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Doamnei Maia BĂNĂRESCU, 
Avocat al Poporului pentru 
drepturile copilului

Stimată doamnă BĂNĂRESCU,

Inspectoratul General al Poliţiei, a examinat solicitarea referitor la 
prezentarea informaţiei privind măsurile întreprinse de poliţie vis-à-vis de copiii 
aflaţi în situaţie de stradă şi lipsiţi de îngrijire părintească, în condiţiile situaţiei 
pandemice create de noul virus COVID-19.

Astfel, Vă informăm că, Poliţia fiind o instituţie publică specializată a 
statului în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, 
asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de 
descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, în conformitate cu prevederile lit. a) 
a art.21 al Legii 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţie şi statutul 
poliţistului, desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi securităţii publice, a 
siguranţei persoanelor, de identificare şi contracarare a acţiunilor ce atentează la 
viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private sau 
publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii.

Urmare, în perioada de raport, în adresa Poliţiei nu au parvenit sesizări din 
partea cetăţenilor cu privire la solicitarea ajutorului Poliţiei în legătură cu faptul că: 
„ copiii străzii au fost afectaţi de epidemia provocată de virusul COVID -19".

Totodată, au fost desfăşurate un şir de măsuri şi activităţi de prevenire, întru 
diminuarea delincvenţei juvenile şi a victimizării copiilor, în special combaterea 
vagabondajului şi cerşitului în rândul acestora.

în acest context, conform informaţiei prezentate de către subdiviziunile 
teritoriale, sunt formate echipe de angajaţii, care activează fiecare în teritoriul 
deservit conform competenţei teritoriale.

Nemijlocit, angajaţii poliţiei din municipiul Chişinău, pe parcursul a 3 luni 
ale anului curent, au desfăşurat 97 razii, în urma cărora au fost depistaţi 25 copii, 
dintre care 4 copii care practicau cerşitul, iar 21 copii care practicau vagabondajul.

Situaţie specifică este şi la nivel de ţară, unde urmare a raziilor efectuate, au 
fost identificaţi 61 copii, dintre care 49 băieţi şi 12 fete, aflaţi în situaţie de stradă,
implicaţi în astfel de activităţi. _ _ _ __ « __——-—
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Urmare faptului că, copiii care practică vagabondajul şi cerşitul, conform 
prevederilor lit. c) al art. 8 al Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia 
specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, sunt 
identificaţi ca copii aflaţi în situaţie de risc, iar conform prevederilor art. 6 al Legii 
prenotate, autorităţii tutelare locale îi sunt delegate atribuţii în vederea respectării 
şi promovării interesului superior al copilului cu întreprinderea măsurilor de 
rigoare, precum şi potrivit prevederilor pct. 6 al Hotărîrii Guvernului nr. 270 
din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul 
inter sectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, 
exploatării şi traficului, angajaţii poliţiei au informat prin telefon autoritatea 
tutelară locală, iar în decurs de 24 ore au expediat fişa de sesizare a cazului suspect 
de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului pentru ca managerul de caz, 
care va întreprinde activităţile necesare în astfel de cazuri, acţiunile fiind prevăzute 
în secţiunea 1, cap. II (Procedurile inter sectoriale) al Hotărîrii prenotate.

Totodată, Codul contravenţional prevede sancţionarea părinţilor sau 
persoanelor care îi înlocuiesc, a căror copii practică cerşitul urmare lipsei de 
supraveghere de către aceştia şi neândeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului.

In acest sens, pentru perioada a 3 luni ale anului current, angajaţii poliţiei au 
constatat şi întocmit în privinţa părinţilor, pentru neândeplinirea obligaţiilor de 
întreţinere, educaţie şi instruire a copiilor, total 475 procese-verbale cu privire la 
contravenţii în baza art. 63 Cod contravenţional, dintre care 351 procese-verbale în 
temeiul alin. (1) şi 124 în baza al. (2), însă sancţiunea contravenţională aplicată de 
instanţa de judecată este una neânsemnată (amendă de la 15 la 25 de unităţi 
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 40 de 
ore) şi totodată ineficientă în majoritatea cazurilor, or aceşti copii şi părinţii lor 
necesită a fi referiţi către programe sau servicii de suport pentru depăşirea a unor 
astfel de „crize”.

Deoarece, combaterea fenomenului cerşitului şi vagabondajului în mediul 
copiilor implică o abordare multiaspectuală şi intersectorială, precum şi urmare 
faptului că, aflându-se în stradă, copiii săvârşesc fapte ilicite, manifestă 
comportament agresiv faţă de cetăţeni dar şi de semenii săi, sunt atraşi în consumul 
de substanţe toxice, însă fiind sub vârsta răspunderii penale şi în privinţa lor 
nefiind posibil aplicarea unor sancţiuni sau măsuri cu caracter educaţional, 
Inspectoratul General al Poliţiei a înaintat demersuri în adresa mai multor instituţii 
al statutului, unde a reiterat importanţa existenţei unui Serviciu specializat de 
asistenţă a copiilor cu comportament delincvent, aflaţi în situaţie de stadă.

Un rol important în realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a 
fenomenului îl au şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II, al cărei 
rol este promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii 
administrativ-teritoriale.

Concomitent, deşi conform procedurii, copii sunt plasaţi de către autoritatea 
tutelară locală în Serviciul de plasament de urgenţă de mai multe ori unde au 
beneficiat de asistenţă medicală primară, asistenţă psihologică, asistenţă



psihopedagogică, asistenţă socială, totuşi majoritatea copiilor care practică 
vagabondajul şi cerşitul pe teritoriul mun. Chişinău pleacă din Serviciu şi revin în 
mediul stradal.

In pofida faptului că, Poliţia a desfăşurat un şir de măsuri şi activităţi de 
prevenire, întru diminuarea infracţionalităţii juvenile şi a victimizării copiilor, 
combaterea vagabondajului şi cerşitului în rândul acestora, fenomenul copiilor care 
practică vagabondajul şi cerşitul persistă, iar incapacitatea serviciilor de a face faţă 
provocărilor în lucrul cu copiii care manifestă comportament deviant, insuficienţa 
programelor de suport pentru părinţii şi copiii care duc un mod de viaţă amoral 
doar sporesc amploarea fenomenului.

De menţionat că, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale este 
instituţia care deţine mandatul principal în promovarea şi monitorizarea 
implementării politicilor de protecţie a copilului.

Inspectoratul General al Poliţiei menţionează că, doar prin consolidarea unui 
parteneriat viabil şi eficient între Poliţie, autorităţile administraţiei publice locale, 
organizaţiile neguvernamentale, formaţiunile obşteşti şi societatea civilă per 
ansamblu şi pioritizând interesul superior al copilului vom reuşi să contribuim la 
combaterea fenomenului cerşitului şi vagabondajului în mediul copiilor şi 
asigurarea dezvoltării armonioase a acestora în familie.

Cu respect,

Şef,
general-maior de justiţie ! semnat / Vadim COJOCARU



COORDONAT:

Şef al DGSPa IGP, 
comisar-şef / Veaceslav BALAN










