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PREFAÞÃ

PREFAÞÃ

Analiza statisticã a devenit deja o practicã curentã în activitatea de
contracarare a criminalitãþii. Ea ajutã organele de drept în mai multe
privinþe, cum ar fi caracterizarea stãrii criminalitãþii, a unor forme parti-
culare de manifestare a criminalitãþii, evaluarea activãtãþii realizate sau
eficientizarea gestionãrii resurselor umane disponibile în funcþie de
diverse acþiuni.

Dacã utilitatea acestui instrument nu mai stîrneºte discuþii, atunci
rãmîne deschisã problema lãrgirii limitelor de aplicare a statisticii crimi-
nologice în activitatea practicã a organelor de drept. Plecînd de la
cunoaºterea directã a practicii atît din organele de drept din Republica
Moldova, cît ºi a celor din Canada, raportatã la posibilitãþile criminolo-
giei, putem afirma cu convingere cã existã multiple posibilitãþi deocam-
datã nevalorificate.

Prezenta lucrare tocmai se oferã ca un instrument de lãrgire a practicii
curente de utilizare a statisticii criminologice în activitatea de contraca-
rare, dar ºi de prevenire a criminalitãþii.

Aceastã lucrare este cu atît mai utilã în Republica Moldova, cu cît
aici sistemul de învãþãmînt nu pregãteºte, din pãcate, cadre criminologi-
ce pentru activitatea practicã, spre deosebire de alte state, printre care
se aflã ºi Canada. De exemplu, numai ªcoala de Criminologie a Univer-
sitãþii din Montreal pune la dispoziþia societãþii, în fiecare an, sute de
criminologi, care activeazã, în continuare, în calitate de analiºti, specia-
liºti în domeniul prevenirii criminalitãþii etc., dar ºi în calitate de poli-
þiºti, agenþi corecþionali, agenþi de probaþiune etc.

Dintre calitãþile acestei lucrãri, le menþionãm pe urmãtoarele: abor-
darea unei game largi de aspecte din statistica criminologicã, utilizarea
exemplelor pentru o înþelegere mai facilã a materiei, precum ºi prezenta-
rea unor date statistice inedite privind criminalitatea din Republica
Moldova, utile ºi cadrelor didactice, ºi cercetãtorilor din domeniul
criminologiei.

Octavian Bejan, criminolog,
analist în domeniul informaþiei strategice al

Serviciului de Poliþie al oraºului Gatineau (Canada)
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Statistica criminologicã: noþiune, sarcini, metode

1. Consideraþii generale vizînd statistica criminologicã
2. Metodele statisticii criminologice
2.1. Observarea statisticã
2.2. Centralizatorul ºi gruparea statisticã
2.3. Mãrimile medii în statistica criminologicã
2.4. Valorile absolute în statistica criminologicã

1. Consideraþii generale vizînd statistica criminologicã

Statistica ca ºtiinþã de sine stãtãtoare studiazã latura cantitativã a
fenomenelor sociale de masã în strînsã legãturã cu latura lor calitativã;
cerceteazã manifestarea cantitativã a legitãþilor de existenþã socialã în
condiþii concrete de loc ºi timp. Metodele principale ale statisticii sînt
considerate:

- observarea în masã a laturii cantitative a fenomenelor sociale;
- clasificarea (gruparea) lor ulterioarã dupã tipuri ºi dimensiuni;
- analiza (caracterizarea) grupurilor omogene stabilite din punct

de vedere calitativ prin indici generalizatori relativi ºi medii.
Serviciul statistic în Republica Moldova este organizat în baza Legii

nr. 412-XV din 09.12.2004 „Cu privire la statistica oficialã” ºi are
drept scop organizarea ºi funcþionarea sistemului unic al statisticii ofici-
ale, cu stabilirea principiilor generale de colectare, prelucrare, centraliza-
re, diseminare ºi stocare a informaþiei statistice necesare pentru funda-
mentarea elaborãrii politicilor economice ºi sociale, a strategiilor, deci-
ziilor autoritãþilor publice ºi agenþilor economici, elaborãrii cercetãrilor
ºtiinþifice, informãrii opiniei publice, transmiterii de date statistice
organismelor internaþionale, precum ºi altor categorii de utilizatori
externi ºi interni.

Obiectul statisticii criminologice, ca ramurã a criminologiei ºi statis-
ticii, îl constituie latura cantitativã a fenomenului infracþional (starea,
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structura, dinamica, personalitatea infractorului, factorii care determinã
criminalitatea etc.), precum ºi activitatea organelor de drept vizînd
combaterea acestui flagel. Potrivit observãrii lor ºtiinþifice, colectãrii
ºi prelucrãrii detaliate a informaþiilor statistice, se formuleazã ºi se expli-
cã legitãþile ºi regularitãþile ce guverneazã fenomenul crimã ca fenomen
în masã.

Avînd în vedere principalele funcþii ale statisticii, generale pot fi
evidenþiate urmãtoarele funcþii ale statisticii criminologice, ºi anume:

1. Funcþia descriptivã, care constã în caracterizarea numericã a stãrii,
nivelului, structurii, dinamicii, criminalitãþii ºi activitãþii organelor
de drept vizînd combaterea ºi prevenirea infracþiunilor.

2. Funcþia explicativã, care constã în relevarea interdependenþelor,
corelaþiilor ºi legitãþilor în starea, structura ºi dinamica criminalitãþii,
inclusiv în activitatea organelor de drept.

3. Funcþia de prognozare prevede determinarea tendinþelor de evolu-
þie ºi aprecierea stãrii probabile a criminalitãþii în viitor, exprimatã
cantitativ.

4. Funcþia organizaþional  practicã constã în depistarea deficienþelor
în caracteristicile criminalitãþii, a laturilor pozitive ºi neajunsurilor în
activitatea organelor de drept, a verigilor slabe, precum: procentul
scãzut de descoperire a infracþiunilor, termenele supralimitã sau prea
lungi ºi calitatea proastã a anchetei penale ºi examinãrii dosarelor penale
etc., pentru ca, în baza acestor date, sã fie luate la timp deciziile ºi
mãsurile adecvate.

În statistica criminologicã este aplicat un complex de procedee ºi
metode de cercetare a indicilor statistici care, la rîndul lor, impun
alegerea unui sistem de indici ºi metode de calcul proprii. Toate metodele
statistice sunt determinate de particularitãþile obiectului – fenomene
sociale care, prin însãºi natura lor, reprezintã fenomene de masã.

Avînd în vedere natura obiectivã a societãþii umane ce evolueazã
pe baza unor legitãþi care pot fi cunoscute ºi verificate în condiþii
specifice de timp ºi spaþiu, statisticii ca instrument important de cunoa-
ºtere îi revine o serie de sarcini, care pot fi soluþionate numai prin
folosirea adecvatã a unor metode, procedee ºi tehnici de calcul. Specifi-
cul metodologiei statistice constã în posibilitatea urmãririi prin folosi-
rea unor noþiuni ºi categorii proprii obiectului de cercetare (unitatea
statisticã) sau metodologiei (date statistice, indici statistici etc.).

Astfel, cunoaºterea statisticã începe o datã cu observarea fiecãrui
caz în parte, în scopul cunoaºterii înainte de toate a manifestãrilor
empirice ale fenomenului investigat. Observarea se realizeazã concret
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prin: rapoarte statistice, anchete, recensãminte etc.; ulterior, datele
individuale se prelucreazã prin metode speciale, obþinîndu-se indicatorii
cu grad sporit de generalizare, în funcþie de metoda utilizatã: a grupãrii,
mediilor, indicilor, regresiei ºi corelaþiei etc.

Procesul de cunoaºtere a statisticii criminologice se încheie cu analiza
ºi interpretarea rezultatelor, formularea concluziilor ºi identificarea vari-
antelor probabile de manifestare a fenomenului infracþional în viitor.

Pe lîngã metodele proprii, statistica criminologicã foloseºte pe larg
aparatul statistico-metodologic, care reprezintã elementul-cheie în de-
terminarea unor indicatori ca: mediile, indicii statistici, indicatorii de
dispersare etc.

Totalitatea operaþiilor, tehnicilor, procedeelor ºi metodelor de inves-
tigare a fenomenului infracþional (criminalitãþii) formeazã metodologia
statisticii criminologice.

Referindu-ne la importanþa ºtiinþifico-practicã a statisticii crimino-
logice, necesitã menþionat faptul cã acestea reprezintã, în primul rînd,
una dintre metodele specifice de cercetare, care permit relevarea (eviden-
þierea) legitãþilor ºi tendinþelor criminalitãþii ºi aprecierea din punct
de vedere cantitativ. Statistica elaboreazã metode de analizã cantitativã,
utilizate pe larg de alte ºtiinþe, inclusiv de cele juridice. De aceea, un
specialist în domeniul ºtiinþelor sociale, în general, ºi cele juridice, în
special, trebuie sã cunoascã: statistica, principalele procedee, metode
de analizã statisticã, orientîndu-se în problemele de bazã ale teoriei în
cauzã.

În al doilea rînd, acest lucru are importanþã specificã: dirijarea efici-
entã a procesului de combatere a criminalitãþii presupune prezenþa
unei informaþii forte, care este rezultatul înregistrãrii, generalizãrii ºi
studierii minuþioase a unui mare numãr de fapte (infracþiuni), inclusiv
a mãsurilor de control ºi contracarare a lor.

Dirijarea acestui proces este indisolubil legatã de informaþia crimi-
nologicã, care serveºte drept mijloc important de reglare socialã în
sfera de activitate a organelor de drept.

O altã direcþie de punere în practicã a materialelor de statisticã
criminologicã o constituie sfera legislaþiei, mai bine zis a elaborãrii
legilor. Procesul complex de perfecþionare a legislaþiei este imposibil
fãrã cercetãri ºtiinþifice fundamentale, ale cãror rezultate trebuie sã se
sprijine pe o solidã bazã informaþionalã. Aceasta poate fi, de exemplu,
datele statistice privind eficienþa normelor juridico-penale ºi aplicarea
lor în determinarea viabilitãþii unor norme concrete, în pronosticarea
modificãrilor în conþinutul cadrului juridic etc.

O altã direcþie de aplicare a materialelor statisticii criminologice se
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referã la domeniul de cercetare teoreticã a criminalitãþii ºi a problemelor
legate de ea. Oferind un material faptic adecvat, ce caracterizeazã starea
ºi tendinþele criminalitãþii, statistica criminologicã susþine concluziile
ºi recomandãrile ºtiinþifice. Ea îmbogãþeºte ºtiinþele penale prin cunoaº-
terea faptelor concrete, aratã unde, în ce mod ºi în care împrejurãri se
comit infracþiuni, care este legãtura acestora cu alte fenomene ºi procese.

În final ne vom referi la unele sarcini ce þin de analiza statisticã a
criminalitãþii:

- a caracteriza prin cifre starea realã a criminalitãþii ºi eficacitatea
mãsurilor de combatere ºi profilaxie a infracþiunilor;

- a elucida coraporturile, interdependenþele ºi legitãþile criminalitãþii;
- a stabili „costul criminalitãþii” adicã a consecinþelor sociale (ºi

materiale) a infracþionalitãþii;
- a determina tendinþele criminalitãþii ºi a stabili starea ei probabilã

în viitor;
- a elucida momentele alarmante în starea criminalitãþii, tendinþele

criminalitãþii ºi eficacitatea activitãþii organelor de drept vizînd preveni-
rea ºi contracararea criminalitãþii.

2. Metodele statisticii criminologice

2.1. Observarea statisticã

Activitatea statisticã desfãºuratã de organele de drept cuprinde un
numãr mare de operaþii ce vizeazã obþinerea datelor ºi informaþiei nece-
sare cunoaºterii fenomenului crimã. Obþinerea datelor cuprinde totalita-
tea operaþiilor de sistematizare, prelucrare, analizã ºi interpretare a infor-
maþiilor. Totalitatea operaþiunilor, acþiunilor de culegere (observare), siste-
matizare ºi prelucrare, analiza ºi interpretarea datelor se numeºte cercetare
statisticã.

Prima etapã de cercetare statisticã a criminalitãþii o constituie observa-
rea statisticã ce rezidã în înregistrarea datelor ºi informaþiilor dupã
criterii unice privitoare la caracteristicile unitãþilor colectivitãþii supuse
cercetãrii (culegerea (obþinerea) informaþiilor statistice).

Realizarea practicã a observãrii presupune rezolvarea corectã a unor
probleme cu caracter atît metodologic, cît ºi organizatoric incluse în planul
observãrii statistice.

Principala sarcinã a observãrii statistice pentru organele de drept o
reprezintã înregistrarea obiectivã ºi operativã a infracþiunii ºi persoanei
care a comis-o în documentele de evidenþã primarã.
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Obiectele de observare a criminalitãþii:
1. infracþiunile;
2. infractorii;
3. persoanele care au pãtimit ca urmare a sãvîrºirii infracþiunii (victi-

mele);
4. daunele materiale aduse persoanelor fizice ºi juridice;
5. mãsurile de contracarare a criminalitãþii ºi mãsurile de influenþã

asupra persoanelor care au sãvîrºit infracþiunile.
În organele de drept sînt folosite douã forme de organizare a obser-

vãrii statistice: dãri de seamã ºi cercetãri statistice speciale.
Sistemul dãrilor de seamã statistice este principala sursã de informaþie

ºi reprezintã un document oficial care conþine date consemnate (înregi-
strate) într-o formã specialã, informaþii cu privire la activitatea subdivi-
ziunilor subordonate pentru o anumitã perioadã, fiind prezentate insti-
tuþiilor ierarhic superioare sau organelor statistice.

Datele conþinute în dãrile de seamã statistice pot servi drept instru-
ment (mijloc) eficient de dirijare a procesului de combatere a criminali-
tãþii, doar în cazul respectãrii cerinþelor înaintate faþã de ele, ºi anume:

- datele dãrilor de seamã trebuie sã fie complete, autentice (sigure),
exacte ºi oportune;

- datele dãrilor de seamã trebuie sã fie comparabile, adicã uniforme
dupã semnele lor calitative ºi dupã intervalele de timp.

A doua formã a observãrii statistice este investigaþia statisticã organiza-
tã special. În statistica criminologicã se foloseºte rar, apelîndu-se în
cazurile în care sunt necesari indicii nereflectaþi în statistica oficialã.

Din punctul de vedere al numãrului unitãþilor care se înregistreazã,
se distinge:

- observare totalã (completã);
- observare parþialã (incompletã).

Evidenþa statistico-penalã este o observare statisticã totalã (compactã)
a infracþiunilor, a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni, precum ºi a
rezultatelor activitãþii organelor implicate în combaterea criminalitãþii,
bazatã pe completarea strictã a anumitor documente, întocmite dupã
un program elaborat din timp sub formã de fiºã sau de registru.

În Republica Moldova este stabilit un sistem unic de evidenþã ºi
dare de seamã, care cuprinde activitãþi ale lucrãtorilor/ colaboratorilor
organelor de interne, procuraturii ºi judecãtoriei1.

În calitate de purtãtori de informaþie (documente de bazã) sunt
fiºele informaþionale de tipul anchetei, care au drept scop acumularea
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ºi fixarea informaþiei în baza de date. Indicii din aceste fiºe pot fi în
formã de text (pentru datele care au un înalt grad de precizie) ºi sub
formã de cod (la codarea informaþiei iniþiale).

Fiºa informaþionalã este completatã de cãtre lucrãtorul organului
de cercetare penalã sau anchetator, care iau în evidenþã cauza sau subiec-
tul. Totodatã, indicii din aceste fiºe pot fi: obligatorii ºi completaþi pe
mãsura necesitãþii, adicã indici ce pot fi utili la descoperirea infracþiunii.

Pentru prelucrarea tehnicã a evidenþei criminologice sunt folosite
urmãtoarele fiºe informaþionale speciale:

1) Formularul nr. 1. (fiºã statisticã privind infracþiunea constatatã).
Conþine date cu privire la infracþiune: locul, data, metodele ºi mijloace-
le sãvîrºirii infracþiunii, precum ºi date despre intentarea procesului
penal.

Aceastã fiºã se întocmeºte în urmãtoarele cazuri:
- descoperirea infracþiunii ºi intentarea procesului penal de cãtre

ancheta penalã, procuraturã, organele securitãþii naþionale;
- primirea materialelor de la alt organ juridic;
- reluarea procesului penal suspendat;
- depistarea la etapa intentãrii procesului penal a unei noi infracþiuni.
2) Formularul nr. 1.1. (fiºã statisticã privind desfãºurarea procesului

penal, descoperirea infracþiunii ºi alte rezultate ale cercetãrii). Fiºa res-
pectivã conþine informaþii cu privire la descrierea infracþiunii, daunele
materiale, descoperirea infracþiunii ºi mersul procesului penal.

Formularul respectiv se întocmeºte în cazurile de:
- înaintare a învinuirii;
- trimitere a materialelor în instanþa de judecatã;
- suspendarea sau încetarea procesului penal;
- comasarea materialelor procesului penal într-un dosar penal etc.
3) Formularul nr. 2.1. (fiºã statisticã cu privire la persoanele care au

sãvîrºit infracþiuni). Conþine date referitoare la identificarea persoanei,
infracþiunea sãvîrºitã, descrierea criminogenã etc.

Fiºa se întocmeºte în urmãtoarele cazuri:
- transmiterea materialelor procesului penal în instanþa de judecatã;
- încetarea sau suspendarea procesului penal.
4) Formularul nr. 6.1. (fiºã statisticã privind evidenþa dosarelor penale
1. Ordinul 297-57/15 al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi

ordinul nr. 45-14/15 al Procurorului general al RM. Instrucţiunile privind evidenţa
unică a infracţiunilor, ordinea completării şi prezentării documentelor de evidenţă
primară a infracţiunilor, persoanelor ce le-au comis, a mişcării dosarelor penale,
materialelor şi proceselor-verbale despre infracţiuni.



10

CAPITOLUL I. Statistica criminologicã: noþiune, sarcini, metode

în judecatã). Conþine informaþii privind derularea procesului penal în
judecatã, perioada dezbaterilor judiciare, hotãrîrea judecãþii vizînd ca-
zul penal, mãrimea prejudiciului cauzat, deciziile particulare etc.

Fiºa se întocmeºte la primirea documentelor procesuale de cãtre
judecatã.

5) Formularul nr. 6.0. (fiºã statisticã privind rezultatele dezbaterilor
judiciare). Conþine informaþii referitoare la identificarea persoanei, cali-
ficarea acþiunilor infracþionale, tipul pedepsei, data intrãrii în vigoare
etc.

Fiºa se întocmeºte dupã anunþarea sentinþei de cãtre judecãtor.
6) Formularul nr. 19. (fiºã statisticã privind persoanele anunþate în

cãutare). Conþine date despre iniþiatorul ºi motivul cãutãrii, calificarea
crimei sãvîrºite, data dispariþiei, semnele exterioare ale persoanei dispã-
rute etc.

Fiºa se întocmeºte din momentul anunþãrii persoanei în cãutare.
7) Formularul nr. 2.6. (fiºã statisticã cu privire la eliberarea condam-

natului din locurile de detenþie). Conþine informaþii vizînd identificarea
condamnatului, infracþiunea sãvîrºitã, descrierea exterioarã, poreclele,
legãturile criminale ale acestuia etc.

Fiºa se întocmeºte la momentul eliberãrii condamnatului din locurile
de detenþie.

Concomitent este necesarã menþionarea faptului cã în calitate de
temei juridic la evidenþa persoanelor poate fi:

- procesul-verbal cu privire la reþinerea bãnuitului;
- ordonanþa procurorului, ofiþerului de urmãrire penalã, privind

înaintarea învinuirii;
- ordonanþa privind anunþarea în cãutare;
- decizia instanþei de judecatã privind arestarea persoanei;
- sentinþa instanþei de judecatã.
Pe lîngã actele menþionate, în activitatea organelor de drept se folo-

sesc ºi alte acte de evidenþã primarã.
Cercetãtorul sau utilizatorul de informaþii cu caracter criminologic

trebuie sã cunoascã nu numai purtãtorii de atare informaþii, dar ºi
organele, serviciile care ar furniza respectiva informaþie. De aceea este
necesar, mãcar în linii generale, a cunoaºte posibilitãþile Sistemului
informaþional al organelor de drept (SIOD) ºi Sistemului criminologic
integrat.2

2 Vezi: V. Constantinov, Ş. Carauş, Evidenţe de informare operativă utilizate în
cercetarea penală şi descoperirea crimelor. Îndrumar informaţional pentru lucrătorul
organelor de drept şi control. Chişinău, 2001.
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La formarea ºi stocarea informaþiei în SIOD, un rol deosebit îl au
diversele servicii, dupã cum urmeazã:

1. Biroul înregistrãrii stãrii civile (BISC) formeazã baza de date PER-
SOANA FIZICÃ;

2. Camera de înregistrare (CI) formeazã baza de date PERSOANA
JURIDICÃ;

3. Serviciul juridic al Ministerului Justiþiei formeazã baza de date
DOCUMENTELE DE DREPT;

4. Biroul de paºapoarte formeazã baza de date PAªAPORT, unde are
loc introducerea, corectarea ºi prestarea serviciilor vizînd informaþia
din paºapoarte ºi alte documente ce caracterizeazã starea civilã a persoa-
nei;

5. Vama utilizeazã informaþia din SIOD cu privire la persoanele în
cãutare, furtul de automobile etc., presteazã date despre traficul de
mãrfuri ºi persoanele aflate peste hotarele Republicii Moldova;

6. Ministerul Sãnãtãþii oferã date privitoare la: narcomani, alcoolici,
bolnavi psihic etc.

7. Telecom presteazã servicii de telefonie, fax º.a.;
8. Centrul de înregistrare ºi evidenþã a transportului formeazã baza

de date AUTOMOBIL;
9. Sistemul de autorizaþii formeazã baza de date ARMA;
10. Serviciile cadre formeazã baza de date CADRE;
11. Procuratura supravegheazã toatã informaþia din SIOD, realizînd

ºi oferind urmãtoarele servicii: evidenþa dosarelor penale, evidenþa pe-
nalã, transmiterea materialelor la judecatã;

12. Instanþele judecãtoreºti anunþã sentinþa care poate fi interpelatã
în: judecatã, tribunal, Curtea de Apel, Judecãtoria Supremã, Curtea
Constituþionalã ºi duce evidenþa privind: procesele de judecatã (dosarele
judiciare), sancþiunile ºi schimbarea lor, clasarea dosarelor penale, amni-
stierea, graþierea.

13. Instituþiile penitenciare duc evidenþa riguroasã cu privire la: reþi-
nuþii în locul ispãºirii pedepsei, dactiloscopie, colorit criminogen.

14. Garda financiarã duce controlul stãrii economice atît a persoanei
fizice, cît ºi a celei juridice;

15. Comisariatul de poliþie recepþioneazã ºi furnizeazã informaþii referi-
toare la infracþiuni;

16. Alþi furnizori de informaþii mai pot fi: salvarea ºi morga, detectivul
particular, comisariatul de poliþie (secþia de gardã, poliþia judiciarã,
anchetã, experþii).

Sistemul criminologic integrat  este un complex de sisteme informaþio-
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nale ºi de programare, de metode de organizare ºi dispozitive tehnice
care permit colectarea, pãstrarea, prelucrarea ºi livrarea informaþiei în
sistemul organelor de asigurare a ordinii de drept ºi cuprinde evidenþele
comisariatelor de poliþie, ale procuraturii, instanþelor de judecatã ºi
instituþiilor penitenciare.

Masivul informaþional CRIMA cuprinde informaþia cu privire la
infracþiuni, locul ºi modul de sãvîrºire a lor, obiectul de atentare, mijloa-
cele tehnice utilizate la locul sãvîrºirii infracþiunii, urmele ridicate etc.

Masivul informaþional PERSOANA cuprinde informaþia cu privire
la persoanele criminogene, persoanele anunþate în cãutare, porecle,
descrierea semnelor exterioare ale persoanelor respective etc. Tot aici,
într-un bloc informaþional aparte, sînt descrise semnele exterioare ale
persoanelor necunoscute (persoane care au fugit de la locul comiterii
infracþiunii, persoane bãnuite de sãvîrºirea infracþiunii etc.).

Masivul informaþional SENTINÞA cuprinde informaþia cu privire
la rezultatele dezbaterilor judiciare, sentinþe, graþieri etc.

Masivul informaþional OBIECTE cuprinde informaþia privind lucru-
rile ºi obiectele furate, automobilele ºi motocicletele rãpite, armele cu
þeavã lisã sau ghintuitã, numerele lor de identificare, semnele exterioare
etc.

Masivul informaþional CÃUTAREA cuprinde informaþia operativã
privind anunþarea în cãutare a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni,
a persoanelor dispãrute fãrã veste, a evadaþilor din locurile de ispãºire
a pedepsei, a cadavrelor, persoanelor neidentificate etc.

În total, sistemul criminologic integrat este compus din 34 de baze
de date, dintre care 13 – principale ºi 21 – secundare. Adresarea pentru
primirea informaþiei din sistemul nominalizat se face doar în modul
stabilit ºi permite primirea urmãtoarelor informaþii:

- timpul, locul ºi metoda sãvîrºirii infracþiunii;
- obiectele ºi mijloacele de sãvîrºire a infracþiunii;
- obiectele de tentativã criminalã ºi prejudiciul material;
- persoanele care puteau fi sau sunt implicate în sãvîrºirea infracþiunii;
- infracþiunile nedescoperite cu caracter asemãnãtor;
- originea ºi apartenenþa probelor descoperite, precum: urmele de

mîini, caracterul obiectelor ridicate etc.;
- persoanele care au fost reþinute în legãturã cu sãvîrºirea infracþiunii

sau sînt bãnuite de aceasta;
- persoanele care au evadat din locurile de detenþie;
- depistarea persoanei dupã urmele lãsate sau dupã modul sãvîrºirii



13

2. Metodele statisticii criminologice

infracþiunii, precum ºi descoperirea infracþiunii sãvîrºite de una ºi aceeaºi
persoanã;

- data pronunþãrii sentinþei, instanþa de judecatã care a pronunþat-
o, în baza cãrui articol al Codului penal, condamnarea, schimbãrile
sentinþei, aplicarea amnistiei ºi graþierii;

- locul ºi timpul ispãºirii pedepsei, schimbarea locului de deþinere,
data ºi temeiul eliberãrii, decesul deþinutului;

- numerele dosarelor penale încetate de organele judiciare;
- anunþarea persoanelor în cãutare republicanã sau interstatalã (de

cine este anunþat, data ºi motivul anunþãrii);
- persoanele care, dupã comportamentul social, pot comite infracþi-

uni;
- persoanele dispãrute fãrã veste, bolnavii ºi cadavrele necunoscute;
- armele de foc pierdute, furate sau depistate;
- obiectele furate ºi cele depistate;
- obiectele de anticariat ºi de artã rãpite ºi depistate.
Pentru realizarea cercetãrilor criminologice, mai ales în cazul calculã-

rii valorilor relative ºi stabilirea interconexiunilor dintre criminalitate
ºi alte fenomene, se utilizeazã date din domeniul statisticii demografice
ºi statisticii sociale. Anume reieºind din aceste raþionamente ne vom
opri la posibilitãþile oferite criminologiei de aceste ramuri ale statisticii,
abordînd unele elemente de statisticã demograficã ºi socialã.

