată supravegherea pentru că au 10
săvârşit o infracţiune pe perioada termenului de încercare
3. Persoane supravegheate pentru care a fost anulată supravegherea pentru că au 6
săvârşit o altă faptă penală înainte de rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de
condamnare
4
4. Reducerea termenului de probă
13
5. Schimbarea locului de trai
10
6. Amnistiat
1
7. Achitaţi sau reabilitaţi
63
8. În legătură cu împlinirea vârstei – 18 ani
TOTAL IEŞIRI:
191
Reprezentarea grafică şi procentuală a acestei situaţii, se relevă astfel:

Analizând datele expuse mai sus se remarcă în anul 2015 o creştere procentuală de 7,5% a
numărului de persoane minore supravegheate faţă de anul 2014.

Analizând vârsta avută de persoanele supravegheate la momentul săvârşirii infracţiunii, grafic şi
procentual situaţia prezentându-se astfel:
14 ani
6 minori
2%
15 ani
25 minori
7%
16 ani
104 minori
30%
17 ani
209 minori
61%
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Potrivit criteriului „locuire”, un număr de 118 persoane supravegheate locuiesc în mediul
urban, iar 226 în mediu rural. Grafic, acest criteriu se prezintă astfel:

În perioada anului 2015 în supravegherea Birourilor de probaţiune se aflau 320 persoane de sex
masculin şi 24 de sex feminin, situaţia procentuală fiind prezentată în următoarea diagramă:

Dintr-un număr de 344 minori, 245 băştinaşi declaraţi moldoveni, 43 ruşi, 23 găgăuzi, 11
ucraineni, 9 bulgari, 9 sunt de etnie romă, 3 evrei şi 1 sirian, grafic şi procentual situaţia
prezentându-se astfel:

În scopul prevenirii abandonului şcolar au fost efectuate 189 de sesizări către autorităţile de
resort, cum ar fi: instituţiile de învăţământ, DASPF, ATOFM. Totodată, în cadrul organului de
probaţiune în perioada anului 2015 au fost identificaţi 189 copii neşcolarizaţi şi numai 155
copii şcolarizaţi.
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Cu referire la statutul social al minorilor supuşi probaţiunii pe parcursul perioadei vizate,
stabilim că:
176 copii – fac parte din familii complete;
121 copii – din familii incomplete;
16 copii – din familii extinse;
2 copii – fac parte din familia adoptivă;
13 copii – separați de părinți;
9 copii – copii orfan;
pentru 7 copii – a fost instituită tutela.
Antecedente penale
Din totalul de 344 minori, majoritatea lor (334 copii) s-au aflat la săvârşirea primei
infracţiuni, fapt care subliniază că un număr destul de mic de minori reiterează săvârşirea unei
fapte prevăzute de legea penală.

În perioada anului 2015 au fost comise infracţiuni repetate de către 10 (băieţi) minori
aflaţi în evidenţa probaţiunii. În situaţie comiterii infracţiunii repetate de către minori
monitorizarea şi evaluarea subiectului probaţiunii este mai riguroasă: se modifică Planul de
probaţiune, se intensifică efectuarea vizitelor, se propune să frecventeze unul sau mai multe
programe de reintegrare socială derulate de către organul de probaţiune sau organizate în
colaborare cu instituţii din comunitate, se propune să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de
calificare profesională, etc..
Procentul semnificativ al persoanelor care menţin o conduită socială normală şi al celor
care finalizează termenul de încercare este rezultatul unei corecte individualizări a pedepsei şi a
modalităţii de executare alese de către instanţa de judecată, dar şi a eforturilor susţinute şi a
profesionalismului de care dau dovadă consilierii de probaţiune.
Probaţiune penitenciară
Atenţie s-a acordat şi reintegrării sociale a persoanelor condamnate aflate în detenție în
Penitenciarul nr. 10- Goian or. Cricova, astfel ca, în anul 2015, un număr de 20 persoane, au
urmat programul de consiliere „Reducerea riscului de recidiva după închisoare”. În BP Rezina –
consilierii de probaţiune au efectuat o vizită cu scopul organizării a 2 interviuri cu 2 minori
deţinuţi în penitenciar, privind acumularea informaţiei în scopul întocmirii referatelor
presentenţiale.
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