În domeniul populaþiei, conceptele ºi metodele de analizã sunt
oferite de cãtre Demografie – ºtiinþa socialã care are ca obiect de studiu
populaþiile umane, tratînd dimensiunea, structura, evoluþia ºi caracteris-
ticile lor, abordate în principal din punct de vedere cantitativ.3

Cele mai importante surse de informaþii în demografie sunt:
- recensãmîntul populaþiei;
- înregistrarea curentã a evenimentelor naturale (statistica stãrii civi-

le) ºi miºcarea populaþiei migratoare;
- anchetele ºi monografiile demografice.
Pe lîngã aceste mijloace principale de informaþii se utilizeazã, pentru

recunoaºterea unor aspecte demografice ºi socio-economice ale popula-
þiei, unele surse colaterale: cãrþile de imobil, listele de alegãtori, cadas-
trul funciar etc.

Indicatorul de maximã generalitate utilizat la descrierea unei anumi-
te populaþii se referã la efectivul sau numãrul populaþiei prin care se
înþelege totalitatea persoanelor în viaþã la momentul dat, care locuiesc

3 Vezi: V. Sora, I. Hristache, C. Mihăiescu. Demografie şi statistică socială. Bucureşti,
Editura Economică, 1996.
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pe un anumit teritoriu. Se disting aºa noþiuni ca: numãrul înregistrat
ºi numãrul calculat al populaþiei.

Numãrul înregistrat al populaþiei indicã totalitatea persoanelor înre-
gistrate la efectuarea recensãmîntului, numãrul calculat obþinîndu-se
prin calcule, care poate fi un numãr estimat al populaþiei, implicînd
datele recensãmîntului ºi ale evidenþei curente a miºcãrii naturale sau
metodele speciale de interpolare, inclusiv numãrul prognozat al popula-
þiei.

Avînd în vedere conþinutul caracteristicilor potrivit cãrora se analizea-
zã structura populaþiei, deosebim:

a) structura demograficã, care se bazeazã pe gruparea populaþiei în
funcþie de caracteristicile demografice fundamentale: sex, vîrstã ºi stare
civilã;

b) structura populaþiei în funcþie de caracteristicile socio-economice ºi
teritoriale care oglindeºte raportul dintre populaþie ºi economie, dintre
populaþie ºi mediul geografic.

Cei mai relevanþi indici se referã la:
- structura populaþiei dupã sursa de asigurare a existenþei materiale;
- structura populaþiei active pe ocupaþii, ramuri de activitate ºi

sectoare social-economice;
- structura populaþiei pe categorii sociale;
- structura populaþiei pe medii (urban-rural) ºi profil teritorial.
c) Principalele caracteristici în baza cãrora se stabileºte structura

socio-culturalã se referã la: nivelul de instruire, naþionalitate, limba mater-
nã ºi religie. Pentru aceste aspecte singura sursã de informaþii rãmîne a
fi recensãmîntul populaþiei.

Pentru realizarea studiilor criminologice este necesarã utilizarea date-
lor furnizate ºi de statistica economicã ºi socialã, de unde putem selecta
date privitoare la statistica muncii ºi asistenþei sociale, statistica sãnãtãþii,
a învãþãmîntului, ºtiinþei ºi culturii, statistica mediului înconjurãtor,
statistica organizaþiilor politice, de masã ºi obºteºti, statistica nivelului
de trai ºi calitãþii vieþii.4

Nivelul de trai ºi calitatea vieþii sunt, în mare mãsurã, legate de
starea criminalitãþii. Prin nivel de trai înþelegem ansamblul condiþiilor
materiale, culturale ºi sociale pe care statul le creeazã membrilor sãi,
plasarea în cîmpul muncii, capacitãþile, aptitudinile ºi poziþia fiecãrei
persoane faþã de sursele de venit ºi proprietate, iar prin calitatea vieþii

4 Vezi: Mihai Ţarcă. Tratat de statistică aplicată. Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A., Bucureşti, 1998; V. Sora, I. Hristache, C. Mihăiescu, Lucrarea citată.
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- calitatea mediului înconjurãtor, starea demograficã, calitatea condiþii-
lor de muncã ºi odihnã, nivelul ºi evoluþia veniturilor, nivelul ºi structu-
ra consumului, calitatea condiþiilor de locuit, starea de sãnãtate, instru-
irea ºi nivelul de educaþie ºi culturã, inclusiv condiþiile mediului social-
politic etc.

Nivelul de trai poate fi definit prin elemente cuantificabile ale calitã-
þii vieþii ºi cuprinde urmãtorul sistem de indicatori generali ºi specifici:

1. indicatori ai bazei materiale a nivelului de trai: avuþia naþionalã;
produsul intern brut; venitul naþional disponibil brut; populaþia activã
ocupatã; productivitatea muncii sociale;

2. indicatori ai veniturilor populaþiei: veniturile globale (în bani ºi în
naturã); veniturile finale (nete); veniturile reale; veniturile totale utili-
zate de populaþie; cîºtigul salarial nominal net (salariul real); indicele
preþurilor de consum (indicele costului vieþii); veniturile populaþiei
din fondurile sociale de consum;

3. indicatori ai consumului populaþiei: indicatorii valorici ai consumu-
lui; indicatorii consumului în unitãþi naturale; indicatorii consumului
alimentar exprimat în calorii ºi factori nutritivi; indicatorii stãrii de
nutriþie a populaþiei; indicatorii serviciilor utilizate de populaþie;

4. indicatori ai condiþiilor de locuit: indicatorii asigurãrii populaþiei
cu locuinþe; indicatorii caracteristicilor tehnice ºi ai gradului de confort;
cheltuielile populaþiei pentru construirea, întreþinerea ºi folosirea locu-
inþelor;

5. indicatori ai condiþiilor de muncã ºi odihnã: gradul de ocupare a
forþei de muncã; indicatori ai condiþiilor la locul de muncã; durata
zilei ºi sãptãmînii de lucru; indicatori ai condiþiilor de odihnã a popula-
þiei;

6. indicatori ai nivelului cultural al populaþiei: indicatori ai nivelului
de instruire a populaþiei; indicatori privind activitatea culturalã ºi gra-
dul de accesibilitate a populaþiei la culturã; indicatori ai procesului de
învãþãmînt; indicatori ai dezvoltãrii ºtiinþei ºi gradului de rãspîndire a
cunoºtinþelor ºtiinþifice în rîndul populaþiei;

7. indicatori ai bazei materiale a ocrotirii sãnãtãþii ºi stãrii de sãnãtate
a populaþiei: indicatorii accesibilitãþii populaþiei la asistenþã medicalã;
indicatorii stãrii de sãnãtate a populaþiei; indicatorii bilanþului vital al
populaþiei.
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2.2. Centralizatorul ºi gruparea statisticã

Prima etapã a cercetãrii statistice – observarea statisticã, se finalizeazã
prin completarea fiºelor statistice. La aceastã etapã sînt înregistrate
doar fenomenele ºi faptele individuale.

Cea de-a doua etapã a cercetãrii statistice este prelucrarea datelor
statistice, ce constã în sistematizarea datelor statistice, calculul sistemului
de indicatori, generalizarea, împãrþirea pe grupe, totalizarea rezultatelor
ºi calculelor  ºi prezentarea datelor prin tabele, serii ºi grafice.

Prelucrarea datelor statistice reprezintã, în esenþã, un proces mixt,
acþiuni interdependente între gruparea ºi centralizatorul statistic.

Gruparea statisticã (clasificarea) reprezintã o metodã de prelucrare
statisticã constînd în separarea (repartizarea) colectivitãþii cercetate în
grupuri omogene de unitãþi dupã variaþia uneia sau mai multor caracte-
ristici, comune tuturor unitãþilor colectivitãþii, numite caracteristici
de grupare, iar centralizatorul statistic este calculul, totalizarea rezultate-
lor înregistrãrii statistice ºi trecerea unor asemenea date în tabele.

În funcþie de împãrþirea grupãrilor dupã scopurile (sarcinile) realiza-
te, se disting urmãtoarele categorii (tipuri) de grupãri: tipologice, variaþio-
nale ºi analitice.

De regulã, în dependenþã de scopurile investigaþiei, aceste tipuri
de grupãri sînt folosite împreunã. De exemplu,

- pentru a stabili caracterul ºi gradul prejudiciabil al infracþiunilor
comise se cere a le diviza în grupãri omogene din punct de vedere calita-
tiv, adicã sã aplicãm gruparea tipologicã;

- pentru a stabili aportul la combaterea criminalitãþii de cãtre organele
de anchetã penalã se cerceteazã variaþia coeficientului de descoperire a
unor anumite tipuri de infracþiuni, adicã vom aplica gruparea variaþio-
nalã;

- pentru stabilirea dependenþei (influenþei) situaþiei familiale, a studii-
lor, alcoolismului ºi criminalitãþii, vom analiza indicii corespunzãtori
dupã categorii de infracþiuni aparte, adicã vom aplica gruparea analiticã.

În funcþie de numãrul de semne (caractere) care stau la baza grupãrii,
distingem grupãri simple ºi complexe.

Grupãrile simple se formeazã în cazul repartizãrii unitãþilor colectivi-
tãþii pe clase dupã un singur semn (gruparea populaþiei dupã criteriul:
bãrbaþi ºi femei, a infracþiunilor dupã capitolele Codului penal).

Gruparea complexã (sau combinatã) include douã sau mai multe
semne (caracteristici), iar fiecare grupã formatã dupã un singur semn
se subdivizeazã în subgrupe dupã alt semn (repartizarea populaþiei
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dupã sex ºi vîrstã, a infracþiunilor dupã capitolele ºi articolele Codului
penal).

Condiþia cea mai importantã ºi argumentatã din punct de vedere
ºtiinþific a formãrii unei grupãri o constituie alegerea justã a semnelor
de grupare, de care depind concluziile investigaþiei statistice.

În statisticã se disting caracteristici de grupare cantitative ºi calitative.
Caracteristicile (semnele) de grupare cantitative sunt acele care pose-

dã expresia cantitativã (vîrsta condamnaþilor, numãrul de complici,
numãrul de antecedente penale, proporþiile pagubelor materiale).

Caracteristicile de grupare calitative reprezintã semnele care nu pot
fi exprimate în mod cantitativ (sexul, naþionalitatea, locul de trai, moti-
vul sãvîrºirii infracþiunii etc.).

Din punct de vedere al conþinutului, la studierea criminalitãþii,
faptele social-periculoase se grupeazã dupã semnele juridico-penale,
criminologice, social-demografice etc. În scopul dezvãluirii legãturilor
statistice ºi a dependenþelor între semnele semnificative, grupãrile statisti-
ce criminologice sunt comparate nu numai între ele, dar ºi cu grupãrile
din alte ramuri ale statisticii ce reflectã fenomene interconexe. De exem-
plu, grupãrile persoanelor care au comis infracþiuni în stare de ebrietate
sînt comparate cu grupãrile ce caracterizeazã volumul de producþie
(realizare) a bãuturilor alcoolice. Pentru aceasta se fac ºiruri paralele,
formate din datele luate pe o perioadã îndelungatã de timp ºi care
aratã, pe de o parte, volumul de realizare a bãuturilor alcoolice ºi, pe
de altã parte, persoanele care au comis infracþiuni în stare de ebrietate.

2.3. Mãrimile medii în statistica criminologicã

În fiecare fenomen social ºi în evoluþia lui se întreþes întîmplarea ºi
necesitatea. La calcularea valorilor medii, în virtutea acþionãrii legii nume-
relor mari, întîmplãrile se compenseazã, se echilibreazã. Anume datoritã
folosirii valorilor medii, statistica, operînd cu date masive, capãtã posibi-
litatea de a trece de la singular la general ºi de la aleatoriu la legic.

Vorbind despre valorile medii ca despre indicatori generalizatori
importanþi, folosiþi pe larg în statisticã, se cere a lua în calcul faptul cã
ele îºi îndeplinesc rolul numai în cazul în care sunt calculate pentru o
colectivitate calitativ omogenã. În caz contrar, în locul oglindirii tipicu-
lui se va obþine o denaturare a realitãþii.

Valoarea medie reprezintã o asemenea valoare generalizatoare care
caracterizeazã mãrimea unei variabile (raportate la unitatea colectivitãþii)
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pentru întreaga colectivitate sau pentru unele pãrþi din ea.
Esenþa mãrimilor medii constã în caracterizarea sinteticã, generaliza-

tã ºi într-o singurã expresie numericã a ceea ce este esenþial, tipic ºi
reprezentativ în cadrul unei colectivitãþi statistice sub aspectul unei
caracteristici date. Deci mãrimile medii oglindesc influenþa factorilor
esenþiali, care au acþionat asupra unitãþilor statistice dintr-o colectivitate
sub aspectul unei anumite caracteristici. Cu alte cuvinte, mãrimea medie
permite determinarea unor valori reprezentative, tipice pentru masa
valorilor individuale cercetate.

În statistica criminologicã, mediile se utilizeazã pentru caracterizarea
ritmului ºi tendinþei de manifestare a criminalitãþii, pentru studierea
legãturilor dintre aceasta ºi alte fenomene, pentru descoperirea legilor,
legitãþilor ºi regularitãþilor criminalitãþii ca fenomen social de masã.

Valorile medii care reflectã trãsãturile tipice ale totalitãþii cercetate
dupã un anumit indice (termenii medii de cercetare a cauzei penale,
vîrsta medie a condamnaþilor etc.) permite elucidarea caracterului aces-
tei totalitãþi, a nivelului tipic al semnului dat pentru totalitatea datã,
fãcînd abstracþie de semnificaþiile cantitative ale semnului dat în fiecare
caz aparte.

La calcularea valorii medii a variabilei pot fi folosite diferite tipuri
de valori medii: media aritmeticã, media armonicã, media pãtraticã,
media geometricã, media cronologicã. Fiecare dintre ele poate fi calcula-
tã ca medie simplã, pentru cazul în care unele valori ale variabilei (x) nu
se repetã sau ca medie ponderatã, pentru cazurile în care anumite valori
ale variabilei se repetã, aceste repetãri fiind considerate ca pondere
statisticã (f) a unor valori aparte ale variabilei (variantelor).

Analiza totalitãþii cercetate sugereazã care tip al valorii medii trebuie
aplicat, pentru a nu ne abate de la regulã, despre care s-a vorbit mai
sus – suma trebuie sã rãmînã invariabilã ºi dupã schimbarea semnifica-
þiilor reale ale semnului dat prin semnificaþii medii.

Tipul de valori medii, frecvent utilizat în statistica criminologicã,
este media aritmeticã calculatã ca raport între suma valorilor individuale
ale caracteristicii ºi numãrul unitãþilor înregistrate dupã formula:

n
xxxx n

 ...321 .

În practicã, adesea, se recurge la media aritmeticã ponderatã, cînd
semnificaþiile (valorile cantitative) semnului se repetã. Numerele care
aratã de cîte ori apare varianta într-un oarecare ºir se numeºte pondere
sau frecvenþã. Adicã, pentru datele grupate, fiecare valoare a variabilei
(variantei) se însumeazã, luîndu-se în consideraþie frecvenþele sau frec-
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venþele lor relative (ponderile), adicã „se pondereazã”. Media ponderatã
se foloseºte în cazul seriilor de distribuþie cu frecvenþã ºi se calculeazã
raportînd suma produselor dintre valorile caracteristicii ºi frecvenþa
de apariþie la totalitatea frecvenþelor.

Media aritmeticã nu este unicul tip de valoare medie care serveºte
drept indicator generalizator al caracteristicii unitãþilor colectivitãþii.
Uneori, la calcularea valorilor medii de creºtere sau descreºtere a infrac-
þiunilor, cînd în anii din perioada examinatã are loc sau o continuã
creºtere a lor, sau o continuã descreºtere, este utilizatã media geometricã,
calculatã dupã urmãtoarea formulã:

,...321
n

nxxxxMg 
unde Mg – media geometricã, x – indicele creºterii în perioada respe-
ctivã.

Media geometricã nu poate fi aplicatã, dacã în cadrul seriei cel puþin
un termen este negativ sau egal cu zero.

Pe lîngã mediile examinate mai sus, în calitate de caracteristici statisti-
ce ale seriilor de variaþie se numãrã aºa-numitele medii structurale –
modul ºi mediana.

Mod (Md), sau valoare modalã, se numeºte valoarea cu cea mai mare
frecvenþã a caracteristicii unitãþilor colectivitãþii. Valoarea opusã modu-
lului se numeºte antimod ºi reprezintã valoarea cea mai rar întîlnitã în
cadrul unei serii statistice.

Mediana (Med), sau valoarea schiprobabilã, este valoarea caracteristicii
unitãþii situate la mijlocul seriei aranjate în ordine de rang. Cu alte
cuvinte este valoarea caracteristicii ordonate crescãtor sau descrescãtor
a nivelurilor sale individuale, care are proprietatea cînd numãrul varian-
telor mai mari decît ea sã fie egal cu numãrul variantelor mai mici.
Altfel zis, mediana împarte numãrul unitãþilor la care s-a constatat o
anumitã caracteristicã în douã pãrþi egale; numãrul observãrilor care
reprezintã valori individuale inferioare medianei este egal cu numãrul
celor care au valori individuale superioare medianei.

Dupã cum s-a menþionat deja, mãrimile medii pot fi determinate
numai pentru o totalitate omogenã, adicã în cazul în care unele valori
ale semnului dat nu se deosebesc esenþial de valorile medii. În caz
contrar, valorile medii nu dezvãluie complet caracteristica trãsãturii
examinate. Iatã de ce la compararea cîtorva totalitãþi nu este suficient
a compara valorile medii ale semnului examinat. Trebuie relevatã (dez-
vãluitã) variabilitatea unor valori din care sunt calculate mediile. În
acest scop, teoria statisticii propune un indice special – abaterea medie
pãtraticã.
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Pentru calcularea abaterii medii pãtratice este necesarã împãrþirea
sumei abaterilor pãtratice ale fiecãrei variante a ºirului de la medie la
numãrul membrilor ºirului ºi din pãtratul mediu obþinut sã extragem
rãdãcina. De exemplu, termenele de privaþiune de libertate dupã un
tip de infracþiuni ce ne intereseazã este 1, 2, 3, 4, 5. Termenul mediu
de privaþiune de libertate (medie aritmeticã) constituie 3 ani. Se cere
sã determinãm abaterea medie pãtraticã a seriei date. Pentru aceasta
calculãm mai întîi abaterile fiecãrei variante de la medie – din 3 scãdem
1, 2 etc.:

.2,1,0,1,2 
Ridicãm la pãtrat ºi obþinem suma abaterilor pãtratice:

.104114 
Rezultatul îl împãrþim la numãrul de membri ai ºirului:

2510  .
Din media pãtraticã extragem rãdãcina:

4,12  .
Formula abaterii mediei pãtratice se exprimã astfel:

n
xx

2
)( 

 ,

unde  este abaterea medie pãtraticã; x – valoarea variantei ºirului; x
– media aritmeticã a ºirului;   – semnul care indicã suma; n – numãrul
variantelor ºirului.

Pentru calcularea abaterii mediei pãtratice, fiecare abatere de la medie
este ridicatã la pãtrat, toate pãtratele se sumeazã (þinîndu-se cont de
ponderi), apoi suma pãtratelor se împarte la numãrul de termeni ai
seriei ºi din cît se extrage rãdãcina pãtratã. Toate aceste operaþii sunt
reflectate în formula de mai sus.

Abaterea medie pãtraticã se exprimã în aceleaºi unitãþi ca ºi media
aritmeticã a ºirului.

Pentru compararea mãsurii omogenitãþii diferitelor totalitãþi se folo-
seºte coeficientul de variaþie, care reprezintã raportul procentual al abaterii
mediei pãtratice la media aritmeticã:

x
K 100



,



21

2. Metodele statisticii criminologice

unde K este coeficientul de variaþie;   – abaterea medie pãtraticã; x
– media aritmeticã a ºirului.

De exemplu:
Cu cît este mai mare coeficientul de variaþie, cu atît mai eterogenã

este totalitatea supusã analizei.

2.4. Valorile absolute ºi relative în statistica

criminologicã

Ca urmare a prelucrãrii statistice, datele privind criminalitatea pot
fi exprimate în valori absolute sau relative.

Valorile absolute reprezintã sumele din tabelele statistice, fãrã nici o
prelucrare suplimentarã, care semnificã gradul de rãspîndire generalã a
criminalitãþii în condiþii concrete de loc ºi timp (nivelul). De exemplu,
în anul 1971 în RSSM au fost înregistrate 9459 de infracþiuni, dintre
care: omoruri – 267, violuri – 121, furturi – 2350.

Compararea indicatorilor absoluþi ai criminalitãþii permite, de obicei,
stabilirea doar a tendinþelor generale ale acesteia, lãsînd neclarificate
multe ºi importante laturi ale fenomenului dat.

Confruntarea unor atare indici este, adesea, imposibilã, deoarece
valorile absolute nu pot fi comparate între ele, fãrã o transformare
prealabilã. De exemplu, comparînd indicii absoluþi privind infracþiunile
comise în decursul mai multor ani cu numãrul populaþiei, putem raþio-
na dinamismul lor. Ce se schimbã mai repede populaþia sau criminalita-
tea? Este foarte greu a determina acest lucru doar în baza valorilor
absolute, deoarece creºterea uniformã a numãrului populaþiei ºi a crimi-
nalitãþii caracterizeazã stabilitatea acesteia din urmã, iar depãºirea ritmu-
lui de creºtere a criminalitãþi faþã de cel al populaþiei înseamnã reducerea
ei ºi viceversa.

Exemplul citat vorbeºte despre faptul cã, înainte de a purcede la
analiza statisticã a criminalitãþii, este necesarã frecvent aducerea valorilor
de care dispunem la un aspect comparabil, lucru pentru care se cere
prelucrarea lor prealabilã. În statisticã, mãrimile absolute aduse la o
formã comparabilã se numesc indicatori sintetici, care se împart în 2
categorii: indicatori relativi ºi indicatori medii.

Valoarea relativã reprezintã rezultatul comparãrii (împãrþirii) datelor
absolute.

Valorile relative oferã posibilitatea de a examina totalitatea infracþiu-
nilor atît integral, cît ºi pe anumite pãrþi (în conexitate ºi interdependen-
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þã, prin confruntare, cu totalitatea generalã, cu perioadele trecute, cu
populaþia etc.).

În statisticã se disting urmãtoarele tipuri de valori (mãrimi) relative:
a) valori relative ale intensitãþii (raportul de intensitate);
b) valori relative ale structurii (raporturi de distribuþie (de reparti-

þie));
c) valori relative ale dinamicii;
d) valori relative ale comparãrii (relaþii de grad ºi de comparaþie).
Valorile relative ale intensitãþii caracterizeazã gradul de rãspîndire a

criminalitãþii pe teritoriul dat, într-o anumitã perioadã de timp, rapor-
tat la un anumit numãr al populaþiei. Datoritã caracterului sãu concret,
acest tip de valori relative faciliteazã analiza statisticã ºi este întîlnit
destul de frecvent.

Valorile relative ale structurii aratã care cotã sau ce pondere ocupã
fiecare tip de infracþiuni (infractori), victime în numãrul total de infrac-
þiuni, care tip dintre ele se comite mai frecvent sau care mai rar.

În paralel cu stabilirea ponderii unor pãrþi ale colectivitãþii, uneori,
trebuie sã se stabileascã raportul dintre douã pãrþi ale unui întreg.
Valorile relative ce caracterizeazã raportul dintre pãrþile întregului sînt
numite valori relative ale coordonãrii. La atare valori se raporteazã, bunã-
oarã, indicatorii ce caracterizeazã raportul dintre numãrul populaþiei
urbane ºi rurale, dintre numãrul de bãrbaþi ºi femei º.a. Acest tip de
valori relative înlesneºte efectuarea observãrii asupra raportului dintre
unele pãrþi componente ale anumitei colectivitãþi ºi reglementarea în
caz de necesitate a proporþiilor cerute. În felul acesta pot fi calculate
valorile relative ale coordonãrii ce caracterizeazã raportul dintre popula-
þia urbanã ºi ruralã în diferite perioade.

Tipurile de indici – absoluþi (care reflectã nivelul absolut al criminalitã-
þii), coeficienþii criminalitãþii (care reflectã gradul de rãspîndire al ei) ºi
structurali (care indicã ponderea, cota-parte a pãrþilor în totalitate) caracte-
rizeazã starea criminalitãþii. Aceiaºi indici luaþi în comparaþie pe diferite
perioade caracterizeazã dinamica criminalitãþii.

Indicii relativi ai criminalitãþii indicã modificãrile realizate în indicii
ce caracterizeazã criminalitatea.

Valorile relative ale dinamicii reprezintã raportul dintre nivelul unui
fenomen într-o perioadã ºi nivelul aceluiaºi fenomen dintr-o perioadã
precedentã, luatã ca bazã de comparaþie.

Valorile relative ale comparãrii caracterizeazã raportul dintre indicatorii
omonimi (aceiaºi) – referitori la una ºi aceeaºi perioadã (sau moment)
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de timp, însã la diferite obiecte sau teritorii (de exemplu, raportul
dintre nivelurile criminalitãþii în diferite þãri, raioane etc.).

La calcularea valorilor relative ale comparãrii trebuie sã acordãm
atenþie comparabilitãþii indicatorilor confruntaþi din punctul de vedere
al metodologiei consumãrii lor, deoarece pentru un ºir întreg de indica-
tori metodele de calculare nu sunt aceleaºi în toate þãrile. De aceea,
înainte de a calcula valorile relative ale comparãrii, trebuie soluþionatã
problema recalculãrii indicatorilor comparaþi dupã o metodologie
unicã.
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CAPITOLUL II.

Analiza statisticã a criminalitãþii

1. Indicii nivelului ºi  pericolului social al criminalitãþii
2. Indicii structurali ai criminalitãþii
3. Indicii intensitãþii
4. Geografia criminalitãþii
5. Indicii dinamicii ºi prognoza criminalitãþii
5.1. Indicii ce caracterizeazã dinamica criminalitãþii
5.2. Aplicarea indicatorilor medii de creºtere în pronosticarea
criminalitãþii

Activitatea organelor de drept vizînd asigurarea securitãþii crimino-
logice a persoanei, comunitãþii ºi statului presupune un ºir de mãsuri
cu caracter politic, juridic, economic, ºtiinþific, organizaþional etc.
Aceastã activitate cere, în primul rînd, cunoaºterea stãrii reale a crimina-
litãþii, a tendinþelor ºi factorilor ce determinã acest fenomen. De aceea,
este absolut necesar ca activitatea organelor de stat vizînd combaterea
criminalitãþii sã fie asiguratã în plan informaþional ºi fundamentatã
ºtiinþific.

Activitatea statisticã desfãºuratã de cãtre organele de asigurare a
ordinii de drept din Republica Moldova cuprinde un ºir de operaþiuni
ce vizeazã obþinerea datelor ºi informaþiei necesare cunoaºterii fenome-
nului crimã.

Obþinerea informaþiei cu caracter criminologic nu se reduce doar
la înregistrarea datelor privind infracþiunile ºi infractorii, ci cuprinde
ºi totalitatea operaþiilor de sistematizare, prelucrare, analizã ºi interpre-
tare a informaþiilor, inclusiv fundamentarea concluziilor de prognozã.

Criminalitatea, în manifestarea sa empiricã (sub aspect cantitativ),
poate fi definitã ca totalitate de infracþiuni, infractori, pãtimaºi ºi totali-
tatea pagubelor materiale produse de infracþiuni pe un anumit teritoriu
ºi într-o perioadã concretã de timp.1 Constatînd acest fapt, se propune
ca descrierea statisticã a criminalitãþii sã fie efectuatã prin evidenþierea

1 Бужор Валерий. Основы криминологии и профилактики преступлений.
Измаил, 2005. – ИИВТ. 81 С.
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urmãtoarelor elemente constitutive, ºi anume:
1. infracþiunea, adicã fapta sau comportamentul criminal (infracþio-

nal);
2. infractorul, adicã fãptuitorul, persoana care a sãvîrºit infracþiunea;
3. consecinþele infracþiunii, care includ:
3.1. victima, adicã persoanele care au pãtimit de pe urma infracþiunii

sãvîrºite;
3.2. pagubele materiale produse de infracþiuni.
Stabilirea elementelor constitutive ºi a caracteristicilor criminalitãþii

ne permite a propune ºi a descrie un sistem de indici criminologici
care, structural, va corespunde  caracteristicilor criminalitãþii enumerate
mai sus. Alãturîndu-ne poziþiei cercetãtorului L. Kondratiuc, propu-
nem utilizarea în locul tradiþionalei triade 2 (nivel, structurã, dinamicã)
a unui sistem constituit din ºase categorii de indici care, o datã cu
elementele constitutive ale criminalitãþii, vor caracteriza starea crimina-
litãþii (la Kondratiuc – 7 indici), 3 adicã indicii statistici ai:

1. nivelului criminalitãþii;
2. pericolului social al criminalitãþii;
3. structurii criminalitãþii;
4. intensitãþii;
5. repartizãrii teritoriale (geografiei) a criminalitãþii;
6. dinamicii criminalitãþii.

1. Indicii nivelului ºi pericolului social al criminalitãþii

1. Indicii statistici ai nivelului  redau prin cifre absolute, luate din
tabelele statistice, extinderea fenomenului infracþional în anumite limite
ale spaþiului (un anumit teritoriu – þarã, municipiu, raion) ºi timpului
(o perioadã concretã de timp – an, semestru, lunã).

1.1. Analiza statisticã a criminalitãþii, de regulã, porneºte de la con-
statarea numãrului de infracþiuni (total ºi pe categorii) înregistrate pe
un teritoriu distinct ºi într-o perioadã concretã de timp. De exemplu,
în anul 2007 în mun. Chiºinãu au fost înregistrate 7624 de infracþiuni.
Aºadar, cifra 7624 redã nivelul criminalitãþii în municipiu.

Urmãtorul pas – se constatã numãrul mediu de infracþiuni înregistra-

2 Vezi manualele de criminologie publicate atît în Republica Moldova cît şi în
România.

3 Vezi: В.Л. Кондратюк. Система криминологических показателей и методы
их вычисления. M., 1978.
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te pe un teritoriu concret în cîteva perioade de timp (3,5,10 ani). De
exemplu, în perioada 2005-2007 (perioada de 3 ani) în mun. Chiºinãu
au fost înregistrate: 9580 (2005), 7913 (2006), 7624 (2007), media
pentru aceºti 3 ani fiind de 8372 de infracþiuni înregistrate. Ulterior
se purcede la aceeaºi procedurã de stabilire a tipurilor de infracþiuni.

Totodatã, vom preciza faptul cã criteriul de grupare a infracþiunilor
poate fi ºi un alt indice decît cel al tipului de infracþiuni (de exemplu,
forma vinovãþiei); gradul pericolului social; obiectul atentãrii, locul
sãvîrºirii infracþiunii etc.

1.2. Caracterizînd al doilea element al criminalitãþii – persoana care
a comis infracþiuni, – va prezenta interes atît numãrul total al persoane-
lor depistate care au sãvîrºit infracþiuni (în general sau a infracþiunilor
de un anumit tip) pe un teritoriu concret ºi într-o perioadã datã de
timp, cît ºi numãrul mediu de infractori depistaþi în cîteva perioade de
timp pe acelaºi teritoriu. De exemplu, în anul 1970 în RSSM au fost
depistate 9000 de persoane care au comis infracþiuni, în anul 1980
acest indice constituind deja 14557 de persoane.

De asemenea, prezintã interes datele privind numãrul total al per-
soanelor care fac parte dintr-un grup social (o categorie concretã de
cetãþeni), depistaþi în sãvîrºirea infracþiunilor (în general sau a infracþiu-
nilor de un anumit tip) pe un teritoriu concret ºi într-o perioadã datã
de timp. În acest caz, persoanele pot fi grupate pe categorii, conform
diferitor indicii, ºi anume: sex, vîrstã, loc de trai, loc de muncã, stare
socialã etc. De exemplu, din numãrul total de persoane care au comis
infracþiuni în Republica Moldova în anul 2007 – 1870 erau femei,
1815 – minori, 12006 – persoane fãrã ocupaþie.

1.3. Datele referitoare la nivelul criminalitãþii vor fi incomplete,
dacã nu vor fi supuse unei analize statistice, inclusiv totalitatea persoane-
lor care au pãtimit de pe urma infracþiunilor (victimele). Posibilitãþile
cunoaºterii acestora sunt limitate, deoarece lipsesc datele statistice co-
respunzãtoare, însã aceste date pot fi obþinute în cadrul investigaþiilor
victimologice speciale.

În aceastã ordine de idei, este necesarã cunoaºterea cel puþin a numã-
rului total al persoanelor care au pãtimit de pe urma sãvîrºirii infracþiu-
nilor (în general sau a pãtimaºilor unui tip concret de infracþiuni) pe
un teritoriu concret ºi într-o perioadã datã de timp, inclusiv a numãru-
lui total de reprezentanþi ai unui grup (categorie de cetãþeni), care au
pãtimit de pe urma tuturor infracþiunilor sau infracþiunilor de un anu-
mit tip, înregistrate în condiþii concrete de spaþiu ºi timp.

1.4. În sistemul indicilor caracterizanþi ai nivelului criminalitãþii,
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trebuie evidenþiaþi cei care se referã la mãrimea pagubelor materiale, ºi
anume:

- cele produse de infracþiuni (toate infracþiunile sau infracþiunile
de un anumit tip) înregistrate pe un teritoriu concret ºi într-o perioadã
datã de timp;

- pagubele materiale produse ca urmare a infracþiunilor de un anumit
tip unor categorii concrete de cetãþeni (grup social), unor ramuri ale
economiei naþionale etc., pe un teritoriu dat ºi într-o perioadã concretã
de timp.

1.5. Principala caracteristicã a criminalitãþii este pericolul social, cu-
noaºterea ºi aprecierea la justa valoare a cãruia are o deosebitã importan-
þã nu numai cognitivã, ci ºi practicã. Criminalitatea este constituitã
dintr-o totalitate neomogenã de fapte social-periculoase, fiecare dintre
ele atentînd la diferite valori sociale, avînd ºi un grad diferit de pericol
social.

Evaluînd gradul pericolului social al infracþiunii, ne vom baza pe
investigaþii deja efectuate, cu adaptarea la posibilitãþile de aplicare în
practica realã a organelor de drept din þarã.

În literatura criminologicã sovieticã se atestã încercãri reuºite de
desemnare a indicatorilor care, adecvat, ar reda pericolul social al infracþi-
unii 4, autorii reieºind din postulatul cã pedeapsa este expresia juridicã
a pericolului social al infracþiunii; cu cît este mai severã sancþiunea
penalã prevãzutã de norma penalã, cu atît infracþiunea se considerã
mai periculoasã ºi cu atît mai sporit este pericolul ei social.

În investigaþiile noastre vom avea în vedere urmãtoarele:
a) ca unitate de mãsurã pentru aprecierea pericolului social al infrac-

þiunii va fi luatã privaþiunea de libertate, calculatã în ani;
b) indicele de reflectare a pericolului social al infracþiunii concrete

se calculeazã reieºind din media pedepsei prevãzute de sancþiunea normei
penale.

Pentru cunoaºterea pericolului social al infracþiunilor înregistrate
pe un teritoriu concret este necesarã elucidarea urmãtorilor indici statis-
tici ai pericolului social:

1.5.1. Indicele individual al pericolului social al infracþiunii (Ips) –

4 Л. Кондратюк, Возможности количественного описания преступности //
Организация и методика криминологических исследований. М., 1982, с.с. 47–61;
И. Блювштейн, Об оценке степени общественной опасности преступлений, – В
кн.: Вопросы борьбы с преступностью, вып. 15. М., 1972; С. Вицин, Системный
подход и преступность. M, 1976.
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aratã gradul de pericol social al infracþiunii concrete ºi se calculeazã
apreciind media pedepsei de privaþiune de libertate, exprimatã în ani.

În acest scop, se propune urmãtoarea formulã:

,
2

maxmin PPI ps




unde Pmin – este nivelul minim al privaþiunii de libertate, prevãzut în
sancþiunea articolului respectiv; Pmax – nivelul maxim de privaþiune de
libertate, prevãzut de aceeaºi sancþiune. De exemplu, conform art. 164
(1) Cod penal al Republicii Moldova, rãpirea unei persoane se pedep-
seºte cu privaþiune de libertate pe un termen de la 2 la 6 ani. Deci
indicele individual al pericolului social al acestei infracþiuni va fi – 4.

Totodatã, necesitã a fi prevãzut cazul în care articolul respectiv din
Codul penal al Republicii Moldova prevede cã pedeapsã detenþiunea
pe viaþã, cifra finalã în acest caz fiind înmulþitã cu coeficientul 1,35. În
cazul în care legislatorul prevede o pedeapsã neprivativã de libertate,
cifra finalã se înmulþeºte cu 0,85.

De asemenea, vom preciza cã legislatorul, adesea indiferent de reali-
tatea criminologicã, în mod arbitrar opereazã modificãri în sancþiunile
penale. De aceea, indicele individual al pericolului social ar fi calculat
mai obiectiv în baza unor cercetãri criminologice la tema datã, care ar
permite elaborarea unei gradaþii respective a indicilor pericolului social.

1.5.2. Coeficientul pericolului social al unui tip concret de infracþiuni
(violuri, furturi, tîlhãrii etc.) (Kps) se calculeazã dupã formula:

xIpsKps  ,
unde, Ips – indicele individual al pericolului social al infracþiunii; x –
numãrul de infracþiuni de acest tip, dar înregistrate pe un teritoriu
concret, într-o perioadã de timp.

De exemplu, în anul 2007 acest indice, pentru unele tipuri de infrac-
þiuni, era urmãtorul: pentru omor – (24,5) x (204) = 3774; pentru
viol – (19) x (209) = 2613; pentru furt – (3,5) x 5701 = 19989.

Tot în acest mod se poate calcula Kps pentru toate tipurile de
infracþiuni înregistrate pe un teritoriu dat.

1.5.3. Indicele pericolului social al criminalitãþii (IpsC) se calculeazã
sumînd coeficienþii pericolului social al tipurilor concrete de infracþiuni
(Kps), dupã urmãtoarea formulã:

nKpsKpsKpsKpsIpsC  321 .
Indicatorii desemnaþi pot fi folosiþi ºi pentru analiza intensitãþii

criminale, a structurii ºi dinamicii criminalitãþii.
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2. Indicii structurali ai criminalitãþii

În tabelul numãrul 1 este ilustrat calculul indicelui pericolului social
al criminalitãþii, calculat în baza blocului de infracþiuni reprezentative.

Tabelul nr. 1

Indicele pericolului social al criminalitãþii în Republica
Moldova în anul 2005, exprimat în baza infracþiunilor

reprezentative

2. Indicii structurali ai criminalitãþii

Prin structura criminalitãþii se subînþelege plasarea (dispunerea) ele-
mentelor criminalitãþii unul faþã de altul ºi corelarea acestora. Importanþa
cunoaºterii structurii ne-o dicteazã multitudinea formelor de manifestare
a criminalitãþii, relevarea aspectelor calitative ale criminalitãþii ºi a unor
legitãþi criminologice. Raporturile componentelor criminalitãþii le privim
atît ca proporþie, cît ºi ca influenþã exercitatã de o componentã asupra
celorlalte.

Grupurile de indici structurali se evidenþiazã dupã necesitãþile inves-
tigaþiilor criminologice (obiect, persoanã, consecinþe infracþionale etc.).

În continuare ne vom referi la indicii statistici ai structurii (indicii
structurali) frecvent utilizaþi în analiza criminologicã.

2.1. Primul grup de indici statistici caracterizeazã structura privind
faptele penale (infracþiuni).

2.1.1. Indicele statistic care ne prezintã ponderea infracþiunilor de un
anumit tip (sau a unui grup de infracþiuni) în raport cu totalitatea
infracþiunilor înregistrate pe un teritoriu concret ºi într-o perioadã
datã de timp se calculeazã astfel:

Nr. 
crt. 

Tipurile de 
infracţiuni 

reprezentative 

Indicele individual 
al pericolului social 

al infracţiunii 

Numărul 
total de 

infracţiuni 
(anul 2005) 

Indicele 
pericolului social 
al tipului concret 

de infracţiuni 
1 Omor 24,5 401 9824,5 
2 Viol 19,0 204 3876,0 
3 Tîlhărie 7,7 392 3018,4 
4 Jaf 7,2 1949 14032,8 
5 Furt 4,5 16459 74065,5 
6 Huliganism 3,1 1356 4203,6 
7 Excrocherie 6,5 1087 7065,5 

Indicele pericolului social al criminalităţii 116086,3 
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%,100
.


Infr
TiPt

unde Pt – ponderea tipului de infracþiuni, Ti – tipul (felul) concret de
infracþiuni înregistrate, Infr. – numãrul total de infracþiuni înregistrate.
De exemplu, ponderea infracþiunilor reprezentative vizavi de totalitatea
infracþiunilor înregistrate în Republica Moldova în anul 2005 a consti-
tuit: omor – 1,1%, viol – 0,6%, tîlhãrie – 1,0%, jaf – 5,3%, furt –
45,3%, huliganism – 3,7%, escrocherie – 3,0%. Acest grup de infracþi-
uni constituie circa 60% din totalitatea infracþiunilor înregistrate. Anu-
me de aceea l-am ºi evidenþiat ca grup reprezentativ de infracþiuni.

Structurizarea totalitãþii infracþiunilor poate fi calculatã în baza a
douã sau mai multe criterii ca, de exemplu: dupã tipul de infracþiuni
ºi locul sãvîrºirii crimei.

2.1.2. Indicele pericolului social al structurii criminalitãþii (IPS) este
egal cu suma produsului ponderii (%) fiecãruia dintre tipurile de infrac-
þiuni înregistrate la indicele individual al pericolului social al infracþiunii
(Ips).

)()()()( 321 IpsPtIpsPtIpsPtIpsPtIPS n  .
De exemplu, IPS al infracþiunilor reprezentative pentru anul 2005

a constituit: omor (1,1% x 24,5 = 27) + viol (0,6% x 19,0 = 11,4)
+ tîlhãrie (1,0% x 7,7 = 7,7) + jaf (5,3% x 7,2= 38,1) + furt
(45,3% x 4,5 = 203,8) + huliganism (3,7% x 3,1 = 11,5) + escroche-
rie (3,0% x 6,5 = 19,5). Deci indicele pericolului social al structurii
criminalitãþii pentru anul 2005 va fi egal cu 319.

2.1.3. Indicele modificãrilor pericolului social al structurii criminalitãþii
(ImS) se apreciazã în cazurile în care este necesarã compararea schimbãri-
lor structurale de pe acelaºi teritoriu, însã referitoare la diferite perioade
de timp.

,o
s

t
s

m P
PSI 

unde o
sP este perioada luatã ca baza, t

sP – perioada comparabilã.
Aºadar, pentru aprecierea modificãrilor structurale ale pericolului

social este necesarã  cunoaºterea urmãtoarelor:
a) ponderea fiecãruia dintre tipurile de infracþiuni sãvîrºite pe terito-

riul dat (Pt);
b) gradul pericolului social al fiecãrui tip de infracþiuni (Ips).
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Indicele modificãrilor structurale ale pericolului social poate fi cal-
culat ºi în baza blocului de infracþiuni reprezentative (în cazul dat –
exemplificãm perioada 1991-2001. Vezi tabelul numãrul 2).

Tabelul nr. 2

Indicele modificãrilor structurale ale pericolului social pentru anii
1991 ºi 2001 în Republica Moldova

2.2. Al doilea grup de indicatori statistici caracterizeazã structura
privind persoanele care au comis infracþiuni, ºi anume:

2.2.1. Indicele statistic care reflectã ponderea persoanelor depistate în
sãvîrºirea unui anumit tip de infracþiuni, înregistrate pe un anumit teri-
toriu ºi într-o perioadã concretã de timp, comparativ cu numãrul total
al persoanelor depistate în sãvîrºirea infracþiunilor (calculul analogic
celui descris în pct. 2.1.).

2.2.2. Indicele statistic care reflectã ponderea persoanelor dintr-o cate-
gorie de cetãþeni (grup social) depistaþi în sãvîrºirea infracþiunilor înregistra-
te pe teritoriul dat (depistaþi în sãvîrºirea infracþiunilor de un anumit
tip). De exemplu, în anul 1985 în RSSM, din numãrul total de persoa-
ne – 20728, depistate în sãvîrºirea infracþiunilor, erau: 11% – minori;
43,9% – muncitori; 12,2% – colhoznici; 7,6 – elevi ºi studenþi; 19%
– persoane fãrã ocupaþii; 3,9% – membri de partid; 13,6% – comsomo-
liºti.

2.2.3. Indicele manifestãrii criminalitãþii în grup ne permite a cunoaºte
ponderea infracþiunilor sãvîrºite de cãtre persoane în grup comparativ
cu totalitatea infracþiunilor înregistrate pe teritoriul dat:

Ponderea tipului dat de 
infr. în totalitatea celor 

înregistrate (Pt) 

Produsul ponderii Im 
(%) tipului de 

infracţiuni la indicele 
individual al pericolului 

social al infr. 
Nr. 
crt. 

Tipurile de 
infr. 

reprezentative 

Indicele 
individual al 
pericolului 
social. (Ips) perioada 

de bază 
(1991) 

perioada 
compar. 
(2001) 

perioada 
de bază 
(1991) 

perioada 
compar. 
(2001) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. omor 23,6 0,6% 1,0% 14,2 23,6 
2. viol 14 0,8% 0,5% 11,2 7,0 
3. tîlhărie 16,5 0,9% 1,3% 14,9 21,5 
4. jaf 11,0 5,4% 5,5% 59.4 60,5 
5. furt 10,1 63% 49,2% 636,3 497,0 
6. huliganism 3,4 3,8% 3,0% 13,0 10,2 
7. excrocherii 7,6 0,1% 3,1% 0,8 23,6 

TOTAL 749,8 643,4 
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InfrCgIg  ,
unde Cg este numãrul de infracþiuni sãvîrºite în grup, Infr – numãrul
total de infracþiuni.

2.3. Al treilea grup de indicatori statistici ai structurii contribuie
la descrierea statisticã a persoanelor care au pãtimit de pe urma infrac-
þiunilor comparativ cu numãrul total al pãtimaºilor ºi cel al pagubelor
materiale.

2.3.1. Indicele statistic care reflectã ponderea persoanelor ce aparþin
unui grup social (o categorie concretã de cetãþeni), care au pãtimit de pe
urma sãvîrºirii infracþiunilor (în general sau a infracþiunilor de un anumit
tip), înregistrate pe un teritoriu concret ºi într-o perioadã datã de
timp;

2.3.2. Indicele statistic care reflectã ponderea pagubelor materiale produ-
se de infracþiunile de un anumit tip în totalitatea pagubelor materiale
produse de infracþiunile înregistrate pe un teritoriu concret, într-o
perioadã datã de timp.

3. Indicii intensitãþii infracþionale

Indicii intensitãþii infracþionale evidenþiazã legãtura criminalitãþii
cu mediul social ºi relevã gradul de rãspîndire a criminalitãþii pe teritori-
ul dat într-o anumitã perioadã de timp ºi este unul dintre cei mai
obiectivi indicatori ai criminalitãþii. Acest fapt se confirmã prin utiliza-
rea frecventã a indicilor criminalitãþii la caracterizarea stãrii criminalitãþii
în întregime.

În continuare ne vom referi la acei indici ai intensitãþii infracþionale
care, mai frecvent ºi eficient, pot fi utilizaþi în analiza statisticã a crimina-
litãþii.

3.1.1. Coeficientul criminalitãþii (Kf) aratã numãrul de infracþiuni
care îi revine unui anumit numãr de locuitori din teritoriul dat, calcu-
lîndu-se ca raport al numãrului total de infracþiuni înregistrate pe un
anumit teritoriu ºi într-o perioadã anumitã la numãrul total al locuitori-
lor pe teritoriul dat, dupã formula:

,E
P

InfrKf 

unde Infr. este numãrul de infracþiuni comise, P – numãrul populaþiei
pe teritoriul dat, E – unitatea de mãsurã (1 mie, 10 mii, 100 mii etc.).
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În Republica Moldova coeficientul criminalitãþii se calculeazã, de regu-
lã, reieºind din unitatea de mãsurã – 10000 locuitori; în rapoartele
ONU privind criminalitatea în diferite state unitatea de mãsurã este 1
mln. De exemplu, în anul 1960 în RSSM au fost înregistrate 3113
infracþiuni, numãrul populaþiei fiind de 2884500 locuitori. Se cere
de aflat care era coeficientul criminalitãþii la 10000 locuitori, calculat
în felul urmãtor: 3113 : 2884500 x 10000 = 10,8.

Tabelul de mai jos reflectã coeficientul criminalitãþii, calculat la 10
mii de locuitori, în unele oraºe ale Republicii Moldova (1990), indicînd
în care oraº infracþiunile erau sãvîrºite mai intens.

Tabelul nr. 3

Datele comparative ale criminalitãþii în unele oraºe ale
Republicii Moldova în anul 1990

La determinarea numãrului total de infracþiuni sunt sumate:
a) date privind infracþiunile care s-au soldat cu sentinþã;
b) date privind faptele comise de persoanele eliberate de rãspundere

penalã ºi (sau) de pedeapsã ca urmare a amnistiei sau în legãturã cu
înlocuirea pedepsei prin mãsuri de siguranþã cu caracter educativ, sau
cu tragerea la rãspundere administrativã;

c) date privind infracþiunile nedescoperite, dar care au fost înregistra-
te în ordinea stabilitã.

De precizat cã statistica criminologicã noteazã prin P – populaþia
avînd vîrsta de la care, conform legii, este prevãzutã rãspunderea penalã.
În practicã însã, în legãturã cu lipsa datelor despre populaþie potrivit
criteriilor de vîrstã ori din alte motive, Kf este calculat prin raportarea
la toatã populaþia teritoriului dat. Noi insistãm asupra variantei de
calcul al coeficientului criminalitãþii cînd la numitorul formulei respec-
tive vor fi incluse persoanele care au atins vîrsta pasibilã de pedeapsã,
fapt absolut obligatoriu, dupã cum vom vedea ºi la calcularea coeficien-
þilor speciali ai criminalitãþii ºi ai activitãþii infracþionale. De exemplu,
reieºind din datele statisticii oficiale,5 a fost calculat coeficientul crimi-

Denumirea oraşului Kf 
Chişinău 210,6 
Tiraspol 135,3 
Tighina 106,7 
Bălti 70,4 
Kf. pe ţară 98,6 

5 Vezi: Anuarul statistic al Republicii Moldova/Biroul Naţ. de Statistică al RM,
2008, pag. 32, 246.
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nalitãþii pentru anul 2006, acesta fiind de 68,9 (la 10000 locuitori).
Însã, conform estimãrilor criminologice se contureazã o altã cifrã. Exem-
plificãm: în anul 2006 numãrul total al populaþiei în Republica Mol-
dova era de 3589936, dintre care mai mult de jumãtate de milion se
afla peste hotarele þãrii. Din cele aproximativ 3 milioane rãmase –
657876 de locuitori aveau vîrsta de pînã la 14 ani. Prin urmare, popula-
þia pasibilã de pedeapsã era în numãr de 2342124, iar numãrul total
de infracþiuni constituia – 24767.  Deci Kf pentru anul 2006 va fi
urmãtorul:

24767 : 2342124 x 10000 = 105,7.
Constatãm o diferenþã de 36,8 unitãþi dintre statistica oficialã ºi

datele criminologice. Concomitent, dacã avem în vedere faptul cã crimi-
nalitatea latentã depãºeºte minim de 4-5 ori pe cea înregistratã – vom
avea un coeficient al criminalitãþii în Republica Moldova pentru anul
respectiv de circa 450 de infracþiuni la 10000 de locuitori.

3.1.2. Coeficientul special al criminalitãþii (Ks) atestã numãrul infrac-
þiunilor de un anumit tip, înregistrate într-un interval de timp, ce
revine unui anumit numãr de locuitori din teritoriul dat (infracþiuni
de violenþã, contra proprietãþii, contra justiþiei etc.).

În tabelul numãrul 4 sunt reflectaþi coeficienþii criminalitãþii de
mare violenþã în Besarabia þaristã.

Tabelul nr. 4

Coeficienþii criminalitãþii de mare violenþã în Basarabia þaristã în
perioada 1873-1900

Infracţiunile 
Anii 

Media 
infracţiunilor 
înregistrate şi 
Kf la 100000 

locuitori 
Omor Viol Jafuri şi 

tîlhării 

Ponderea 
infracţiunilor de 
mare violenţă în 
numărul total de 
infracţiuni (%) 

1873-1875 2372 
220 

100,6 
8,6 

50 
4,3 

140,2 
12,1 12,3 

1876-1880 2198 
195,5 

95,6 
8,5 

54 
4,9 

149,2 
12,9 13,6 

1881-1885 2482,6 
177,2 

109,6 
7,7 

60,8 
4,3 

165,2 
11,7 13,5 

1886-1890 2687 
169,7 

142 
8,9 

122,6 
7,7 

176 
11,1 16,4 

1891-1895 3327 
188,2 

150 
8,4 

167 
9,4 

240 
13,5 16,7 

1896-1900 4453,8 
215,8 

173 
8,9 

201 
10,3 

268,6 
13,8 14,4 
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3.1.3. Coeficientul distructivitãþii criminale (KDC) este unul dintre
cei mai importanþi indici care permite caracterizarea criminalitãþii ºi se
calculeazã sumînd produsul coeficientului special al criminalitãþii la
coeficientul pericolului social al tipului dat de infracþiuni, ºi anume:

nKsKsKsKsKDC  ...321 .
De exemplu, KDC pentru anul 2005, reieºind din calculul infracþiu-

nilor reprezentative, era urmãtorul: (omor – 1,7x9824,5) + (viol –
0,9x3876) + (tîlhãrie – 1,6x3018,4) + (jaf – 8,3x14032,8) + (furt
– 70,0x74065,5) + (huliganism – 5,8x4203,6) + (escrocherie –
4,6x7065,5) = 5382958,91.

3.2. Grupul de indici statistici care caracterizeazã activitatea infracþi-
onalã a populaþiei ne permite a reflecta adecvat activitatea infracþionalã
a populaþiei pe teritoriul dat. Pentru analiza criminologicã prezintã
interes coeficienþii ce caracterizeazã gradul de rãspîndire a criminalitãþii
în rîndul diferitelor grupuri ale populaþiei: coeficientul special al activi-
tãþii criminale, coeficientul special al activitãþii criminale a unui grup
social, coeficientul contaminãrii criminale a grupului social, coeficientul
special al activitãþii infracþionale a grupului social, coeficientul crimina-
lizãrii populaþiei.

3.2.1. Coeficientul activitãþii infracþionale (Kai) al populaþiei ne per-
mite sã calculãm numãrul persoanelor depistate în sãvîrºrea infracþiuni-
lor pe un anumit teritoriu ºi într-o perioadã concretã de timp, raportat
la numãrul total de locuitori din acelaºi teritoriu. Acest indice este
calculat dupã formula:

,E
P

InfrKai 

unde Infr este numãrul total de persoane depistate în sãvîrºirea infracþi-
unilor, P – numãrul persoanelor pasibile de rãspundere penalã.

3.2.2. Coeficientul special al activitãþii infracþionale a populaþiei
(Ksai) ne aratã ce numãr de persoane depistate în sãvîrºirea infracþiunii
de un anumit tip (j) pe un teritoriu concret revine unui anumit numãr
de locuitori (10000, 100000) ºi se calculeazã dupã formula:

.E
P

InfrjKsai 

3.2.3. Coeficientul special al activitãþii infracþionale a unui grup social
(Ksai(rj) constituie numãrul reprezentanþilor grupului social (r) depista-
þi în sãvîrºirea infracþiunilor (în general sau a infracþiunilor de un anumit
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tip) din numãrul populaþiei acestui grup social de pe teritoriul dat ºi
într-o perioadã concretã de timp:

,)( E
Pr

InfrjrjKsai 

unde Infrj este numãrul persoanelor care aparþin unui grup social,
depistaþi în sãvîrºirea infracþiunilor, Pr – numãrul de persoane ale gru-
pului social respectiv.

3.2.4. Coeficientul contaminãrii criminale a grupului social (Kcc) se
calculeazã ca raport al ponderii (%) persoanelor depistate în sãvîrºirea
infracþiunilor ºi care aparþin unui grup social concret la ponderea acestui
grup în totalitatea populaþiei:

,
Nr
PrKcc 

unde Pr indicã ponderea (%) persoanelor care aparþin unui grup social
concret (element al structurii social-demografice), depistate în sãvîrºirea
infracþiunilor, iar Nr indicã ponderea persoanelor reprezentanþi ai ace-
luiaºi  grup social în totalitatea populaþiei teritoriului dat.

De exemplu, în anul 2000 în raionul X., bãrbaþii, care constituie
43% din populaþie, au sãvîrºit 85% din infracþiuni; respectiv femeile
au sãvîrºit 15% din infracþiuni.

În baza acestor date vom calcula coeficientul contaminãrii criminale
(Kcc) a bãrbaþilor ºi femeilor în raionul X.:

97,14385 Kccb ; .26,05715 Kccf
3.2.5. Coeficientul special al contaminãrii criminale a grupului social

reprezintã raportul ponderii (%) persoanelor depistate în sãvîrºirea
infracþiunilor de un anumit tip ºi care aparþin unui grup social concret
la ponderea acestui grup din totalitatea populaþiei ºi se calculeazã dupã
formula:

,)(
Nr

jPinfKcj 

unde Pinf(j) indicã ponderea persoanelor ce reprezentã un grup social,
depistate în sãvîrºirea unui tip concret de infracþiuni; Nr – ponderea
acestui grup social în totalitatea populaþiei persoanelor teritoriului
dat. De exemplu,  minorii au sãvîrºit 20% din furturi, ponderea lor în
numãrul total al populaþiei fiind – 16%.  Kcj = 20:16.

3.2.6. Coeficientul criminalizãrii populaþiei (Kcp) aratã cîþi deþinuþi
revin unui anumit numãr al populaþiei din teritoriul dat:
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.10000 PDKcp
De exemplu, în anul 2007 în instituþiile penitenciare din Republica

Moldova îºi ispãºeau pedeapsa 6521 de persoane, numãrul populaþiei
aflate permanent pe teritoriul þãrii fiind de aproximativ 3 milioane.

Kcp = 6521 : 3000000  x 10000 = 21,7.
3.3. Analiza statisticã a criminalitãþii nu va fi completã fãrã reflecta-

rea indicilor intensitãþii care caracterizeazã victimele infracþiunilor. În
acest caz se calculeazã urmãtoarele: rata victimizãrii, nivelul special de
victimizare, coeficientul special de victimizare a unui grup social.

3.3.1. Rata victimizãrii populaþiei (nivelul general de victimizare)
reprezintã numãrul de victime de pe un anumit teritoriu raportat la
numãrul populaþiei de pe teritoriul respectiv ºi calculat la un anumit
numãr de persoane. Rata victimizãrii se calculeazã dupã formula:

EPVRv  ,
unde V este numãrul de victime, P – numãrul populaþiei, E – unitatea
de mãsurã (10000, 100000).

3.3.2. Nivelul special de victimizare aratã numãrul victimelor unui
tip concret de infracþiuni ce revine unui anumit numãr de locuitori
din teritoriul dat ºi se calculeazã dupã formula:

EPVjRvj  ,
unde Vj este numãrul de persoane care au pãtimit de pe urma sãvîrºirii
infracþiunilor de un anumit tip; P – numãrul populaþiei de pe teritoriul
dat.

3.3.3. Coeficientul de victimizare a unui grup social (Kvj) se calculeazã
ca raport al ponderii persoanelor care au pãtimit de pe urma sãvîrºirii
infracþiunilor ºi care aparþin unui grup social concret la ponderea
acestui grup în totalul populaþiei:

Kvj = Vr : Nr,
unde Vr indicã ponderea victimelor care aparþin unui grup social con-
cret, iar Nr –  ponderea persoanelor aceluiaºi grup social în totalul
populaþiei teritoriului dat.

3.3.4. Coeficientul special de victimizare a unui grup social ne permite
constatarea grupurilor sociale mai victimizate ºi se calculeazã ca raport
al ponderii (%) persoanelor care au pãtimit de pe urma sãvîrºirii in-
fracþiunilor de un anumit tip ºi care aparþin unui grup social concret
la ponderea acestui grup în totalul populaþiei.
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4. Geografia criminalitãþii

Geografia criminalitãþii, adicã repartizarea teritorialã a criminalitãþii
în societate, este determinatã de istoricul ºi specificul „mediului” ºi
cuprinde indicii criminologici care caracterizeazã repartizarea teritorialã
a criminalitãþii dupã nivel ºi intensitate, dupã structurã, pericol social
ºi tendinþele fenomenului infracþional.

Necesitatea unui studiu al repartizãrii teritoriale a criminalitãþii
este condiþionatã de specificul criminalitãþii în diferite localitãþi, muni-
cipii, oraºe, raioane, sectoare etc. Acestea, la rîndul lor, sunt determinate
de condiþiile istorice de dezvoltare, structura populaþiei, caracteristicile
socio-culturale ºi socio-economice ale teritoriului, de prezenþa între-
prinderilor, centrelor comerciale, de deservire socialã, de odihnã, a
instituþiilor de învãþãmînt etc.

Fãrã cunoaºterea particularitãþilor teritoriale este dificilã nu numai
aprecierea adecvatã a situaþiei criminogene, dar ºi utilizarea eficientã a
rezultatelor analizei criminologice, inclusiv a acestor cunoºtinþe în ela-
borarea mãsurilor concrete de profilaxie, orientate spre teritoriul con-
cret. De aceea, efectuînd analiza criminologicã, este necesarã atenþiona-
rea asupra dezvãluirii legãturilor ºi interdependenþelor criminalitãþii
cu caracteristicile ºi particularitãþile teritoriului.

Indicii geografiei criminalitãþii permit lãrgirea posibilitãþilor analizei
statistice a criminalitãþii, îmbogãþind noþiunea starea criminalitãþii prin
elucidarea deosebirilor ºi particularitãþilor teritoriale, explicînd cauzele
acestor deosebiri ºi particularitãþi.

Efectuînd un studiu despre specificul criminologic al unitãþii terito-
riale concrete, vom utiliza aceiaºi indici statistici ce caracterizeazã ele-
mentele criminalitãþii (infracþiunile, infractorii, pãtimaºii, paguba mate-
rialã). De aceea, apreciind indicii repartizãrii teritoriale a criminalitãþii,
se va atenþiona mai întîi asupra raportului indicilor statistici ai crimina-
litãþii, calculat pe teritoriul dat, la indicii analogici ai unui teritoriu
similar sau, în general, pe þarã. Comparînd elementele criminalitãþii
unui raion (municipiu) cu cele ale unei unitãþi teritoriale mai mari, se
calculeazã indicii de localizare a infracþiunilor de un anumit tip, înregis-
trate pe teritoriul concret, ºi indicii de manifestare interteritorialã a
criminalitãþii, determinatã de mobilitatea infractorilor ºi de caracterul
plasãrii în aceste unitãþi teritoriale a întreprinderilor industriale, centre-
lor comerciale ºi de odihnã, a instituþiilor de învãþãmînt ºi de particula-
ritãþile dezvoltãrii social-economice etc.

4.1. Indicele de localizare a infracþiunilor de un anumit tip, înregistrate
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pe teritoriul concret, calculat dupã formula:
InfTLInfTIL  ,

unde InfT este ponderea infracþiunilor de un anumit tip, înregistrate
pe teritoriul dat, InfTL – ponderea infracþiunilor de un anumit tip,
înregistrate într-o unitate teritorialã mai mare.

Importanþa practicã a acestui indice constã în posibilitatea evidenþie-
rii, comparînd starea criminalitãþii unui teritoriu în coraport cu unitatea
teritorialã mai mare, a infracþiunilor tipice acestui teritoriu, care îl
individualizeazã. Aceste particularitãþi criminologice ale teritoriului,
manifestate stabil în dinamicã, bineînþeles au determinantele proprii,
cunoaºterea cãrora þine de competenþa ºi atribuþiile criminologului.

4.2. Un alt grup de indicatori serveºte pentru evidenþierea manifes-
tãrilor interteritoriale ale criminalitãþii, determinatã de mobilitatea
infractorilor ºi de caracterul plasãrii în aceste unitãþi teritoriale a între-
prinderilor industriale, centrelor comerciale ºi de odihnã, a instituþiilor
de învãþãmînt ºi de particularitãþile dezvoltãrii social-economice etc.

Informaþiile privind locul sãvîrºirii infracþiunilor ºi infractorii per-
mit calcularea indicatorilor de manifestare interteritorialã a criminalitãþii
care, în investigaþiile criminologice, sînt determinaþi de douã tipuri
de indicatori, calculaþi în procente (%):

a) raportul infracþiunilor sãvîrºite pe teritoriul A (Inf) de persoane
care locuiesc permanent în alte unitãþi teritoriale (B) la numãrul total
de infracþiuni înregistrate pe acest teritoriu (A):

M1 = Infr B : N inf A x 100,
Acest indice ne permite a constata ponderea infracþiunilor sãvîrºite

pe teritoriul A de cãtre infractorii din alte unitãþi teritoriale.
b) raportul infracþiunilor sãvîrºite de locuitorii teritoriului dat (A)

în alte unitãþi teritoriale (B) la totalitatea de infracþiuni înregistrare în
acest teritoriu (B):

M2 = Infr A : Nr inf B x 100,
unde M2 este numãrul de infracþiuni comise în alte unitãþi teritoriale
de cãtre locuitorii din unitatea teritorialã datã.

4.3. Indicele manifestãrii interteritoriale a criminalitãþii  este calculat
ca difirenþã dintre numãrul total de infractori depistaþi în sãvîrºirea
infracþiunilor în unitatea teritorialã A (B) ºi numãrul de infractori
care locuiesc permanent pe acest teritoriu.
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5. Indicii dinamicii ºi prognoza criminalitãþii

5.1. Indicii ce caracterizeazã dinamica criminalitãþii

Termenul dinamica criminalitãþii este utilizat pentru a demonstra
evoluþia în timp a indicilor ce caracterizeazã elemente criminalitãþii ºi
poate fi calculat utilizînd mãrimile absolute sau cele relative.

Analiza dinamicii se efectueazã prin urmãtoarele metode (procedee)
statistice: calcularea nivelului seriei (adaosul absolut), ritmul creºterii
ºi ritmul sporului.

Ritmurile dinamice se caracterizeazã prin urmãtorii indicatori:
- Sporul absolut, care indicã diferenþa dintre nivelul dat al ºirului ºi

nivelul comparabil (cel precedent sau cel luat drept bazã a lui), aratã
cu cît nivelul dat al ºirului depãºeºte nivelul luat ca bazã pentru compa-
rare (sporul absolut poate fi pozitiv ºi negativ), ºi anume:

1 NtNtSa ;
- Ritmul de creºtere reprezintã raportul nivelului dat faþã de nivelul

comparabil (cel precedent sau cel luat drept bazã),

1 NtNtRc ;
- Ritmul sporului (Rs) reprezintã (de regulã, în procente (%)) rapor-

tul dintre sporul absolut (Sa) ºi nivelul precedent al ºirului dinamic,

.
1


Nt
SaRs

Teoria statisticii cunoaºte o serie de procedee de cercetare a dinamicii
criminalitãþii, în special fiind utilizate metoda bazei fixe ºi metoda bazei
mobile.

Metoda bazei fixe (unice) constã în egalarea datelor pentru perioada
de comparare cu 100%, indicii urmãtoarelor perioade, în procente,
fiind determinaþi în raport cu aceastã bazã de comparare.

Pentru relevarea legitãþilor dinamice, a tendinþelor ºi modificãrilor
trebuie analizaþi indicii pe perioada de lungã duratã (5-7-10-15 ºi
mai mulþi ani). În acest caz, metodele de calculare a indicilor sunt
complexe (comasarea intervalelor, ajustarea seriilor dinamicii cu ajutorul
mediei glisante etc.). În aceste cazuri, necesitã o abordare cît se poate
de corectã vizavi de selectarea anului ale cãrui date statistice sînt accepta-
te drept bazã a comparãrii. La selecþia incorectã a bazei unice poate fi
obþinutã o serie dinamicã denaturatã. Spre exemplu, în anul 1990 în
Republica Moldova au fost înregistrate 43017 infracþiuni, ceea ce nu
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era tipic perioadei respective. Pentru comparare: în anul 1999 au fost
înregistrate 40862 de infracþiuni, iar în anul 1991 – 39044. În consecin-
þã, de faptul care an din aceºti trei va fi luat drept bazã va depinde ºi
calculul ºirului dinamic. De aceea, noi recomandãm a lua drept bazã
nu un singur an, ci indicele mediu al cîtorva ani precedenþi.

Sã examinãm dar prin metoda bazei fixe dinamica criminalitãþii în
Republica Moldova în decursul anilor 1981-2005 în comparaþie cu
indicele mediu anual al nivelului în perioada 1976-1980 (5 ani), indici
reflectaþi în tabelul numãrul 5.

Tabelul nr. 5

Dinamica criminalitãþii în Republica Moldova
în perioada 1976-2005

În statistica criminologicã, pentru calcularea ritmurilor de creºtere
ºi dinamicii fenomenelor studiate se foloseºte pe larg ºi metoda bazei
mobile (metoda de lanþ), care constã în faptul cã drept bazã de compara-
re servesc indicii perioadei precedente. Datele statistice pentru fiecare
an urmãtor sunt comparate cu datele perioadei precedente.

Pentru a studia dinamica unui tip sau a unei grupe de infracþiuni,
în scopul stabilirii legitãþilor esenþiale în dezvoltarea fenomenului dat,
trebuie sã facem abstracþie de întîmplãri, folosind procedee de transforma-
re a seriilor statistice (ºirului dinamic).

Abordînd problema transformãrii seriilor statistice, este necesarã
caracteristica, în linii generale, a noþiunii de serii statistice, care reprezintã

Anii Valori absolute (mii) % faţă de media 
anilor 1976-1980 

1976-1980 12,9 100 % 
1981 15,8 122.4 
1982 18,8 145,7 
1983 20,6 159,6 
1984 20,2 156.5 
1985 20,5 160,0 
1986 20,9 162,0 
1987 20,8 161,2 
1988 32,4 251,1 
1989 40,9 317.0 
1990 43,0 333,3 
1995 38,4 294,5 
2000 38,3 296,6 
2005 36,3 280,0 
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corespondenþa dintre valorile caracteristicii de grupare ºi frecvenþele
apariþiei acestora.

Drept exemplu de serie dinamicã de moment pot servi indicii numãru-
lui populaþiei la o datã anumitã (la 1 ianuarie sau 1 iunie) a fiecãrui
an. Totodatã, ca exemple de serii ale intervalelor dinamice sunt indicii
numãrului de infracþiuni comise într-un an.

În ambele cazuri citate, intervalul ºirului dinamic este egal cu un
an, dar are semnificaþie diferitã – în seria de momente intervalul consti-
tuie rãstimpul dintre date, la care se referã informaþiile, iar în seria de
intervale unitatea de mãsurã reprezintã perioada de timp în cursul
cãreia au fost generalizate informaþiile citate. Indicii seriilor de intervale
pot fi adunaþi, pe cînd indicii seriilor de moment nu pot fi supuºi
acestei operaþii, ceea ce înseamnã cã, potrivit exemplelor sus-citate,
poate fi sumat (totalizat) numãrul infracþiunilor comise în decursul
unui ºir de ani ºi obþinut totalul (suma) infracþiunilor dintr-o anumitã
perioadã (2, 3, 5, 10 ani), nu are sens însã sumarea numãrului popula-
þiei pe date concrete.

O cerinþã importantã pentru formarea ºirului dinamic este omoge-
nitatea calitativã a nivelului ºirului dinamic pe parcursul întregii perioa-
de. De exemplu, dacã este studiat coeficientul criminalitãþii, trebuie
luate în consideraþie modificãrile operate în legislaþia penalã, în calcul
fiind luate datele privitoare la acele tipuri de infracþiuni care au fost
prevãzute de legea penalã în decursul întregii perioade cercetate.

O altã cerinþã importantã înaintatã faþã de ºirurile dinamice o repre-
zintã permanenþa teritoriului examinat, avîndu-se în vedere, în aceste
cazuri, respectarea principalei cerinþe în formarea ºi analiza ºirului dina-
mic – comparabilitatea indicilor în spaþiu ºi timp.

Principalul indice (indicator) al ºirului dinamic – nivelul – poate fi
iniþial, mediu ºi final. Nivelul iniþial indicã valoarea primului, iar cel
final – valoarea ultimului membru al ºirului. Nivelul mediu (media
cronologicã) reprezintã media cronologicã a ºirului variaþional ºi se
calculeazã în funcþie de caracterul seriei dinamice,– care este de intervale
sau de moment.

Cea mai simplã metodã de transformare este nivelarea ºirului dinamic
ºi constã în calcularea pe baza indicilor seriei dinamice a valorilor medii,
în aºa fel ºirul care, de fapt, e fluctuant (oscilant) se transformã într-
un ºir nivelat, al cãrui caracter ºi particularitãþi de dezvoltare sunt
evidenþiate clar. Nivelarea poate fi efectuatã prin aplicarea metodei
mediei glisante, calculînd indicii medii pentru o anumitã perioadã (de
exemplu, pentru doi, trei, cinci ani etc.).

Dupã conþinutul caracteristicii de grupare, seriile statistice pot fi:
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serii statistice de timp (cronologice sau dinamice), serii statistice de spaþiu
(teritoriale), serii statistice de distribuire.

Transformarea seriilor dinamice este aplicatã în scopul relevãrii (evi-
denþierii) aºa-ziselor fluctuaþii sezoniere ale indicilor criminalitãþii (în
timpul anului).

Prin fluctuaþii sezoniere ale criminalitãþii înþelegem modificãrile în
decursul anului ale seriei dinamice determinate de specificul fenomenu-
lui studiat. Pentru caracterizarea fluctuaþiilor sezoniere se folosesc indici
speciali, numiþi „indici ai sezonalitãþii”, care constituie raporturi (sub
formã de procente sau cota-parte a unitãþii) ale nivelurilor reale ale
seriei dinamice la media seriei dinamice.

Pentru calcularea indicilor sezonalitãþii necesitã a fi studiate datele
privind fenomenul infracþional pe un ºir de ani precedenþi (3-5 ani)
ºi, generalizîndu-i, sã obþinem o imagine adecvatã despre modificarea
acestuia în limitele ciclului anual. Intervalele din cadrul unui an, luate
drept unitate (sãptãmîni, decade, luni, trimestre), se determinã þinînd
seama de specificul fenomenului criminalitãþii ºi de sarcinile cercetãrii.

Esenþa indicilor sezonalitãþii ºi modul de calculare a lor constã în
faptul cã, dacã se constatã prezenþa ciclului sezonier al fenomenului
examinat (în cazul dat, numãrul de infracþiuni de un anumit tip) în
limitele anului, adicã indicii sînt repartizaþi neuniform în decursul
anului, trebuie stabilit cum se modificã acestea în timpul anului pe
perioade (intervale). De exemplu, dacã lunii ianuarie îi revine 1/12 din
numãrul anual de infracþiuni, atunci indicele sezonalitãþii pe luna ianua-
rie este egal cu 1,0. Dacã toþi indicii luaþi pe luni sunt egali cu o
unitate, înseamnã cã fenomenul studiat nu are un ciclu sezonier lunar
ºi nu poate fi caracterizat prin indicii sezonalitãþii. Prin urmare, dacã
lunii ianuarie îi revine nu 1/12 din numãrul anual de infracþiuni, ci 1/
20 din acest numãr, atunci, luînd ca bazã raportul acestor valori (1/
12 : 1/20 = 12/20), obþinem indicele sezonalitãþii pe luna ianuarie,
care este egal cu 0,6 (sau 60%) din indicele mediu lunar.

Fireºte, indicele mediu lunar este calculat pentru toþi anii, la fel ca
ºi indicele mediu lunar general. Fiecare indice mediu lunar (pe ianuarie,
februarie etc.) este egal cu suma indicilor reali pentru luna respectivã
pe ani, împãrþit la numãrul de ani, iar indicele mediu lunar este egal
cu suma tuturor indicilor reali lunari pentru aceeaºi perioadã, împãrþit
la numãrul de luni al 3-5 ani.

Evident, cunoscînd indicii sezonalitãþii ºi cei medii lunari, este uºor
a gãsi valorile presupuse ale nivelurilor lunare ºi a construi aºa-zisa
undã sezonierã a indicilor pe anii viitori. Pentru aceasta este de ajuns a
înmulþi mãrimile medii lunare la indicii sezonalitãþii pe luni. Indicii
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(medii lunari se iau ca medii constante).
La calcularea fluctuaþiilor din cadrul anului ale infracþiunilor pe

luni de reþinut cã raportarea infracþiunii la o perioadã sau alta (lunã)
trebuie efectuatã, înainte de toate, conform timpului comiterii reale ºi
nu conform timpului înregistrãrii, adicã a reflectãrii ei în documentele
de evidenþã.

5.2. Aplicarea indicatorilor medii de creºtere în

pronosticarea criminalitãþii

Prima întrebare pe care trebuie sã ºi-o punã orice cercetãtor în privin-
þa evoluþiei viitoare a unui fenomen este stabilirea pe cale logicã a
existenþei viitoare a acestuia. Altfel spus, cercetãtorul trebuie sã stabileas-
cã dacã pronosticul unui fenomen, într-un orizont dat, este sau nu
posibil. Pronosticul unui fenomen poate fi întotdeauna efectuat, cînd
existã o continuitate în evoluþie, cînd existã deci o legãturã între nivelul
trecut, prezent ºi cel viitor, cînd evoluþia din trecut determinã, într-o
anumitã mãsurã, evoluþia lui prezentã ºi viitoare, cînd în evoluþia unui
fenomen putem sã descoperim o anumitã tendinþã. Dimpotrivã, dacã
situaþia unui fenomen s-ar prezenta în aºa fel încît evoluþia lui viitoare
sã fie în totalitate ruptã, independentã de prezent ºi trecut, sã nu decurgã
din ceea ce este ºi ceea ce a fost, atunci pronosticul nu ar fi posibil.
Viitorul fenomenelor sociale ºi economice se bazeazã pe modelul lor
de evoluþie ºi, uneori, pe ipoteza cã, pe parcursul orizontului de prono-
stic considerat, aceste fenomene nu ar fi supuse unor modificãri esen-
þiale.

Cunoaºterea dinamicii criminalitãþii ne permite a releva anumite
tendinþe care se fac simþite, a efectua pronosticuri privind evoluþia
fenomenului crimã ºi a determina mãsurile adecvate ºi eficace de influ-
enþare a acestuia în sensul dorit.

În practica organelor de drept, cel mai frecvent este utilizatã extrapo-
larea ca metodã de pronosticare a criminalitãþii.

Pentru pronosticare, extrapolarea reprezintã continuarea ºirului dina-
mic ce caracterizeazã tendinþele fenomenului pronosticat pentru perioa-
dele urmãtoare. Astfel, concluziile trase ca rezultat al observãrii unei
pãrþi a criminalitãþii (trecutul ºi prezentul) se extind asupra celeilalte
pãrþi a ei, adicã asupra viitorului.

La baza extrapolãrii stã presupunerea privind o anumitã stabilitate
a factorilor care determinã evaluarea fenomenului pronosticat. Se înþe-
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lege de la sine cã aceastã presupunere este justã doar în anumite limite
temporale.

Graþie unei stabilitãþi relative a legitãþilor ºi factorilor de evaluare a
fenomenelor sociale, extrapolarea este pe deplin aplicabilã în scopul
pronosticãrii lor pe termene scurte.

Pentru extrapolare ºi interpolare pot fi aplicate toate metodele de
transformare (prelucrare) a ºirurilor dinamice. Cu toate acestea, cele
mai eficace ºi mai sigure pentru restabilirea indicilor lipsã sau pronostica-
rea viitorilor indici proprii fenomenului studiat sunt metodele statistice
de transformare (prelucrare) a seriilor dinamicii.

Douã dintre modelele statistice clasice de pronostic mai simple ºi
frecvent utilizate în practicã se fundamenteazã pe ipoteza variaþiei feno-
menelor în progresie aritmeticã ºi geometricã. Þinînd seama de aceste
douã ipoteze, se disting douã categorii de metode de pronostic al fenomene-
lor sociale, inclusiv al criminalitãþii:

- metode de pronostic bazate pe sporul mediu;
- metode de pronostic bazate pe indicele mediu de creºtere.
Metode de pronostic bazate pe sporul mediu
Evoluþia unui fenomen în progresie aritmeticã se realizeazã atunci

cînd sporurile anuale cu bazã mobilã sunt apropiate ca mãrime între
ele, iar forma evoluþiei lor este liniarã.

În condiþiile evoluþiei uniforme, liniare a unui fenomen, dupã mode-
lul unei progresii aritmetice se pot rezolva mai multe probleme de
pronostic:

1) Determinarea nivelului criminalitãþii  peste t ani
Sã presupunem cã criminalitatea (y) a înregistrat, într-o perioadã

anterioarã, o creºtere absolutã relativ constantã, datã de un spor mediu

egal cu y . Se cere determinarea nivelului fenomenului y peste t  ani.
În ipotezã, ca ºi în perspectivã, criminalitatea se va dezvolta tot în

progresie aritmeticã, cu aceeaºi raþie y , valorile pe care le va atinge
în urmãtoriiani vor fi date de relaþia:

yn yy  0 .
2) Stabilirea orizontului prognozei în care criminalitatea va atinge un

nivel prestabilit
Sã considerãm cã este necesarã calcularea peste cîþi ani nivelul crimi-

nalitãþii (întrebuinþãrii drogurilor etc.) dintr-o unitate teritorialã con-
cretã se va dubla, avînd ca bazã – y. Cunoscînd sporul mediu anual de
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creºtere a fenomenului y, se cere determinarea perioadei de timp t

necesare pentru dublarea fenomenului considerat kn yy 2 , iar

tkn  . Calculele de pronostic se vor efectua în ipoteza cã, ºi în
viitor, fenomenul y va evolua dupã aceeaºi tendinþã generalã, datã de
modelul progresiei aritmetice, observatã în perioada anterioarã:

ykn knyy  )( .

Substituind pe kn yy 2  iar tkn   în relaþia expusã mai sus,

rezultã: ykk tyy 2 ; kk ty  , de unde

k

kyt


 .

Din aceastã relaþie rezultã cã timpul necesar pentru dublarea nivelu-
lui criminalitãþii este egal cu raportul dintre nivelul prezent al fenome-
nului respectiv ºi sporul lui mediu anual.

Subliniem faptul cã toate pronosticurile fenomenelor fãcute cu
ajutorul metodei sporului mediu se bazeazã pe ipoteza dezvoltãrii ºi
în perspectivã a fenomenelor luate în calcul tot în progresie aritmeticã.

Metode de prognozã bazate pe indicele mediu al variaþiei
În ipoteza evoluþiei criminalitãþii dupã modelul unei progresii geo-

metrice, prognoza lui se poate face cu ajutorul unor metode bazate
pe indicele mediu de creºtere, care reprezintã, de fapt, o estimare a
raþiei acestei progresii.

Evoluþia unui fenomen dupã modelul unei progresii geometrice
are loc în cazul în care indicii de variaþie cu bazã mobilã sau apropiaþi
ca mãrime între ei.

1) Determinarea nivelului criminalitãþii  peste t ani
Considerînd cã fenomenul infracþional s-a dezvoltat în perioada

anterioarã cu un indice mediu anual de creºtere yI  ºi în momentul
efectuãrii pronosticului are nivelul y0, se cere determinarea nivelului
acestui fenomen peste t ani.

Creºterea criminalitãþii în progresie geometricã se exprimã astfel:
t
yt Iyy 0 .

2) Stabilirea orizontului pronosticului în care criminalitatea va atinge
un nivel prestabilit

Sã presupunem cã se cere determinarea perioadei de timp necesare
dublãrii criminalitãþii. În condiþiile notaþiilor anterioare, în momentul
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dublãrii criminalitãþii se va verifica relaþia:
t
yt Iyy 0 , dar 02yyt   iar t

yI2  ºi yIt lg2lg  ,

de unde

yI
t

lg
2lg

 .

În final, vom constata cã metodele de pronosticare bazate pe sporul
mediu ºi pe indicele mediu de creºtere au o largã utilizare practicã,
datoritã operativitãþii rezultatelor, simplitãþii calculelor ºi gradului lor
de precizie satisfãcãtoare. Aceste metode se bazeazã pe unele generalizãri
cu caracter de legitate de dezvoltare, obþinute pe baza unor analize
multilaterale ale fenomenelor economice ºi sociale cercetate ºi se utilizea-
zã în practicã pentru fenomene omogene, a cãror structurã prezintã o
anumitã stabilitate în timp ºi spaþiu.
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CAPITOLUL III.

Prezentarea rezultatelor analizei statistice

1. Tabele statistice
2. Prezentarea graficã

Rezultatele prelucrãrii statistice ale criminalitãþii pot fi prezentate
în tabele statistice ºi cu ajutorul graficelor.

1. Tabelele statistice

Datele statistice iniþiale, obþinute ca urmare a observãrii criminalitã-
þii se prezintã sub formã brutã ca o masã neordonatã de date privitor
la infracþiunile înregistrate. Înainte ca acestea sã fie supuse prelucrãrii,
analizei ulterioare ºi generalizãrilor, ele trebuie ordonate, grupate ºi
sistematizate, astfel încît sã permitã obþinerea unei imagini clare asupra
fenomenului dat, pretînd la calculele ulterioare.

Ca rezultat al grupãrii ºi centralizãrii, datele sînt sistematizate în
tabele statistice – expunerea compactã ºi sistematizatã a indicilor crimi-
nologici care ilustreazã clar cele mai esenþiale aspecte (laturi) ale crimina-
litãþii.

Esenþa tabelului statistic constã în exprimarea totalitãþii gîndurilor
nu prin cuvinte, ci prin cifre. Tabelele statistice sunt importante ºi
pentru cã faciliteazã înþelegerea fenomenelor prezentate. Cu ajutorul
lor caracterizãm sugestiv nivelul, structura, dinamica ºi repartiþia terito-
rialã a criminalitãþii.

Orice tabel statistic cuprinde urmãtoarele elemente: macheta tabelu-
lui, subiectul tabelului, predicatul tabelului, datele numerice ºi notele
explicative.

Vom analiza aceste elemente, utilizînd ca exemplu tabelul numãrul
6.

1) Macheta tabelului cuprinde scheletul tabelului ºi titlurile
tabelului.

a) Scheletul tabelului este format dintr-o reþea de linii orizontale
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ºi verticale care, prin întretãiere, formeazã rînduri ºi coloane. Din între-
tãierea rîndurilor ºi coloanelor rezultã rubricile în care se înscriu datele
numerice.

Tabelul nr. 6.

Mortalitatea populaþiei Republicii Moldova ca rezultat al
omorurilor ºi suicidului (1975-2000)

b) Titlurile tabelului cuprinde titlul general al tabelului, titlurile
rîndurilor ºi ale coloanelor.

2) Subiectul tabelului aratã despre ce colectivitate se vorbeºte în
tabel, fiind prezentat de titlul general al tabelului ºi de titlurile rînduri-
lor. Titlul general al tabelului se înscrie în partea superioarã a tabelului
ºi cuprinde urmãtoarele elemente: obiectul despre care se vorbeºte în
tabel, spaþiul ºi timpul la care se referã datele. În exemplul nostru,
titlul general al tabelului îl constituie mortalitatea populaþiei Republi-
cii Moldova ca rezultat al omorurilor ºi sinuciderilor (1975-2000).

Titlurile rîndurilor se trec la capetele rîndurilor (în exemplul nostru,
rîndul din stînga – numãrul total al omorurilor ... sinuciderilor).

3) Predicatul tabelului ne aratã acþiunea subiectului. El este format
din denumirea caracteristicilor prin care este descrisã colectivitatea cerce-
tatã, precum ºi din cifrele care aratã nivelul lor de dezvoltare. Predicatul
figureazã, de obicei, la capetele coloanelor.

4) Datele numerice se înscriu în rubricile tabelului ºi se prezintã sub
forma indicatorilor absoluþi ºi derivaþi (mãrimi relative, medii ºi indici).
În exemplul nostru s-au utilizat indicatorii absoluþi ºi indicatorii derivaþi
(336, 412, 696, 856 .... ºi 8,9,21 ....).

5) Nota explicativã se înscrie, uneori, sub tabel ºi indicã sursa datelor
ºi metodelor folosite pentru obþinerea diferiþilor indicatori. Nota expli-
cativã se face numai în cazurile în care sunt absolut utile anumite
explicaþii.

Dupã modul de prelucrare a datelor observãrii, tabelele statistice
pot fi simple, pe grupe ºi combinate.

Tabelele simple constau dintr-o simplã enumerare a subiectelor (sem-

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Numărul total al omorurilor 336 412 323 396 402 413 
Kf omorurilor (la 100000) 9 8 8 9 9 9 
Numărul total al sinuciderilor 696 856 856 646 777 750 
Kf sinuciderilor (la 100000) 18 21 21 15 17 16 
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nelor de grupãri) ºi a unui predicat care descrie aceste subiecte sau
dintr-un subiect ºi o simplã enumerare a predicatelor.

Tabelul simplu oferã doar cea mai generalã idee privind colectivitatea
studiatã ºi are un caracter pur descriptiv.

Tabelele simple sunt de trei feluri: enumerative, teritoriale, cronolo-
gice.

a) Tabelele enumerative enumãrã unitãþile din care este formatã
colectivitatea prezentatã.

b) Tabelele teritoriale prezintã unitãþile colectivitãþii cercetate, repre-
zentate pe unitãþi teritoriale (sate, oraºe, raioane).

c) Tabelele cronologice prezintã evoluþia colectivitãþii în timp.

Tabelele pe grupe au cîteva grupuri de subiecte sau cîteva predicate,
care sunt aranjate în serii de repartizare dupã un oarecare semn generali-
zator (Tabelul numãrul 7).

Tabelele pe grupe în comparaþie cu cele simple sunt mai bogate în
conþinut, deoarece nu numai cã descriu totalitatea cercetatã, dar ºi
oferã posibilitatea de a compara indicii pe care îi reflectã subiectul.

Tabelul nr. 7.

Infracþiunile înregistrate în or. N pe sectoare de poliþie, luînd drept
bazã unele categorii de infracþiuni în anul 2007

Tabelele de combinaþie constau din cîteva subiecte sau cîteva grupuri
de predicate, dar sunt unite nu dupã un semn, ci dupã cîteva semne
generalizatoare (Tabelul numãrul 8).

Tabelele de grup ºi cele de combinaþie oferã o informaþie preþioasã
(utilã) nu numai pentru dezvãluirea legitãþilor statistice univoce (uni-
forme), ca în cazul tabelelor simple, dar ºi pentru stabilirea structurilor,
corelaþiilor dintre grupãri, a conexiunilor ºi dependenþelor.

Întocmind (alcãtuind) tabelele statistice, este necesar de a ne condu-
ce de unele reguli, dintre care pot fi numite urmãtoarele:

Dintre care 
Nr. 
crt. Sectorul de poliţie Infracţiuni 

înregistrate contra 
persoanei 

contra 
proprietăţii 

alte 
categorii 

1 Nr. 79 110 60 17 33 
2 Nr. 103 90 50 15 25 
3 Nr. 6 180 100 30 50 
4 Nr. 99 100 55 18 27 
5 Total/comisariat 480 265 80 135 
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Tabelul nr. 8.

Caracteristica generalã a infracþiunilor sãvîrºite în Republica
Moldova în anul 1999

- orice tabel statistic trebuie sã aibã un titlu scurt, clar ºi complet
din care sã rezulte fenomenul prezentat, timpul ºi spaþiul unde se desfã-
ºoarã;

- alegerea formei (tipului) tabelului se face în funcþie de conþinutul
fenomenului ce urmeazã a fi prezentat ºi de scopul urmãrit;

- subiectul se înscrie în tabel, de regulã, la capetele rîndurilor, iar
predicatul la capetele coloanelor;

- rîndurile ºi coloanele trebuie sã fie dispuse, în tabel, logic;
- trecerea indicatorilor în tabel se face în ordinea importanþei lor;
- pentru fiecare indicator trebuie fixatã unitatea de mãsurã. Dacã

aceasta este comunã pentru toþi indicatorii, poate fi menþionatã deasu-
pra tabelului.

2. Reprezentãrile grafice

Graficele sînt un mijloc de prezentare ilustrativã a datelor statistice
cu ajutorul liniilor, punctelor, figurilor geometrice, figurilor naturale
ºi simbolice, precum ºi cu ajutorul hãrþilor.

Principalele elemente ale unui grafic sunt urmãtoarele: titlul graficu-
lui, scara de reprezentare, reþeaua graficului, descifrarea semnelor con-
venþionale ºi figurilor cu care facem reprezentarea.

1) Titlul graficului. Orice grafic trebuie sã aibã un titlu scurt, clar ºi
complet. Titlul graficului trebuie sã corespundã titlului tabelului al
cãrui date numerice le reprezentãm prin grafic. Din titlu reiese fenome-

Din toate infracţiunile au fost comise 

Nr. 
crt. Tipurile de infracţiuni Total de 

minori 
în 

grup 

de persoane 
care anterior 

au comis 
infracţiuni 

în stare de 
ebrietate 

1 Omoruri 402 11 19 54 126 
2 Leziuni corporale grave 598 15 12 62 166 
3 Jafuri şi tîlhării 2947 189 245 272 324 
4 Violuri 234 14 23 41 80 
5 Furturi (toate categoriile) 22087 1597 2078 1747 1711 
6 Huliganism 1170 64 89 105 325 
 Total 38409 2093 3222 3357 3508 
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nul reprezentat, timpul ºi spaþiul de desfãºurare a fenomenului respectiv.
Un exemplu de titlu de grafice – Dinamica criminalitãþii în Basarabia
în perioada 1884-1892.

2) Scara de reprezentare se compune dintr-o linie (suportul scãrii),
dispusã vertical sau orizontal, care este divizatã într-un ºir de puncte
numerotate. Cu ajutorul scãrii reprezentãm nivelul colectivitãþii social-
economice ºi al diferitor grupe componente (de exemplu, figura
numãrul 1).

Distanþa dintre grupele de puncte se numeºte intervalul graficului,
iar distanþa dintre valorile numerice ale punctelor – interval numeric.

Scara are o limitã inferioarã ºi una superioarã, iar distanþa dintre
limitele extreme ale scãrii se numeºte lungimea scãrii.

Figura nr. 1

Scãri de reprezentare

3)Reþeaua graficului este formatã din linii paralele dispuse vertical
sau orizontal, din linii încruciºate sau cercuri concentrice, care servesc
la construirea graficului, purtînd denumirea de reþea ordinarã. La unele
grafice reþeaua se construieºte cu ajutorul sistemului coordonatelor rectan-
gulare.

4) Explicarea semnelor convenþionale ºi redactarea notelor
Semnele convenþionale se pot explica fie cu ajutorul unor inscripþii

în chenar, fie cu ajutorul legendei. La inscripþii în chenar, explicaþiile
referitoare la graficul întocmit figureazã într-un spaþiu delimitat. Acest
procedeu este avantajos prin faptul cã faciliteazã citirea ºi reþinerea
datelor din grafic.

Legenda este o explicaþie sistematicã a semnelor folosite în grafic ºi
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se înscrie, de regulã, în afara graficului, sub reþea sau în partea dreaptã
a graficului. O mare importanþã pentru înþelegerea graficului o are
redactarea notelor. Notele pot fi generale, atunci cînd se referã la toate
datele graficului ºi sînt aºezate chiar sub titlul acestuia, ºi speciale, cînd
se referã numai la o parte a datelor ºi se plaseazã dedesubtul graficului.

Figurile cu care facem reprezentarea constituie elementul de bazã al
graficului. În funcþie de natura seriei, ale cãrei date numerice urmeazã
a reprezenta aceste figuri, pot fi geometrice, naturale, simbolice sau hãrþi.

Reprezentarea graficã cu ajutorul figurilor geometrice. Graficele prin
figuri geometrice se folosesc fie pentru reprezentarea unor indicatori
de volum, fie pentru reprezentarea structurii colectivitãþii.

În cazul diagramelor de volum, figura geometricã se alege în funcþie
de conþinutul indicatorilor reprezentaþi. Astfel, dacã indicatorii caracteri-
zeazã dimensiunea unor fenomene independente, se folosesc figuri geo-
metrice unidimensionale (pãtrat ºi cerc). În schimb, dacã se reprezintã
fenomenul în funcþie de doi factori, se foloseºte dreptunghiul.

Condiþia de bazã care trebuie respectatã în cazul diagramelor de
volum este ca aria figurii geometrice sã fie direct proporþionalã mãrimii
indicatorului reprezentat.

Reprezentarea structurii colectivitãþii se face reieºind din dualitatea
seriilor de distribuþie, ºi anume: calitative ºi cantitative.

a) Reprezentarea structurii seriilor calitative se face cu ajutorul diagra-
melor structurale (dreptunghiuri sau cerc de structurã). Suprafeþele
acestora sunt egale cu 100%, iar pãrþile lor sunt reprezentate prin
proporþii de suprafaþã. În tabelul numãrul 9 se dã urmãtoarea serie
colectivã.

Tabelul nr. 9

Date vizînd infracþiunile de mare violenþã în mun. R.

Datele din tabelul numãrul 9 pot fi reprezentate grafic cu ajutorul
dreptunghiului sau cercului de structurã.

Dreptunghiul de structurã se construieºte astfel: luãm o scarã a frec-
venþelor, dispusã vertical, pe care o divizãm în 10 pãrþi egale. 1 cm
reprezintã 10%. În partea dreaptã a scãrii frecvenþelor vom lua un

Indicatorii (tipul de infracţiuni) Mărimi absolute % 
Omoruri 250 14,8 
Tâlhării şi jafuri 1200 71,6 
Violuri 230 13,6 
Total 1680 100 
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dreptunghi, pe care îl împãrþim prin trei linii orizontale în trei pãrþi
componente direct proporþionale, cu greutãþile specifice ale grupelor
(tipurilor) de infracþiuni de violenþã.

Figura nr. 2

Dreptunghiul de structurã

Cercul de structurã se construieºte astfel: aria cercului va reprezenta
în % procente volumul total al infracþiunilor de mare violenþã (100%).
Pãrþile componente (tipurile de infracþiuni) vor fi reprezentate prin
sectoarele de cerc, ale cãror arii vor fi proporþionale cu mãrimile relative
de structurã (greutãþile specifice).

În acest caz, considerãm cã cele 3600 ale cercului corespund cu
100%.

Dacã 100% - 3600

14,8% (omoruri) - x

0
0

1,53
100

360%8,14



x

Folosind aceeaºi formulã, calculãm mãrimile respective ºi pentru
celelalte tipuri de infracþiuni.

Dacã 100% - 3600

71,6% (jafuri, tâlhãrii) - x

0
0

258
100

360%6,71



x
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Dacã 100% - 3600

13,6% (violuri) - x

0
0

9,48
100

360%6,13



x

Omoruri - 53,100

Jafuri, tîlhãrii - 2580

Violuri - 48,90

În cercul construit, cu ajutorul raportorului se determinã mãrimea
sectoarelor de cerc corespunzãtoare tipului dat de infracþiuni.

Figura nr. 3

Infracþiuni de mare violenþã

b) eprezentarea seriilor cantitative
Datele numerice care apar în seriile cantitative se reprezintã grafic

cu ajutorul histogramei sau poligonului de frecvenþã.
Histograma are la bazã principiul coordonatelor rectangulare, care

se construieºte astfel: pe axa x-lor pe care sunt trecute grupele seriei
ridicãm dreptunghiuri a cãror înãlþime estre direct proporþionalã cu
mãrimea grupelor pe care le reprezentãm. Pe axa y-lor construim scara
frecvenþelor.

Seriile cantitative pot fi cu intervale egale sau cu intervalele neegale.
În consecinþã, histograma se construieºte diferit pentru seriile cu inter-
vale egale faþã de cele cu intervalele neegale. În statistica criminologicã,
de regulã, se folosesc serii cu intervale egale. Seria fiind cu intervale
egale, bazele dreptunghiului vor fi egale între ele, iar înãlþimea dreptun-
ghiurilor va fi direct proporþionalã cu frecvenþele absolute (Histogra-
ma, figura numãrul 4).

48,9

53,1

258,0

Violuri
Omoruri
Jafuri, tîlhării
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Figura nr. 4

Histograma

Tabelul nr. 10.

Grupãrile infractorilor care au sãvîrºit omoruri dupã categorii de
vîrstã (date convenþionale)

Poligonul frecvenþelor este un grafic construit ca ºi histogramã ºi se
obþine înscriind pe axa x-lor valorile caracteristicii, iar pe axa y-lor
frecvenþele. Se ridicã perpendiculara pe axa x-lor, proporþionalã cu
frecvenþele, iar apoi se unesc extremitãþile acestor perpendiculare printr-
o linie poligonalã.

Reprezentarea graficã a datelor numerice care apar în seriile dinamice
de momente sau de intervale se realizeazã cu ajutorul cronogramei (hi-
stograma).

Cu ajutorul cronogramei analizãm cu uºurinþã evoluþia în timp a
fenomenelor criminalitãþii, datoritã caracterului ei sugestiv. Cronogra-
ma se construieºte pe baza principiului coordonatelor restangulare, la
construirea cãreia se procedeazã astfel: luãm o linie orizontalã (axa x-
lor), pe care o divizãm într-un numãr de pãrþi egale cu numãrul de
momente sau perioade (zile, luni, trimestre, ani, decenii) ºi înregistrãm
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dinamica fenomenului dat. Din dreptul diviziunii date, pe care am
notat momentele sau perioadele, ridicãm ordonate punctate direct
proporþionale cu mãrimea fenomenului din fiecare moment sau perioa-
dã, mãrime ce ne este indicatã de scara frecvenþelor pe axa y-lor. De pe
axa y-lor ducem niºte orizontale punctate. Locul unde se întîlnesc
orizontalele cu verticalele se noteazã cu cîte un punct. Aceste puncte
se unesc apoi prin linii frînte urcãtoare sau coborîtoare, în funcþie de
evoluþia fenomenului în timp. Astfel, dacã ne referim, de exemplu, la
populaþia Republicii Moldova în anumiþi ani (tabelul nrumãrul 11),
cronograma va fi cea din figura numãrul 5.

Tabelul nr. 11

Populaþia Republicii Moldova în anii 1940-2005*

Figura nr. 5

Populaþia Republicii Moldova în perioada 1940-2005

Datele numerice care apar în seriile de spaþiu se reprezintã grafic cu
ajutorul hãrþii sub forma:

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Anii Numărul populaţiei (mii) 
1940 2468 
1950 2290 
1960 2970 
1970 3569 
1980 3968 
1990 4000 
1995 3850 
2000 3644 
2005 3600 

* Notă: Datele pentru anii 1995-2005 sunt prezentate fără regiunea transnistreană.
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CAPITOLUL III. Prezentarea rezultatelor analizei statistice

a) cartogramelor;
b) cartodiagramelor.
a) Cartogramele sunt graficele care ne aratã intensitatea sau variaþiile

cantitative ale criminalitãþii pe un anumit teritoriu, cu ajutorul hãrþii
geografice. Cartogramele se construiesc folosind haºurile sau culorile
nuanþate pe diferite unitãþi teritoriale. Cartogramele se întrebuinþeazã
pentru a arãta pe hartã reprezentarea teritorialã a nivelului criminalitãþii
sau a zonelor criminogene etc.(Figura numãrul 6)

b) Cartodiagramele sunt o formã de reprezentare a datelor statistice
cu ajutorul diagramelor (cercuri, coloane, pãtrate) ce se înscriu pe
harta geograficã. Diagramele înscrise pe diferite unitãþi teritorial-admi-
nistrative (raioane, sate, oraºe) sunt direct proporþionale cu mãrimea
fenomenului reprezentat.

Corelograma este reprezentarea graficã a seriilor de reparaþie bidimen-
sionale, ce trec într-o reþea constituitã de axele absciselor ºi axele ordona-
telor valorilor variabilei independente ºi ale variabilei dependente, for-
mînd aºa-numitul cîmp de corelaþie. Sensul ºi intensitatea legãturii
dintre cele douã variabile apar cu destulã claritate, expresia analiticã a
intensitãþii legãturii este datã însã de coeficientul sau raportul de corelaþie.

Nomograma reprezintã un grafic, cu ajutorul cãruia se poate stabili,
fãrã calcule analitice, valoarea funcþiei mai multor variabile, exprimatã
printr-o formulã concretã. Fiecare variabilã este reprezentatã printr-o
curbã, astfel încît punctele de intersecþie ale unei drepte cu curbele
considerate dau valorile corespunzãtoare ale variabilelor respective.
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2. Reprezentãrile grafice

Figura nr. 6

Prezentarea teritorialã a criminalitãþii în Republica Moldova*

* Notă: Harta vizînd repartizarea teritorială a criminalităţii după indicii statistici ai
intensităţii a fost intocmită în 1995 de către criminologii Valeriu Bujor, Octavian Bejan,
Sergiu Ilii şi este prezentată în original.
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GLOSAR STATISTIC

Lege statisticã – legea statisticã este una din formele manifestãrii
legãturii generale a fenomenelor din naturã ºi societate, în timp ce
legea dinamicã sau de tip dinamic acþioneazã în cazul fenomenelor
individuale luate ca atare (cum ar fi: legea cãderii corpurilor). Legea
statisticã exprimã legãtura necesarã dintr-o multitudine de procese,
fenomene sau obiecte care se gãsesc într-o anumitã interacþiune aproape
întîmplãtoare ºi nu dintre douã fenomene oarecare sau douã laturi ale
unui fenomen.

Legea statisticã apare ca rezultantã medie a numeroaselor acþiuni
individuale ale ansamblului de fenomene, ca tendinþã predominantã,
ca necesitate care îºi croieºte drum printr-un numãr foarte mare de
contingente, ca medie a unui mare numãr de abateri întîmplãtoare.

Raportul dintre necesitate ºi întîmplare este determinat de raportul
dintre modul cum acþioneazã fiecare element sau fenomen al colectivitã-
þii ºi modul cum acþioneazã colectivitatea în ansamblul ei.

Legile sociale acþioneazã ca legi statistice, realizîndu-se cu necesitate
în ansamblul activitãþii oamenilor.

Colectivitate statisticã – multitudine de elemente care au una sau
mai multe caracteristici comune, bine definite, proprii elementelor ºi,
în acelaºi timp, colectivitãþii, privitã ca o unitate organicã. Legea care
acþioneazã în cadrul colectivitãþii este valabilã pentru ansamblul ele-
mentelor ºi nu pentru fiecare element. Colectivitatea statisticã este
omogenã, cînd este dominatã de caracteristica egal sau aproape egal
repartizatã între elemente, variantele fiind între limite reduse, potrivit
legii erorilor de observaþie, ºi eterogenã în cadrul contrar.

Colectivitatea statisticã formeazã obiectul cercetãrii statistice; la
organizarea ei, colectivitatea se delimiteazã din punct de vedere al spaþiu-
lui, timpului ºi volumului.

Cercetare statisticã – proces de cunoaºtere a fenomenelor de masã,
realizat cu ajutorul metodelor statistice, începînd cu identificarea ºi
înregistrarea cazurilor individuale ºi trecînd prin centralizarea ºi generali-
zarea lor la cunoaºterea trãsãturilor fundamentale ale colectivitãþii
statistice.

Rezultatele cercetãrii statistice oglindesc volumul ºi statistica feno-
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menelor de masã studiate ºi tipurile calitative conturate în sînul colecti-
vitãþii cercetate, permiþînd cunoaºterea legãturilor dintre fenomene, a
tendinþei lor de dezvoltare etc.

Evidenþã – înregistrare, într-o ordine sistematicã ºi cu mijloacele
specifice, a fenomenelor social-economice, care se desfãºoarã într-un
anumit loc ºi timp, cu scopul de a servi necesitãþilor impuse de activita-
tea practicã sau de cercetarea ºtiinþificã.

Documentaþia primarã – totalitate a formulatelor, în care se înregi-
streazã faptele individuale de întreprinderi, instituþii etc. în timpul ºi
la locul în care se produc, cum sunt, de exemplu: fiºa de pontaj, certifi-
catul de naºtere sau de deces, catalogul de prezenþã în ºcoli etc.

Evidenþa tehnico-operativã – înregistrare într-o anumitã ordine a dife-
ritelor fapte ºi fenomene ale activitãþii unei unitãþi social-economice
ºi centralizarea informaþiilor obþinute, necesare conducerii operative a
unitãþii respective.

Evidenþa contabilã – înregistrare, prin metode specifice, a mijloacelor
economice de care dispune o unitate social-economicã, a operaþiilor
ce se efectueazã cu aceste mijloace ºi a rezultatelor obþinute, în expresie
bãneascã. Evidenþa contabilã caracterizeazã activitatea unitãþii respective
din punct de vedere financiar, foloseºte metode proprii, se bazeazã pe
documentaþia primarã ºi evidenþa tehnico-operativã, prelucrînd datele
furnizate de acestea.

Evidenþa statisticã – înregistrarea cu ajutorul metodelor statistice a
faptelor ºi fenomenelor social-economice, prelucrarea acestor date pen-
tru obþinerea unor indicatori generalizatori, în vederea caracterizãrii
activitãþii unitãþilor social-economice, a ramurii sau a întregii economii
naþionale. Evidenþa statisticã foloseºte fie observarea proprie, prin cerce-
tãri speciale organizate în acest scop (recensãminte, observãri selective,
anchete monografii etc.)., fie datele existente în documentaþia primarã,
evidenþa tehnico-operativã ºi evidenþa contabilã.

În raport cu celelalte forme ale evidenþei, evidenþa statisticã are cea
mai largã sferã de cuprindere a fenomenelor ºi oferã posibilitatea ca
prin prelucrarea datelor ºi obþinerea sistemului de indicatori statistici
sã caracterizeze multilateral fenomenele ºi procesele social-economice.

Observare statisticã – înregistrare, într-o formã unitarã, a unitãþilor
din care se compune colectivitatea statisticã împreunã cu caracteristicile
lor. Din punct de vedere al timpului de înregistrare, se disting:

- observare curentã;
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- observare periodicã.
Din punctul de vedere al numãrului unitãþilor care se înregistreazã,

se disting:
- observare totalã;
- observare parþialã.
Din punctul de vedere al procedeului de observare, se disting:
- observare directã;
- observare pe baza documentelor;
- observare pe baza interogãrii;
- observare prin autoînregistrare.

Unitate de observare statisticã – element component al colectivitãþii
statistice care se înregistreazã împreunã cu caracteristicile lui principale.
Alegerea unitãþilor de observare este determinatã de natura colectivitãþii
ºi de scopul cercetãrii. De exemplu, dacã se cerceteazã populaþia pentru
a cunoaºte structura acesteia dupã criterii de sex sau vîrstã, unitatea de
observare va fi persoana; dacã se studiazã populaþia în scopul cunoaºte-
rii nivelului de trai, se poate alege familia ca unitate de observare. Se
disting unitãþi simple, care sunt formate dintr-un singur element (de
exemplu, persoana) ºi unitãþi complexe, care sunt constituite din mai
multe unitãþi simple (de exemplu: familia, întreprinderea etc.).

Unitate de evidenþã (unitate de raportare) – unitate obligatã prin
lege sã organizeze ºi sã þinã la evidenþã fenomenele care se produc în
sfera ei de activitate.

Unitatea de evidenþã este obligatã sã completeze ºi sã înainteze
periodic dãri de seamã asupra felului cum ºi-a îndeplinit sarcinile de
plan, precum ºi alte date statistice.

Toate unitãþile de evidenþã (întreprinderi, instituþii etc.) sunt în
acelaºi timp ºi unitãþi complexe de înregistrare (observare), însã nu
toate unitãþile de înregistrare (observare) sunt ºi unitãþi de evidenþã ºi
de raportare.

Formular statistic – imprimat elaborat cu respectarea unor reguli,
în care se înregistreazã în mod unitar datele de la unitãþile cercetate.

Formularul statistic indicã unitatea de înregistrare, timpul la care
se referã datele numerice, programul observãrii statistice, data completã-
rii formularului etc.

Formularele statistice poartã diferite denumiri, principalele fiind:
- fiºã – formular statistic care serveºte pentru înregistrarea unei singu-

re unitãþi de observare; se foloseºte, de obicei, în cazul lucrãrilor
statistice cu un numãr mare de caracteristici;
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- listã – formular statistic în care se înregistreazã datele pentru mai
multe unitãþi ale colectivitãþii observate; se foloseºte în cazul cînd
programul observãrii cuprinde un numãr mai mic de caracteristici.

Monografie statisticã – cercetare statisticã parþialã cu ajutorul cãreia
se studiazã o singurã unitate sau o singurã problemã cu un program
de observare detaliat. Monografia statisticã întruneºte toate etapele
cercetãrii statistice (observarea, prelucrarea ºi analiza).

Anchetã statisticã – formã a observãrii statistice parþiale de largã
rãspîndire în prezent, care constã în interogarea (interviu) unor persoa-
ne de cãtre persoane specializate (anchetatori) sau pe baza chestionare-
lor ce li se distribuie direct sau prin poºtã, în vederea cunoaºterii diferi-
tor colectivitãþi sau a unor aspecte ºi probleme.

Chestionare – interogarea persoanelor supuse unei observãri statistice,
pe baza unui program stabilit, cu ajutorul anumitor metode, adaptate
specificului obiectului observãrii; folositã în special la anchete.

Chestionare proiectivã (test proiectiv) – procedeu utilizat în cercetarea
motivaþionalã; la baza ei stã ideea cã, dacã o persoanã este cercetatã în
mod indirect asupra unei probleme, fiind pusã sã acþioneze ca ºi cînd
nu ar fi implicatã într-o anumitã situaþie de comportare, atunci se pot
obþine de la ea o serie de dezvãluiri despre sine, pe care întrebãrile
directe nu le-ar putea obþine. În acest fel, persoana anchetatã se proiec-
teazã singurã în situaþii care aratã cum opereazã unele aspecte ale com-
portamentului ei. Celui chestionat i se prezintã un anumit material de
probã, fie cu caracter simplu, fie complex, iar persoana anchetatã este
rugatã sã-l prelucreze într-un fel oarecare; se folosesc asociaþii de cuvin-
te, completarea cuvintelor lipsã din propoziþie, testul de descriere a
persoanelor, de evaluare a cumpãrãturilor fãcute de altcineva, aprecierea
unor montaje fotografice etc.

Chestionare concentratã – procedeu de interogare prin care libertatea
discuþiei este micºoratã de cãtre anchetator în scopul concentrãrii ei în
jurul anumitor subiecte concrete.

Chestionare în adîncime (interogarea liberã, nestructuratã sau dirijatã)
– procedeu de interogare explorativã, prin care anchetatorul provoacã
exprimarea liberã a persoanei anchetate, a amintirilor, evocãrilor de
fapte, astfel ca sã reiasã tot ceea ce persoana gîndeºte, precum ºi impresii-
le ºi sentimentele ei faþã de o anumitã problemã. Acest tip de întrebãri
nu se bazeazã pe un chestionar, rolul anchetatorului fiind pasiv. El
stimuleazã persoana anchetatã ca sã vorbeascã, dirijînd-o numai pentru
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a rãmîne în subiect ºi noteazã rãspunsurile.

Întrebãri deschise – mod de interogare a persoanei anchetate, cãreia
i se oferã libertatea de a rãspunde cum va voi, fãrã a trebui sã facã o
alegere între mai multe tipuri de rãspunsuri. În general, sunt folosite
în chestionare privind domenii concrete, fapte etc. ca ºi în anchete de
opinie ºi cercetãri motivaþionale, întruncît permit expunerea liberã a
propriilor pãreri de cãtre persoanele chestionate.

Întrebãri alternative – cea mai simplã formã de întrebare dintr-un
chestionar, în care persoana anchetatã nu poate rãspunde decît prin
„da” sau „nu”; uneori se prevede ºi posibilitatea unui rãspuns de forma
„nu ºtiu”, „indecis”, „fãrã opinie” sau „nu sunt sigur”.

Întrebãri cu variante multiple – dezvoltare logicã a întrebãrilor alter-
native, care permite persoanei sã selecteze rãspunsul sãu dintr-o listã
de variante; faþã de întrebãrile deschise au avantajul cã pot fi mai uºor
codificate pentru mecanicã.

Întrebãri pentru determinarea ordinii preferinþelor – variantã a întrebã-
rilor cu rãspunsuri multiple, prin care persoana anchetatã acordã ranguri
numerice fiecãrui rãspuns parþial, potrivit ordinii ierarhice a preferinþelor
sale. Însumarea valorilor numerice ale rãspunsurilor tuturor persoanelor
din eºantion duce la obþinerea unui clasament general al preferinþelor.

Prelucrarea datelor statistice. Se disting:
- prelucrare centralizatã – prelucrare executatã în întregime de organul

statistic care a iniþiat cercetarea;
- prelucrarea descentralizatã – prelucrarea, de obicei, sumarã, executa-

tã în mai multe etape, de cãtre diferite organe exterioare, se foloseºte
uneori pentru obþinerea unor date statistice pe plan local;

- prelucrarea manualã – prelucrarea fãrã maºini, folositã în cazul
unui volum mic de date statistice;

- prelucrarea mecanizatã – prelucrare efectuatã cu ajutorul maºinilor
statistice; ea asigurã exactitatea datelor centralizate, economii în muncã
ºi o mare rapiditate.

Gruparea statisticã – metodã de prelucrare statisticã care constã în
separarea colectivitãþii cercetate în grupe omogene de unitãþi, dupã
variaþia uneia sau mai multor caracteristici, comune tuturor unitãþilor
colectivitãþii, numite caracteristici de grupare. Scopul grupãri statistice
este de a obþine indicatori generalizatori, diferenþiaþi pe grupe, care sã
permitã o analizã ºtiinþificã a fenomenelor ºi proceselor social-economi-
ce. În anumite condiþii, grupãrile ajutã la stabilirea tipurilor social-
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economice, la determinarea structurii, la relevarea legãturilor dintre
diferite fenomene.

Serie statisticã – ºir de valori ale unei caracteristici, ordonate dupã
un anumit principiu, în funcþie de ºirul valorilor unei alte caracteristici.
Se disting:

- serie de spaþiu sau teritorialã, care prezintã schimbarea volumului
colectivitãþii sau a nivelului caracteristicii în raport cu variaþia unei
caracteristici teritoriale;

- serie dinamicã sau cronologicã (de timp), care prezintã schimbarea
volumului colectivitãþii sau a nivelului caracteristicii în raport cu tim-
pul. Existã; serie dinamicã de moment, ale cãrei valori se referã la
anumite momente, ºi serie dinamicã de intervale, ale cãrei valori se
referã la perioade;

- seria de reparaþie, care prezintã schimbarea frecvenþelor în raport
cu variaþia unei caracteristici. Existã serie de variaþie ºi serie atributivã,
dupã cum caracteristica de grupare este cantitativã sau calitativã.

Mãrime relativã – raport între douã mãrimi absolute, medii sau
relative; se poate exprima în proporþii la unitate, la 100 (procente), la
1000 (procente) etc. Se disting:

- mãrime relativã a structurii – între fiecare parte componentã a
unei colectivitãþi ºi întreaga colectivitate (pondere sau greutate speci-
ficã);

- mãrime relativã a dinamicii – raport între nivelul unui fenomen
într-o perioadã ºi nivelul aceluiaºi fenomen dintr-o perioadã precedentã,
luatã ca bazã de comparaþie;

- mãrime relativã a intensitãþii – raport între mãrimea unui alt feno-
men cu care se aflã într-o anumitã legãturã; frecvenþa sau gradul de
rãspîndire a primului fenomen(de exemplu: natalitatea sau mortalita-
tea, exprimate prin numãrul nãscuþilor – vii ºi respectiv, al deceselor,
ce revin la 1000 locuitori;

- mãrime relativã a coordonãrii – raport dintre pãrþile componente
ale aceleiaºi colectivitãþi statistice de acelaºi fel, dar situate în spaþii
diferite.

Tabel statistic – formã de prezentare a rezultatelor prelucrãrii statisti-
ce, prin care se caracterizeazã colectivitatea studiatã sub aspecte variate,
cuprinde colectivitatea ºi pãrþile ei componente, caracteristicile unitãþi-
lor cercetate cu valoarea lor numericã. Sub raport logic, tabelul este
un ansamblu de judecãþi despre subiect (colectivitate ºi grupele ei) ºi
despre predicat (caracteristicile statistice).
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Prezentarea graficã – reprezentare a datelor statistice prin figuri geo-
metrice ºi figuri naturale sau simbolice, numitã ºi diagrame sau grafice;
ele sunt sugestive ºi expresive, evidenþiazã aspectele caracteristice ale
fenomenelor ºi proceselor reprezentate, constituind un mijloc de popu-
larizare ºi de analizã statisticã. Se disting:

- reprezentare graficã prin figuri geometrice – reprezentare care foloseºte
curba, pãtratul, cercul, dreptunghiul etc.;

- reprezentare graficã prin figuri naturale – reprezentare care foloseºte
unitãþile naturale ale fenomenului cercetat;

- reprezentarea graficã prin figuri simbolice – reprezentare care foloseºte
figuri ce simbolizeazã fenomenul cercetat.

Diagramã prin coloane – grafic în care datele statistice sunt prezentate
prin ariile unor dreptunghiuri construite cu bazele pe axa absciselor, a
cãror înãlþime este direct proporþionalã cu mãrirea indicatorilor repre-
zentaþi, lãþimea fiind aceeaºi pentru toate dreptunghiurile.

Diagramã prin suprafeþe – grafic în care datele statistice sunt reprezen-
tate prin figuri geometrice ca: dreptunghiul, cercul etc., ale cãror arii
sunt direct proporþionale cu mãrimile indicatorilor respectivi.

Diagramã prin benzi – grafic în care datele statistice sunt reprezentate
prin ariile unor dreptunghiuri construite cu bazele pe axa ordonatelor
ºi despãrþite prin spaþii egale. Lungimea benzilor este direct proporþio-
nalã cu mãrimea indicatorilor reprezentanþi, lãþimile fiind egale.

Diagramã de structurã – grafic prin care este reprezentatã structura
unei colectivitãþi, scoþînd în evidenþã raportul existent între pãrþile
componente ale colectivitãþii ºi colectivitatea luatã ca întreg, se constru-
ieºte de obicei folosind dreptunghiul, pãtratul sau cercul. Suprafeþele
acestora sunt proporþionale cu volumul colectivitãþilor, iar pãrþile aces-
tora sunt reprezentate prin porþiuni de suprafaþã.

Diagramã polarã (radialã) – reprezentare graficã construitã pe o
reþea radicalã, scara se construieºte, de obicei, pe raza orizontalã din
dreapta, lungimea razei fiind egalã cu media indicatorilor seriei respecti-
ve. Indicatorii sunt reprezentaþi fie prin segmenþi de dreapta, fie prin
sectoare de cerc. Se foloseºte, de obicei, pentru reprezentarea variaþiei
sezoniere.

Poligonul frecvenþelor – grafic al seriilor de reparaþie, cu variaþie
discretã, în care pe axa absciselor se înscriu valorile caracteristicii, iar
pe axa ordonatelor frecvenþele, se ridicã perpendiculare pe axa absciselor,
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proporþionale cu frecvenþele, ºi apoi se unesc extremitãþile acestora
perpendiculare printr-o linie poligonalã.

Poligonul frecvenþelor poate fi obþinut ºi din histogramã, dacã se
unesc succesiv printr-o curbã mijloacele laturilor superioare ale triun-
ghiurilor histogramei.

Histogramã (cronogramã) – reprezentare graficã a seriilor dinamice,
într-un sistem de coordonate rectangulare – pe axa absciselor se reprezin-
tã timpul, iar pe axa coordonatelor indicatorii seriei dinamice.

Corelogramã – reprezentare graficã a seriilor de reparaþie bidimensio-
nale, în care printr-o reþea constituitã din axele abciselor ºi axele ordona-
telor ce trec valorile variabilei independente ºi ale variabilei dependente,
formînd aºa-numitul cîmp de corelaþie; sensul ºi intensitatea legãturii
dintre cele douã variabile apar cu destulã claritate, expresia analiticã
însã a intensitãþii legãturii este datã de coeficientul sau raportul de corelaþie.

Cartogramã – grafic în care este reprezentatã intensitatea sau variaþiile
cantitative ale fenomenului în profil teritorial; se construieºte pe baza
hãrþii regiunii sau þãrii respective. Pentru a reda intensitatea fenomenu-
lui se folosesc haºurãri sau culori de nuanþe diferite. Combinarea hãrþii
cu o diagramã poartã denumirea de cartodiagramã.

Nomogramã – grafic cu ajutorul cãruia se poate stabili fãrã calcule
analitice valoarea funcþiei de mai multe variabile, exprimatã printr-o
formulã concretã. Fiecare variabilã este reprezentatã printr-o curbã,
astfel încît punctele de intersecþie ale unei drepte cu curbele considerate
dau valorile corespunzãtoare ale variabilelor respective.

Teoria probabilitãþilor – disciplina matematicã al cãrei obiect este
studiul evenimentelor aleatoare (de la cuvîntul latin „alea” – zar, sorþi)
ºi al probabilitãþii lor. Probabilitatea caracterizeazã gradul de posibilita-
te a producerii unui eveniment în condiþii bine determinate. Spre
deosebire de înþelesul uzual, în teoria probabilitãþilor prin eveniment
(aleator) se înþelege orice rezultat al unei experienþe care poate fi repeta-
tã în condiþii neschimbate. Probabilitatea unui eveniment este un nu-
mãr cuprins între 0 ºi 1. Un eveniment care se produce cu siguranþã se
numeºte eveniment sigur (sau total); iar evenimentului i se atribuie
probabilitatea 1. Un eveniment care, cu siguranþã, nu se produce se
numeºte imposibil (sau nul), iar evenimentului imposibil i se atribuie
probabilitatea 0.

Procesul de determinare a probabilitãþii unui eveniment este tot
atît de complex ca ºi natura fenomenelor. Din punctul de vedere al
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teoriei actuale a probabilitãþilor, în determinarea probabilitãþii trebuie
asiguratã îndeplinirea urmãtoarelor condiþii:

- evenimentul sã poatã fi încadrat într-un cîmp de evenimente avînd
structura unei Q – algebre Boole;

- probabilitatea sã aibã proprietãþile unei mãsuri normate (egalã cu
unitatea pentru elementul sigur).

Ceea ce se numeºte definiþia clasicã a probabilitãþilor este o regulã
aplicatã cu succes atunci cînd evenimentul considerat poate fi încadrat
într-un cîmp generat de un numãr finit de evenimente egal posibile,
care sunt rezultate ale unei anumite experienþe. În aceste condiþii, proba-
bilitatea evenimentului este raportul dintre numãrul rezultatelor favora-
bile producerii evenimentului ºi numãrul total al rezultatelor egal
posibile. De exemplu, probabilitatea ca dintr-o urnã în care existã a
bile albe ºi r bile roºii sã se extragã o bilã albã este:

.
ra

ap




Legea numerelor mari ne dã posibilitatea determinãrii aproximative
a probabilitãþilor în condiþii generale. În sens general, legea numerelor
mari este principiul general dupã care acþiunea comunã a unui mare
numãr de factori întîmplãtori, în anumite condiþii, duce la rezultate
care aproape cã nu depind de întîmplare, dînd deci posibilitate necesitã-
þii de a se manifesta. Este un principiu fundamental al cercetãrii statistice
ºi care cere sã se ia un numãr suficient de mare de cazuri pentru ca
abaterile întîmplãtoare – pozitive ºi negative – sã se poatã compensa.

Valori tipice – valori numerice (momente ºi cumulanþi quantile, mod
etc.) care caracterizeazã din diferite puncte de vedere reparaþia unei varia-
bile aleatoare.

Media aritmeticã (simplã) (a valorilor numerice a1, a2, ..., an ) –
valoare datã de formula:
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Medie aritmeticã ponderatã (a valorilor numerice a1 a2, ..., an) fiecãrei
valori fiindu-i asociatã cîfe o pondere m1, m2, ..., mn) – valoare datã de
formula:
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Media geometricã (simplã) – (a valorilor strict pozitive a1, a2, ..., an)
– valoarea datã de formula:

,...21
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ng aaaa 
echivalentã cu urmãtoarea:

.log...logloglog 21

n
aaaa n

g




Medie geometricã ponderatã – valoarea datã de formula:
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unde kk nnnnnnn ...,,... ,2121   sunt întregi pozitivi. Avem în
acest caz
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Media geometricã se aplicã, în special, la calculul ritmului mediu
de dezvoltare a unei mãrimi.

Media armonicã (simplã) – an (a mãrimilor a1 a2, ..., an) – diferite de
zero – valoarea datã de expresia:

.1
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Media armonicã ponderatã – an valoarea datã de relaþia:
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Medie pãtraticã – media calculatã prin extragerea rãdãcinii pãtrate
din media aritmeticã a pãtratelor termenilor seriei, dupã formula:

n

x
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j
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2
,

în cazul unei serii simple ºi
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 – în cazul unei serii de frecvenþã.

Medie cronologicã – media aritmeticã calculatã din indicatorii unei
serii de momente, raportînd suma termenilor la numãrul lor micºorat
cu 1. Termenii extremi se iau în calcul cu jumãtate din valoarea lor, iar
termenii intermediari cu valoarea lor întreagã. Media cronologicã se
calculeazã ca media simplã pentru seria ale cãrei momente sunt despãrþi-
te între ele prin intervale de timp egale, dupã formula:
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Selecþie – submulþime (parte) cît mai redusã a unei colectivitãþi,
extrasã dupã criterii bine stabilite, pentru a putea totuºi servi la determi-
narea caracteristicilor colectivitãþii: forma funcþiei de reparaþie, paramet-
rii acestei funcþii, valorile ei tipice etc. Pentru selecþie se mai folosesc
termenii: colectivitate de selecþie, probã, eºantion, mostrã.

Uneori termenul de selecþie se întrebuinþeazã ºi pentru operaþia de
extragere a eºantionului, operaþie care poartã denumirea ºi de sondaj.

În esenþã, metoda selecþiei constã în urmãtoarele: fiind datã o colec-
tivitate finitã sau infinitã, pentru care se studiazã o anumitã caracteristicã,
reprezentatã prin variabila aleatoare x ºi valorile x1+x2+...+xn ale carac-
teristicii studiate, mãsurate pentru n unitãþi extrase din colectivitatea
datã printr-un procedeu bine determinat, sã se deducã cu ajutorul
valorilor x1+x2+...+xn proprietãþile variabilei x (funcþie de reparaþie,
momente, valori tipice etc.).

Metoda selecþiei comportã douã etape:
1. alegerea selecþiei x1+x2+...+xn, astfel încît rezultatele obþinute

sã se abatã cît mai puþin de la valorile reale;
2. prelucrarea rezultatelor selecþiei, estimate cu ajutorul selecþiei

parametrilor variabilei x.
Dupã procedeul de obþinere a selecþiei, aceasta poate fi: simplã

(repetatã ºi nerepetatã), mixtã, stratificatã (tipicã), în mai multe faze
etc.
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Calitatea rezultatelor sînt obþinute prin metoda selecþiei ºi se oglin-
deºte în eroarea de selecþie.

Eroare de reprezentativitate – diferenþa dintre valoarea unui indicator
sintetic, calculatã pe baza datelor obþinute prin selecþie, ºi valoarea
aceluiaºi indicator sintetic calculatã pe baza datelor înregistrãrii totale
a colectivitãþii generale. Erorile sunt de douã feluri:

- sistematice – erori de reprezentativitate determinate de nerespecta-
rea regulilor stabilite pentru selecþionarea unitãþilor mostrei;

- întîmplãtoare – erori de reprezentativitate cauzate de însãºi natura
cercetãrii selective, care nu înregistreazã decît o parte din unitãþile
colectivitãþii generale.

Legãturã statisticã (stohasticã) – dependenþã ºi condiþionare recipro-
cã, existente între diferitele mãrimi, colectivitãþi ºi procese cu caracter
de masã. Aceste legãturi au un caracter aleator ºi parþial ºi se exprimã
prin mãrimi, cum sunt: regresia ºi altele similare.

Grad de libertate – termen folosit în statisticã pe baza analogiei cu
noþiunea de grade de libertate ale unui sistem dinamic, care reprezintã
numãrul coordonatelor independente, necesare pentru determinarea
poziþiei sistemului. De obicei, în statisticã numãrul gradelor de libertate
este dat de numãrul variabilelor aleatoare independente, de care depin-
de statistica consideratã.

Corelaþie – interdependenþã între caracteristici cantitative sau calitati-
ve la fenomenele de masã. Ea include asociaþia caracteristicilor atributive
ºi contingenþa caracteristicilor multiple clasificate.

Într-un sens mai restrîns, corelaþia aratã relaþia dintre variabilele ce
pot fi mãsurate, într-un sens ºi mai restrîns., corelaþia indicã momentul
de ordinul întîi al produsului abaterilor.

În cazul caracteristicilor mãsurabile, intensitatea corelaþiei se mãsoarã
cu ajutorul coeficientului de corelaþie.

Funcþie de decizie – regulã care, la orice stadiu al unei cercetãri selective,
indicã cercetãtorului dacã mai are nevoie de observaþii suplimentare
sau dacã a adunat destule informaþii ºi, în ultimul caz, ce poate sã
conchidã în legãturã cu cercetarea pe care o întreprinde. La fiecare
stadiu de experimentare, funcþia de decizie este în funcþie de observaþiile
precedente.

Înainte de dezvoltarea metodelor secvenþiale, funcþiile de decizie
au fost de tipul cel mai simplu, bazate pe un volum de selecþii fix, ºi se
refereau la acceptarea sau respingerea unei ipoteze statistice, sau la mulþi-
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mea valorilor unui parametru ce trebuie estimat. Definiþia de mai sus
se referã deci la procedeele secvenþiale de cercetare selectivã.

Clasa tuturor regulilor de decizie, admisibile în cazul unui experi-
ment particular, se numeºte clasã completã de decizie.

Ipotezã statisticã – ipoteza care se face cu privire la parametrii unei
repartiþii sau la legea de repartiþie pe care o urmeazã anumite variabile.
În general, ipoteza statisticã este aceea ipotezã care se face cu privire la
un proces aleator supus observaþiei.

Analizã a seriilor dinamice – aplicarea unui ansamblu de procedee
statistico-matematice asupra unei serii dinamice empirice, în vederea
relevãrii tendinþei de dezvoltare, de scurtã sau lungã duratã (trend), ºi
a altor aspecte semnificative. Pregãtirea seriilor dinamice pentru analizã
este precedatã în mod obiºnuit de calculul unor indicatori sintetici, al
indicilor dinamici ºi de aplicarea unor metode de ajustare.

Metode de ajustare a seriilor statistice – metode statistico-matematice
ºi grafice, cu ajutorul cãrora, într-o serie empiricã, se eliminã variaþiile
întîmplãtoare, scoþîndu-se în evidenþa ceea ce este esenþial, tipic, perma-
nent, cu caracter de lege. Ajustarea se aplicã, mai ales, la seriile de
reparaþie, la calculul corelaþiilor ºi la seriile dinamice.

Metodele de ajustare au la bazã principiul înlocuirii valorilor empiri-
ce ale seriei cu valori calculate; cu acest prilej trebuie sã se aibã în
vedere ca schema dupã care se face aproximarea valorilor sã fie în concor-
danþã cu tendinþa realã, stabilitã prealabil printr-o analizã multilateralã.
În ajustarea serilor se folosesc metodele: graficã, mecanicã ºi analiticã.
Metodele de ajustare se folosesc ºi pentru interpolarea ºi extrapolarea
termenilor unei serii.

Indice al sezonalitãþii – indicele care mãsoarã variaþiile unui fenomen
în diferitele perioade ale anului. Este vorba de fenomenele care, în
mod normal, prezintã oscilaþii sezoniere.

Pentru calculul indicelui sezonalitãþii se folosesc mai multe metode,
printre care o aplicaþie mai largã o are metoda mediilor mobile.
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Anexa nr. 1
Republica Moldova
PARLAMENTUL

LEGE Nr. 412
din 09.12.2004

cu privire la statistica oficialã

Publicat: 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4
MODIFICAT
LP 280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art. 349
LP 314-XVI din 02.11.06, MO 181-183/24.11.06 art. 822
Parlamentul adoptã prezenta lege organicã.

Capitolul I
DISPOZIÞII GENERALE

Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege reglementeazã organizarea ºi funcþionarea sistemului unic

al statisticii oficiale, cu stabilirea principiilor generale pentru colectarea,
prelucrarea, centralizarea, diseminarea, stocarea informaþiei statistice cu
caracter economic, social, demografic, financiar, juridic ºi de alt gen necesare
fundamentãrii elaborãrii politicilor economice ºi sociale, strategiilor, decizii-
lor autoritãþilor publice ºi ale agenþilor economici, elaborãrii cercetãrilor
ºtiinþifice, informãrii opiniei publice, transmiterii de date statistice organis-
melor internaþionale, precum ºi altor categorii de utilizatori interni ºi externi.
Articolul 2. Incidenþa prezentei legi

Sub incidenþa prezentei legi cad:
a) persoanele fizice, indiferent de cetãþenie, care se aflã pe teritoriul

Republicii Moldova ºi/sau asociaþiile lor;
b) persoanele fizice cetãþeni ai Republicii Moldova care se aflã în afara

Republicii Moldova ºi/sau asociaþiile lor;
c) persoanele juridice ale Republicii Moldova, filialele, reprezentanþele

ºi subdiviziunile lor, persoanele juridice strãine care desfãºoarã activitate
pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 3. Noþiuni principale

În sensul prezentei legi, urmãtoarele noþiuni principale semnificã:
statisticã oficialã - activitate a organelor statisticii oficiale de colectare ºi

procesare a datelor individuale, de centralizare, stocare ºi diseminare a
informaþiei statistice, desfãºuratã cu aplicarea metodologiilor statistice;

diseminare - difuzare a informaþiei statistice, indiferent de forma ei ºi
de metodele utilizate;

program al lucrãrilor statistice - program al cercetãrilor ºi publicaþiilor
statistice privind îndeplinirea lucrãrilor statistice anuale, tipul cercetãrilor,
profilul elaborãrilor, periodicitatea, termenul de prezentare cãtre beneficiar;
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metodologie statisticã - reguli ºi metode ºtiinþifice de efectuare a cercetãri-
lor statistice;

date individuale - date referitoare la persoana fizicã sau la persoana juridicã;
informaþie statisticã - informaþie cu caracter social, economic, demografic,

privind mediul, obþinutã în baza cercetãrilor statistice ºi/sau datelor adminis-
trative;

scop statistic - utilizare a informaþiei statistice pentru descrierea numericã,
verbalã sau graficã a fenomenelor ºi proceselor în masã care au loc în
societate, în economia naþionalã ºi în mediu;

cercetare statisticã - colectarea, prelucrarea, centralizarea, diseminarea
datelor statistice;

date administrative - informaþie obþinutã de autoritãþile administraþiei
publice centrale ºi/sau locale, de Banca Naþionalã a Moldovei ºi de alte
autoritãþi publice, în scopul exercitãrii obligaþiilor administrative;
[Art. 3 noþiune în redacþia LP 314-XVI din 02.11.06, MO 181-183/24.11.06 art. 822]

respondent - persoanã fizicã sau persoanã juridicã ce pregãteºte ºi prezintã
date individuale organului central de statisticã sau altor organe ale statisticii
oficiale;

utilizator - persoanã fizicã sau persoanã juridicã ce utilizeazã informaþie
statisticã centralizatã, care nu conþine date confidenþiale;

clasificãri - divizare a mulþimii de obiecte la submulþimea lor dupã asemã-
nãri sau deosebiri în conformitate cu metodele adoptate;

clasificator - document oficial care reprezintã o culegere sistematizatã a
denumirilor ºi codurilor grupelor de clasificare ºi/sau obiectelor de clasificare;

nomenclator - listã, broºurã, carte care cuprinde nomenclatura dintr-un
anumit domeniu al ºtiinþei, tehnicii etc., clasificatã dupã un anumit criteriu.
Articolul 4. Sarcinile de bazã ale statisticii oficiale

Sarcinile de bazã ale statisticii oficiale sînt:
a) colectarea, prelucrarea, sistematizarea, centralizarea, analiza, estima-

rea curentã ºi diseminarea informaþiei statistice;
b) elaborarea metodologiilor statistice, racordate la standardele internaþio-

nale;
c) efectuarea cercetãrilor statistice;
d) prezentarea explicaþiilor pe marginea informaþiei statistice pentru

evitarea unei interpretãri eronate;
e) asigurarea respectãrii principiilor fundamentale ale statisticii oficiale;
f) organizarea activitãþii de cercetare-dezvoltare în domeniul statisticii;
g) colaborarea cu organisme internaþionale în domeniul statisticii.

Articolul 5. Principiile fundamentale ale statisticii oficiale
Producerea informaþiei statistice se bazeazã pe respectarea principiilor

imparþialitãþii, deontologiei statistice, relevanþei, transparenþei, confidenþiali-
tãþii, cost/eficienþei, coordonãrii la nivel naþional, colaborãrii la nivel interna-
þional, care, în sensul prezentei legi, semnificã:

a) imparþialitate - drept al organelor statisticii oficiale de a conduce
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toate activitãþile necesare producerii de informaþie statisticã, ºi anume selec-
tarea metodelor ºi metodologiilor statistice, sistemelor de indicatori, clasificã-
rilor, nomenclatoarelor, tehnicilor de înregistrare ºi procesare, surselor de
date, conþinutului, formelor ºi timpului de diseminare a informaþiei statistice,
ºi de a disemina informaþia statisticã în mod imparþial ºi independent, fãrã
presiuni din partea autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale,
partidelor politice, sindicatelor, organizaþiilor patronale ºi a altor persoane
juridice, precum ºi din partea persoanelor fizice;

b) deontologie statisticã - obligaþie a organelor statisticii oficiale de a
institui ºi aplica criterii ºtiinþifice la selectarea surselor, metodelor ºi procedu-
rilor de realizare a cercetãrilor statistice ºi de a da publicitãþii, într-o formã
larg accesibilã, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul;

c) relevanþã - asigurare de cãtre organele statisticii oficiale a producerii
datelor ºi informaþiei statistice, conform domeniilor, termenelor ºi gradului
de detaliere a datelor statistice, în funcþie de fenomenele demografice ºi de
fenomenele din economie, sfera socialã ºi mediu;

d) transparenþã - obligaþie a organelor statisticii oficiale de a respecta ºi
a asigura dreptul de acces al respondenþilor ºi al utilizatorilor la informaþia
referitoare la temeiul legal ºi la scopul organizãrii cercetãrii statistice, la
metodologiile, tehnicile ºi metodele folosite în producerea informaþiei statisti-
ce, la mãsurile de protecþie a informaþiei, la modul ºi termenele de diseminare
a informaþiei statistice;

e) confidenþialitate statisticã - protecþie a datelor individuale referitoare
la persoane fizice ºi la persoane juridice;

f) raport cost/eficienþã - limitare, de cãtre organele statisticii oficiale, a
volumului de date statistice, colectate de la respondenþi, la nivelul care se
justificã prin obiectivul cercetãrilor statistice ºi în condiþiile utilizãrii optime
a resurselor umane ºi financiare disponibile;

g) coordonare la nivel naþional - obþinere a unei eficienþe mai înalte a
statisticii, reducere a presiunii informaþionale asupra respondenþilor, unitãþi-
lor statistice, asigurare a comparabilitãþii datelor;

h) colaborare la nivel internaþional - utilizare în statistica naþionalã a
concepþiilor, clasificãrilor ºi metodelor internaþionale pentru funcþionarea
eficientã a sistemului statistic naþional.
Articolul 6. Cadrul juridic

(1) Legislaþia cu privire la statistica oficialã include prezenta lege, alte
acte normative, precum ºi tratatele internaþionale la care Republica Moldova
este parte.

(2) Dacã tratatul internaþional la care Republica Moldova este parte
stabileºte în domeniul statisticii alte norme decît cele prevãzute de prezenta
lege, se aplicã normele tratatului internaþional.
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Capitolul II
ORGANIZAREA STATISTICII OFICIALE

Articolul 7. Organele statisticii oficiale
(1) Organele statisticii oficiale sînt: organul central de statisticã ºi subdivi-

ziunile lui teritoriale, compartimentele statistice din cadrul organelor de
specialitate ale administraþiei publice centrale ºi locale, al Bãncii Naþionale
a Moldovei (în continuare - organele statisticii oficiale).

(2) Producerea informaþiei statistice se efectueazã cu respectarea preve-
derilor prezentei legi.
Articolul 8. Organul central de statisticã

(1) Organul central de statisticã este o autoritate administrativã creatã
pe lîngã Guvern pentru conducerea ºi coordonarea activitãþii în domeniul
statisticii.

(2) Organul central de statisticã activeazã în baza unui regulament,
aprobat de Guvern.

(3) Organul central de statisticã, în comun cu autoritãþile administraþiei
publice centrale, decide asupra metodologiei unificate, utilizate în procesul
de producere a informaþiei statistice, adecvate practicii internaþionale.

(4) În subordinea organului central de statisticã funcþioneazã subdiviziuni
teritoriale de statisticã, a cãror structurã se aprobã de directorul general al
organului central de statisticã.

(5) Organul central de statisticã este condus de un director general,
numit ºi eliberat din funcþie de cãtre Guvern, ºi este ajutat de vicedirectori
generali, de asemenea numiþi ºi eliberaþi din funcþie de cãtre Guvern.

(6) Poate fi numit director general, vicedirector general persoana care
are o experienþã de muncã în domeniul statisticii sau al economiei/finanþelor
de cel puþin 5 ani pentru directorul general ºi de 3 ani pentru vicedirectorul
general ºi care întruneºte alte condiþii stabilite de legislaþie.
Articolul 9. Drepturile ºi obligaþiile organelor statisticii oficiale

(1) Organele statisticii oficiale au dreptul:
a) sã obþinã ºi sã colecteze în scopuri statistice de la toate persoanele

care cad sub incidenþa prezentei legi date statistice ºi administrative, inclusiv
explicaþii la ele;

b) sã verifice autenticitatea datelor statistice, sã le verifice, dupã caz,
nemijlocit în încãperile de serviciu, de producþie, pe terenurile persoanelor
juridice, filialelor, reprezentanþelor, subdiviziunilor acestora, ale persoanelor
fizice care practicã activitate de întreprinzãtor, conform legislaþiei în vigoare;

c) în cazul depistãrii unor denaturãri de date, sã ofere persoanelor care
le-au prezentat indicaþii privind înlãturarea obligatorie a denaturãrilor.

(2) Organele statisticii oficiale sînt obligate:
a) sã disemineze informaþia statisticã utilizatorilor în volumul, modul ºi

în termenele stabilite în programul de lucrãri statistice;
b) sã asigure tuturor utilizatorilor accesul la informaþia statisticã neconfi-
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denþialã în condiþii de egalitate privind volumul ºi termenele de diseminare;
c) sã respecte principiile fundamentale ale statisticii oficiale;
d) sã protejeze datele individuale obþinute;
e) sã publice instrumentarul statistic pe pagina web a organului central

de statisticã;
f) sã asigure cu instrumentarul statistic necesar respondenþii care partici-

pã la cercetare statisticã;
g) sã informeze respondenþii despre scopul cercetãrilor statistice, despre

temeiul legal, despre drepturile ºi obligaþiile lor;
h) sã acorde, la solicitarea persoanelor fizice ºi a persoanelor juridice,

informaþie despre datele din registrele statistice care se referã la ele personal.
[Art. 9 al.(2) modificat prin LP 314-XVI din 02.11.06, MO 181-183/24.11.06 art. 822]

Articolul 10. Drepturile ºi obligaþiile organului central de statisticã
(1) Suplimentar la drepturile prevãzute la art. 9, organul central de

statisticã are dreptul:
a) sã emitã, în limitele competenþei, acte normative ce þin de producerea

informaþiei statistice, obligatorii pentru toate persoanele care cad sub inci-
denþa prezentei legi;

b) sã stabileascã standarde ºi reguli unice referitor la asigurarea confiden-
þialitãþii informaþiei statistice;

c) sã prezinte autoritãþilor administraþiei publice deþinãtoare de date
administrative propuneri privind acumularea suplimentarã ºi modul de pre-
zentare a datelor, în scopul utilizãrii lor ulterioare la producerea informaþiei
statistice;

d) sã examineze cazurile de contravenþii administrative, sã aplice sancþiu-
ni administrative, conform legislaþiei, în cazul încãlcãrii prevederilor din
prezenta lege;

e) sã antreneze autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, alte
persoane juridice, precum ºi persoanele fizice, în soluþionarea problemelor
ce þin de metodologia statisticã;

f) sã acorde respondenþilor recompensã pentru participare la cercetãrile
statistice;

g) sã efectueze, în bazã de contract, cercetãri statistice neprevãzute în
programul de lucrãri statistice, alte lucrãri ºi servicii;

h) sã colaboreze ºi sã încheie, în modul prevãzut de legislaþia Republicii
Moldova, acorduri de colaborare cu organe similare din alte þãri ºi cu
organizaþii statistice internaþionale;

i) sã elaboreze ºi sã aprobe, de sine stãtãtor sau în comun cu organele
abilitate, conform prevederilor legislaþiei, standarde, clasificãri statistice
naþionale ºi regulamente de aplicare a lor;

j) sã editeze ºi sã difuzeze clasificatoarele ºi nomenclatoarele elaborate;
k) sã angajeze agenþi statistici pentru culegerea de date statistice.
(2) Suplimentar la obligaþiile prevãzute la art. 9, organul central de

statisticã este obligat:
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a) sã elaboreze metodologia statisticã în corespundere cu standardele
internaþionale ºi regionale ºi sã o aprobe;

b) sã acorde unor alte organe ale statisticii oficiale asistenþã metodologicã;
c) sã prezinte informaþie statisticã organizaþiilor internaþionale la care

Republica Moldova este membru.
(3) Agenþii statistici antrenaþi la efectuarea recensãmintelor ºi altor cerce-

tãri statistice se bucurã de protecþia legii.
Articolul 11. Interacþiunea organelor statisticii oficiale

(1) Pentru evitarea dublãrii în activitate ºi pentru utilizarea uniformã a
definiþiilor, clasificãrilor ºi metodologiilor statistice, producerea, de cãtre
autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, a informaþiei statistice
se va efectua prin coordonare cu organul central de statisticã. În acest scop,
organul central de statisticã:

a) conlucreazã cu alte organe ale statisticii oficiale la elaborarea progra-
mului de lucrãri statistice;

b) acordã altor organe ale statisticii oficiale asistenþa metodologicã nece-
sarã;

c) coordoneazã diseminarea informaþiei statistice oficiale, efectuatã de
alte organe ale statisticii oficiale, inclusiv în adresa organizaþiilor internaþi-
onale.
[Art. 11 al. (1) modificat prin LP 314-XVI din 02.11.06, MO 181-183/24.11.06 art. 822]

(2) Alte organe ale statisticii oficiale sînt obligate sã transmitã în mod
gratuit, la cererea organului central de statisticã, informaþia statisticã de
care dispun, pentru a fi inclusã în seriile de date sau în publicaþiile statistice.
Articolul 12. Consiliul pentru statisticã

(1) Pentru dezvoltarea ºi promovarea statisticii oficiale, pentru asigurarea
caracterului obiectiv, transparent ºi ºtiinþific al metodologiilor, indicatorilor,
clasificãrilor utilizate în activitatea statisticã, pe lîngã Guvern se înfiinþeazã
un consiliu pentru statisticã, organ consultativ în domeniul statisticii.

(2) Consiliul pentru statisticã activeazã în baza unui regulament, aprobat
de Guvern.

(3) Consiliul pentru statisticã examineazã proiectele programelor de
lucrãri statistice, standardele statistice naþionale.

(4) Decizia Consiliului pentru statisticã este consultativã.
(5) Consiliul pentru statisticã are urmãtoarea componenþã:
a) trei reprezentanþi ai organului central de statisticã;
b) un reprezentant al Academiei de ªtiinþe a Moldovei;
c) un reprezentant al Bãncii Naþionale a Moldovei;
d) cinci reprezentanþi ai organelor de specialitate ale administraþiei publi-

ce centrale;
e) un reprezentant al învãþãmîntului superior de specialitate;
f) un reprezentant al sindicatelor;
g) un reprezentant al mijloacelor de informare în masã;
h) un reprezentant al organizaþiilor de patronaj;
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i) un reprezentant al businessului.
(6) Membrii Consiliului pentru statisticã sînt numiþi prin hotãrîre de

Guvern, la propunerea instituþiei respective.
(7) Preºedintele Consiliului pentru statisticã este numit prin hotãrîre de

Guvern.
Articolul 13. Programele lucrãrilor statistice

(1) Informaþia statisticã este produsã de organele statisticii oficiale, cu
excepþia Bãncii Naþionale a Moldovei, conform programelor multianuale
ºi anuale de lucrãri statistice, aprobate de Guvern.

(2) Programul multianual de lucrãri statistice stabileºte obiectivele ºi
direcþiile principale de dezvoltare a statisticii oficiale pe o perioadã de 3-5
ani.

(3) Programul anual de lucrãri statistice cuprinde mãsuri de asigurare a
activitãþii organelor statisticii oficiale prevãzute de programul multianual
de lucrãri statistice ºi stabileºte organele responsabile de producerea informa-
þiei statistice.

(4) Lucrãrile efectuate de organele statisticii oficiale conform programu-
lui de lucrãri statistice se finanþeazã de la bugetul de stat.
Articolul 14. Finanþarea organului central de statisticã ºi a subdiviziunilor lui
teritoriale

(1) Organul central de statisticã ºi subdiviziunile lui teritoriale se finanþea-
zã de la bugetul de stat ºi din mijloace speciale, conform legislaþiei în
vigoare.

(2) Lucrãrile statistice, executate de organul central de statisticã ºi de
subdiviziunile lui teritoriale, care nu sînt prevãzute în programul de lucrãri
statistice se efectueazã pe bazã de contract ºi se plãtesc de beneficiari.

(3) Mãrimea tarifelor la serviciile informaþionale ce þin de reglementarea
activitãþii de întreprinzãtor se stabileºte prin prezenta lege, conform anexei.
[Art. 14 al. (3) introdus prin PL 280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art. 349]

Capitolul III
CLASIFICÃRI, CLASIFICATOARE, NOMENCLATOARE ªI REGISTRE STATISTICE

Articolul 15. Sistemul clasificãrilor
(1) Organul central de statisticã elaboreazã ºi implementeazã sistemul

clasificãrilor de bazã ºi al clasificãrilor funcþionale, utilizate în scopuri statisti-
ce, racordate la standardele internaþionale.

(2) Clasificatoarele ºi nomenclatoarele se elaboreazã de organul central
de statisticã, în colaborare cu autoritãþile administraþiei publice centrale
interesate, ºi se aprobã de organismul naþional de standardizare, la propune-
rea organului central de statisticã.

(3) Clasificãrile, clasificatoarele ºi nomenclatoarele elaborate de organul
central de statisticã ºi aprobate de organismul naþional de standardizare se
utilizeazã în toate domeniile activitãþii economice, sociale ºi sînt obligatorii
spre aplicare tuturor autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale,



81

ANEXE

altor persoane juridice, precum ºi persoanelor fizice, conform actelor legisla-
tive ºi altor acte normative în vigoare.

(4) Dreptul de editare ºi difuzare a clasificatoarelor ºi nomenclatoarelor
aparþine în exclusivitate organului central de statisticã.
Articolul 16. Registrele statistice

(1) Organul central de statisticã creeazã ºi administreazã registre statistice:
a) pentru asigurarea cu bazã de date a cercetãrilor statistice;
b) ca mijloc de informare în efectuarea analizei statistice privind totalita-

tea unitãþilor statistice ºi demografia lor;
c) ca instrument al diseminãrii informaþiei statistice.
(2) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, alte persoane

juridice care gestioneazã baze de date despre persoane fizice ºi persoane
juridice prezintã în mod gratuit, la solicitarea organului central de statisticã,
informaþia necesarã formãrii ºi actualizãrii registrelor statistice.

Capitolul IV
CERCETÃRILE STATISTICE

Articolul 17. Tipurile de cercetãri statistice
(1) Cercetãrile statistice pot fi exhaustive ºi selective.
(2) Recensãmîntul populaþiei se organizeazã o datã la 10 ani ºi se efectuea-

zã în baza unei legi aparte.
(3) Recensãmintele generale agricole, alte recensãminte se efectueazã

prin hotãrîre de Guvern.
Articolul 18. Obligaþiile respondenþilor

(1) La efectuarea cercetãrilor, conform programului de lucrãri statistice,
respondenþii sînt obligaþi:

a) sã prezinte în mod gratuit organelor statisticii oficiale date veridice
ºi complete, în modul stabilit de organul central de statisticã;

b) sã asigure accesul liber al reprezentanþilor organelor statisticii oficiale
la documentele justificative, iar în caz de necesitate, la încãperile de serviciu
ºi de producþie, pe terenuri, conform legislaþiei în vigoare.

(2) Persoanele fizice nu sînt obligate sã prezinte informaþie personalã
privind convingerile ideologice, apartenenþa politicã, antecedentele penale,
sãnãtatea ºi viaþa intimã.
Articolul 19. Sursele de colectare a datelor

(1) Organele statisticii oficiale sînt împuternicite sã solicite ºi sã colecteze
în mod gratuit datele necesare producerii de informaþie statisticã din toate
sursele, precum sînt: rãspunsurile respondenþilor, datele administrative deþi-
nute de autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, de alte persoane
juridice.

(2) Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, alte persoane
juridice care deþin date administrative sînt obligate sã transmitã, în mod
gratuit, organelor statisticii oficiale informaþia primarã ºi informaþia centrali-
zatã solicitatã.
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Articolul 20. Date administrative
Autoritãþile administraþiei publice care colecteazã date administrative

în vederea exercitãrii atribuþiilor sau care gestioneazã bazele unor astfel de
date vor coordona cu organul central de statisticã conþinutul ºi volumul
acestor date.
Articolul 21. Diseminarea informaþiei statistice. Accesul la aceastã informaþie

(1) Organele statisticii oficiale asigurã diseminarea informaþiei statistice
specificate în programul de lucrãri statistice astfel încît utilizatorii sã aibã
acces egal ºi simultan la ea.

(2) Preºedinþiei, Parlamentului, Guvernului, autoritãþilor administraþiei
publice centrale ºi locale, Bãncii Naþionale a Moldovei, Academiei de ªtiinþe
a Moldovei, Camerei de Comerþ ºi Industrie, mijloacelor de informare în
masã, sindicatelor ºi patronatelor informaþia statisticã se transmite în volumul
ºi în termenele stabilite, conform programului de lucrãri statistice.
[Art. 21 al. (2) modificat prin LP 314-XVI din 02.11.06, MO 181-183/24.11.06 art. 822]

(3) Altor categorii de utilizatori decît cele nominalizate la alin.(2) li se
furnizeazã informaþie statisticã la solicitare contra platã.

(4) Organele statisticii oficiale asigurã diseminarea informaþiei statistice
conform programului de lucrãri statistice, cu respectarea confidenþialitãþii
ºi cu protecþia informaþiei.

(5) În cazul în care informaþia statisticã este utilizatã în mijloacele de
informare în masã, în alte sisteme informaþionale, în lucrãri ºtiinþifice,
utilizatorii sînt obligaþi sã indice sursa.

Capitolul V

CONFIDENÞIALITATEA INFORMAÞIEI STATISTICE
Articolul 22. Informaþia statisticã confidenþialã

(1) Informaþia colectatã, procesatã ºi depozitatã pentru producerea infor-
maþiei statistice este confidenþialã în cazul în care permite identificarea
directã sau indirectã a persoanelor fizice sau juridice ºi divulgã date indivi-
duale.

(2) Nu este consideratã confidenþialã:
a) informaþia care poate fi obþinutã din surse public accesibile conform

legislaþiei;
b) informaþia individualã despre adresã, telefon, denumire, gen de activi-

tate, numãr de personal ale persoanelor juridice ºi persoanelor fizice care
practicã activitate de întreprinzãtor;

c) informaþia ce se referã la întreprinderile de stat, prezentatã la solicitarea
autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi locale de resort;

d) informaþia ce se referã la autoritãþile administraþiei publice centrale
ºi locale, la unitãþile medico-sanitare publice, la alte instituþii publice, centrali-
zatã la nivel de unitate.
Articolul 23. Utilizarea informaþiei statistice confidenþiale

(1) Informaþia statisticã confidenþialã se utilizeazã exclusiv în scopul
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producerii de informaþie statisticã oficialã sau în scopuri ºtiinþifice, în confor-
mitate cu prezenta lege.

(2) Informaþia confidenþialã nu poate fi transmisã unor alte persoane
fizice sau persoane juridice, cu excepþia altor organe ale statisticii oficiale,
în scopul producerii de informaþie statisticã.

(3) La transmiterea informaþiei confidenþiale între organele statisticii
oficiale, acestea sînt obligate sã ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea
confidenþialitãþii.

(4) Datele statistice individuale nu pot servi drept probã în judecatã.
Articolul 24. Accesul la informaþia statisticã confidenþialã

(1) Au acces la informaþia confidenþialã persoanele care, conform atribu-
þiilor de serviciu, participã la producerea informaþiei statistice, în mãsura
în care informaþia confidenþialã este necesarã producerii acestei informaþii.

(2) Accesul la informaþia confidenþialã care nu permite identificarea
directã poate fi acordat prin decizie a directorului general al organului
central de statisticã pentru proiecte de cercetãri ºtiinþifice, strategii ºi progra-
me de importanþã naþionalã, ale cãror rezultate scontate nu se referã la
unitãþi individuale identificabile.

(3) Au acces la informaþia confidenþialã în scopuri ºtiinþifice persoanele
care, conform atribuþiilor de serviciu, se ocupã nemijlocit de realizarea
proiectelor de cercetãri ºtiinþifice în mãsura în care informaþia confidenþialã
este necesarã realizãrii acestor proiecte, în cazul în care nu existã riscul
evident de încãlcare a regimului de protecþie a datelor individuale ºi de
imixtiune în viaþa particularã a persoanei.

(4) Accesul se acordã numai cu condiþia asigurãrii mãsurilor de protecþie
a informaþiei confidenþiale prevãzute la art. 26.
Articolul 25. Diseminarea informaþiei

(1) Informaþia statisticã nu va fi diseminatã utilizatorilor în cazul în
care conþine informaþie confidenþialã. În acest caz, informaþia centralizatã
trebuie sã conþinã date despre cel puþin 3 unitãþi, iar ponderea unei unitãþi
sã fie de cel mult 85% din totalul informaþiei centralizate.

(2) Poate fi diseminatã informaþia colectatã de la persoanele juridice
sau de la persoanele fizice care practicã activitate de întreprinzãtor referitor
la situaþia economicã sau a mediului, chiar dacã informaþia nu corespunde
cerinþelor stipulate la alin. (1), în cazul în care este necesarã informãrii
societãþii asupra problemelor de importanþã majorã, iar programul lucrãrilor
statistice prevede diseminarea ei.
Articolul 26. Mãsurile de protecþie

(1) Organele statisticii oficiale vor întreprinde toate mãsurile regulatorii,
administrative, tehnice ºi organizatorice pentru protecþia informaþiei statisti-
ce confidenþiale ºi neadmiterea divulgãrii ei.

(2) Personalul organelor statisticii oficiale, recenzorii, intervievatorii ºi
alte persoane care, conform atribuþiilor de serviciu, au acces direct la date
individuale sînt obligaþi sã pãstreze confidenþialitatea lor, inclusiv dupã
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ieºirea din funcþia respectivã.
(3) Persoanele antrenate în cercetãri statistice nu au dreptul sã foloseascã

informaþia obþinutã în alte scopuri ºi nici sã o divulge sub nici o formã.
Capitolul VI

RÃSPUNDEREA
Articolul 27. Rãspunderea pentru încãlcarea legii

Persoanele care încalcã prevederile prezentei legi poartã rãspundere în
conformitate cu legislaþia.

Capitolul VII

DISPOZIÞII FINALE ªI TRANZITORII
Articolul 28

(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se abrogã Legea nr. 412-
XII din 18 decembrie 1990 cu privire la statisticã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaþiei în

concordanþã cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanþã cu prezenta lege.

PREªEDINTELE PARLAMENTULUI
Eugenia OSTAPCIUC

Chiºinãu, 9 decembrie 2004.
Nr. 412-XV
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Anexa nr. 2

L E G E (extras)
cu privire la Sistemul informaþional integral automatizat de evidenþã a

infracþiunilor, a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit
infracþiuni

nr. 216-XV din 29.05.2003
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 170-172/695 din

08.08.2003
* * *

Capitolul I
DISPOZIÞII GENERALE

Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege stabileºte principalele reguli ºi condiþii de creare ºi funcþio-

nare a Sistemului informaþional integral automatizat de evidenþã a infracþiu-
nilor, a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni, drepturile
ºi obligaþiile participanþilor la el.
Articolul 2. Noþiuni de bazã

În sensul prezentei legi, noþiunile utilizate semnificã:
Sistem informaþional integral automatizat de evidenþã a infracþiunilor, a

cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni (denumit în continuare
Sistem) - totalitatea resurselor ºi tehnologiilor informaþionale, mijloacelor
tehnice de program, metodologiilor ºi personalului, aflate în interconexiune
ºi destinate pãstrãrii, prelucrãrii ºi utilizãrii informaþiilor cu caracter criminal
în cadrul bãncii centrale de date, precum ºi evidenþei unice a infracþiunilor;

organe de urmãrire penalã - organe care, conform legii, au dreptul de a
efectua urmãrirea penalã;

organe de executare a pedepsei penale - Departamentul de executare ºi
Departamentul instituþiilor penitenciare de pe lîngã Ministerul Justiþiei;

infracþiune - faptã (acþiune sau inacþiune) prejudiciabilã, prevãzutã de
legea penalã, sãvîrºitã cu vinovãþie ºi pasibilã de pedeapsã penalã;

evidenþã unicã - înregistrarea ºi evidenþa centralizatã a infracþiunilor, la
momentul începerii urmãririi penale, ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþi-
uni, începînd cu ziua punerii sub învinuire, rectificarea datelor în funcþie
de rezultatele urmãririi penale, judecãrii cauzei ºi executãrii pedepsei privati-
ve de libertate sau a altei pedepse;

înregistrare - includerea informaþiei în banca centralã de date, cu atribui-
rea numãrului de ordine fiecãrei informaþii;

evidenþã centralizatã - evidenþa informaþiei cu caracter criminal în cadrul
bãncii centrale de date;

bazã de date - totalitatea datelor cu caracter criminal, organizate conform
unei anumite structuri conceptuale, cu descrierea caracteristicilor acestor
date, þinîndu-se cont de conexiunea dintre pãrþile lor componente, care se
utilizeazã la combaterea criminalitãþii;
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bancã centralã de date - totalitatea informaþiilor parvenite din bãncile
locale de date ºi produselor de program pentru dirijarea bazelor de date,
precum ºi a masivelor informaþionale manuale cu caracter criminal;

bancã localã de date - totalitatea bazelor de date ale participantului la
Sistem ºi produselor de program pentru dirijarea lor;

sesizare despre infracþiune - plîngere, denunþ, autodenunþ, raport al lucrãto-
rului organului de urmãrire penalã despre depistarea nemijlocitã a infracþi-
unii;

alte informaþii despre infracþiuni - informaþii care necesitã verificare în
scopul constatãrii elementelor infracþiunii;

informaþie cu caracter criminal - informaþie despre infracþiunile înregistrate
ºi persoanele care le-au sãvîrºit, despre alte categorii de persoane luate la
evidenþa centralizatã specialã în conformitate cu prezenta lege, despre obiec-
tele marcate ºi obiectele de anticariat, alte date ce caracterizeazã infracþiunile
ºi circumstanþele comiterii lor;

obiecte marcate - mijloace de transport, arme de foc ºi arme albe, tehnicã
de calcul ºi de multiplicare, alte obiecte, care pot fi identificate prin numãrul
respectiv al producãtorului;

acte de evidenþã primarã - fiºe, registre, caziere judiciare, notificãri ºi
alte acte;

formulare-tip ale actelor de evidenþã primarã - acte de evidenþã primarã
aprobate în modul stabilit;

alþi purtãtori de informaþie - copii de pe actele procedurale;
forme ale rapoartelor statistice - forme ale rapoartelor statistice generalizate

ºi departamentale privind starea infracþionalitãþii, rezultatele descoperirii
infracþiunilor, urmãririi penale, examinãrii judiciare, precum ºi privind
executarea pedepsei privative de libertate sau altei pedepse;

numãrul de infracþiuni a cãror urmãrire penalã a fost terminatã - numãrul
de infracþiuni ale cãror dosare penale au fost transmise în instanþele de
judecatã sau au fost clasate pe temei de nereabilitare;

protecþia informaþiei (datelor) - activitate orientatã spre asigurarea securitã-
þii informaþiei (datelor);

securitatea informaþiei (datelor) - protecþia tehnicã, de program ºi fizicã
a informaþiei (datelor) de pericole interne ºi externe.
[Art. 2 modificat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Articolul 3. Principiile creãrii ºi funcþionãrii Sistemului

Articolul 4. Funcþiile Sistemului
Sistemul are urmãtoarele funcþii:
1) colecteazã, acumuleazã, prelucreazã, pãstreazã ºi actualizeazã infor-

maþia cu caracter criminal;
2) asigurã la nivel de stat evidenþa unicã:
a) a infracþiunilor ºi a persoanelor care le-au sãvîrºit (inclusiv locuitorii

Republicii Moldova care au sãvîrºit infracþiuni pe teritoriul altor state),
precum ºi a pedepselor aplicate lor;
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b) a cauzelor penale ºi acþiunilor de urmãrire penalã;
c) a obiectelor marcate;
d) a persoanelor dispãrute fãrã urmã ºi persoanelor date în urmãrire;
e) a persoanelor deþinute ºi celor aflate în instituþiile penitenciare;
f) a persoanelor eliberate din locurile de detenþie;
g) a altei informaþii cu caracter criminal;
3) asigurã cu informaþie operativã ºi statisticã conducerea þãrii, ministere-

lor ºi departamentelor interesate ºi organelor de urmãrire penalã;
4) asigurã schimbul de informaþie cu caracter criminal între organele

de urmãrire penalã ºi alte autoritãþi publice (schimb reciproc de date între
sistemele informaþionale departamentale), precum ºi cu organele similare
din alte þãri;

5) supravegheazã respectarea disciplinei de înregistrare ºi evidenþã a
infracþiunilor ºi a persoanelor care le-au sãvîrºit, a altei informaþii cu caracter
criminal, elaboreazã ºi realizeazã mãsuri de reacþionare oportunã la tendinþele
ºi manifestãrile negative;

6) asigurã din punct de vedere organizatoric, normativ ºi metodic activi-
tatea organelor de urmãrire penalã care exercitã nemijlocit funcþiile de
evidenþã a informaþiei cu caracter criminal;

7) asigurã funcþionarea complexului tehnic de program ºi a reþelelor
informaþionale utilizate în cadrul Sistemului.
Articolul 5. Participanþii la Sistem

(1) Participanþi la Sistem sînt organele de urmãrire penalã, instanþele
judecãtoreºti ºi organele de executare a pedepsei privative de libertate.

(2) Participanþii la Sistem:
a) iau parte la crearea, implementarea ºi dezvoltarea Sistemului;
b) fac propuneri cu privire la modificarea actelor normative existente

care reglementeazã funcþionarea Sistemului;
c) prezintã ºi primesc gratuit informaþia cu caracter criminal conþinutã

în banca centralã de date ºi în bãncile locale de date, precum ºi rapoartele
statistice generalizate;

d) verificã respectarea disciplinei de înregistrare ºi evidenþã a informaþiei
cu caracter criminal;

e) verificã utilizarea informaþiei cu caracter criminal;
f) asigurã protecþia ºi securitatea informaþiei cu caracter criminal.

Articolul 6. Finanþarea Sistemului

Articolul 7. Administrarea bãncii centrale de date ºi a bãncilor locale de date
(1) Administrarea bãncii centrale de date, înregistrarea ºi evidenþa centra-

lizatã a informaþiei cu caracter criminal, precum ºi eliberarea rapoartelor
statistice generalizate privind starea infracþionalitãþii în þarã, se efectueazã
de cãtre Ministerul Afacerilor Interne, care este deþinãtorul bãncii centrale
de date.

(2) Alte autoritãþi publice, care nu sînt participante la Sistem, sînt obligate
sã prezinte bãncii centrale de date informaþia cu caracter criminal în volumul
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ºi în termenele stabilite de cãtre administratorul bãncii centrale de date.
(3) Administrarea bãncilor locale de date se efectueazã de cãtre fiecare

participant la Sistem de sine stãtãtor. Acumularea, prelucrarea, pãstrarea ºi
utilizarea informaþiei primare cu caracter criminal în cadrul bãncilor locale
de date se efectueazã de cãtre fiecare participant la Sistem în conformitate
cu actele normative departamentale.
Articolul 8. Actualizarea informaþiei
Articolul 9. Actele de evidenþã primarã

(1) Formularele-tip ale actelor de evidenþã primarã se întocmesc ºi se
modificã de cãtre Ministerul Afacerilor Interne ºi, dupã coordonarea lor cu
ceilalþi participanþi la Sistem, se aprobã de cãtre Procurorul General.

(2) Schimbarea de sine stãtãtor de cãtre participanþii la Sistem a formei
actelor de evidenþã primarã se interzice.

(3) Participanþii la Sistem se asigurã de sine stãtãtor cu actele de evidenþã
primarã prevãzute de prezenta lege.

(4) Pentru evidenþa unicã a infracþiunilor ºi a persoanelor care le-au
sãvîrºit, se permite utilizarea, în loc de actele de evidenþã primarã, a altor
purtãtori de informaþie.

(5) Modalitatea completãrii ºi prezentãrii actelor de evidenþã primarã
se stabileºte în conformitate cu instrucþiunile respective, care se elaboreazã
de cãtre Ministerul Afacerilor Interne ºi, dupã coordonarea lor cu ceilalþi
participanþi la Sistem, se aprobã de cãtre Procurorul General.

(6) Actele de evidenþã primarã, întocmite în forma stabilitã de cãtre
participanþii la Sistem, în limita competenþei lor, sînt documente oficiale
de evidenþã statisticã.
[Art. 9 modificat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Articolul 10. Modul de elaborare a instrucþiunilor cu privire la evidenþa unicã a
infracþiunilor ºi a persoanelor care le-au sãvîrºit

Instrucþiunile cu privire la evidenþa unicã a infracþiunilor ºi a persoanelor
care le-au sãvîrºit se elaboreazã de cãtre Ministerul Afacerilor Interne ºi,
dupã coordonarea lor cu ceilalþi participanþi la Sistem, se aprobã de cãtre
Procurorul General.
[Art. 10 modificat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Articolul 11. Organizarea examinãrii sesizãrilor ºi a altor informaþii despre
infracþiuni

Capitolul II
EVIDENÞA UNICÃ A INFRACÞIUNILOR ªI A CAUZELOR PENALE

Articolul 12. Criteriile de evidenþã unicã a infracþiunilor ºi a cauzelor penale
Înregistrarea centralizatã ºi evidenþa unicã a infracþiunilor ºi a cauzelor

penale se efectueazã dupã criteriile teritorial ºi departamental.
Articolul 13. Actele de evidenþã primarã

Pentru evidenþa unicã a infracþiunilor, a cauzelor penale ºi a materialelor
cu privire la infracþiuni, se folosesc urmãtoarele acte de evidenþã primarã:
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a) fiºa infracþiunii constatate;
b) fiºa cu privire la derularea cauzei penale, descoperirea infracþiunii ºi

la alte rezultate ale urmãririi penale;
c) Registrul de evidenþã a infracþiunilor, a cauzelor penale, a persoanelor

care au sãvîrºit infracþiuni ºi a materialelor cu privire la infracþiuni.
Articolul 14. Cazurile în care se completeazã actele de evidenþã primarã a
infracþiunilor constatate, a cauzelor penale ºi a rezultatelor urmãririi penale

(1) Fiºa infracþiunii constatate se completeazã imediat dupã începerea
urmãririi penale sau examinarea materialelor, precum ºi în cazurile:

a) primirii pentru urmãrire penalã a dosarului penal remis de un alt
organ de urmãrire penalã;

b) reþinerii pentru urmãrire penalã a dosarului penal pornit în cazul
infracþiunii sãvîrºite în afara hotarelor Republicii Moldova;

c) reluãrii urmãririi penale;
d) necesitãþii de a rectifica sau de a introduce date care nu au fost

reflectate anterior;
e) restituirii din instanþa de judecatã a cauzei penale în care a fost

pronunþatã o sentinþã de achitare pe motiv cã fapta nu a fost sãvîrºitã de
inculpat ºi reluãrii urmãririi penale în vederea identificãrii fãptuitorului
infracþiunii.

(2) Fiºa cu privire la derularea cauzei penale, descoperirea infracþiunii
ºi la alte rezultate ale urmãririi penale se completeazã în scopul þinerii
evidenþei centralizate a acþiunilor de urmãrire penalã, evidenþei derulãrii
cauzelor penale, precum ºi necesitãþii de a rectifica sau a introduce date
care nu au fost reflectate anterior.
[Art. 14 modificat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Articolul 15. Cazurile în care infracþiunea sãvîrºitã este luatã la evidenþã ca una
singurã

Infracþiunea va fi luatã la evidenþã ca una singurã ºi va fi completatã o
singurã fiºã în cazul:

a) sãvîrºirii infracþiunii de un grup de persoane în orice formã de compli-
citate, prevãzutã de Codul penal;

b) sãvîrºirii unei fapte prejudiciabile ce atenteazã asupra diferitor obiecte,
dar care, în conformitate cu legislaþia penalã, se calificã drept o singurã
infracþiune;

c) infracþiunii în urma sãvîrºirii cãreia au fost vãtãmate mai multe persoane;
d) infracþiunii continue ce se caracterizeazã prin sãvîrºirea neîntreruptã

a activitãþii infracþionale în decursul unui timp nedeterminat;
e) infracþiunii prelungite ce se caracterizeazã prin douã sau mai multe

acþiuni infracþionale identice, sãvîrºite cu un singur scop, cu o singurã
intenþie, alcãtuind în totalitate o infracþiune;

f) sãvîrºirii succesive a unui ºir de infracþiuni identice, neînsemnate
care, în totalitate, prezintã un pericol social sporit ºi sînt prevãzute în
Partea specialã a Codului penal.
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Articolul 16. Cazurile în care infracþiunile se iau la evidenþã ca douã ºi mai multe
Infracþiunile se iau la evidenþã ca douã ºi mai multe ºi se completeazã

cîteva fiºe în cazurile în care:
a) o persoanã (un grup de persoane), printr-o singurã acþiune (inacþiu-

ne), a sãvîrºit douã sau mai multe infracþiuni prevãzute în diferite articole
din Partea specialã a Codului penal;

b) o persoanã (un grup de persoane), în diferite perioade de timp, a
sãvîrºit douã sau mai multe infracþiuni care nu au fost înregistrate anterior.
Articolul 17. Criteriile de apreciere a rezultatelor activitãþii de urmãrire penalã

(1) Criteriul unic de bazã la aprecierea rezultatelor activitãþii de urmãrire
penalã la nivel naþional sau la nivel de unitate administrativ-teritorialã este
numãrul de infracþiuni înregistrate centralizat dupã criteriul teritorial a
cãror urmãrire penalã a fost terminatã prin adoptarea de cãtre procuror a
uneia din urmãtoarele decizii:

a) trimiterea cauzei penale cu rechizitoriu în instanþa de judecatã pentru
examinare în fond;

b) trimiterea cauzei penale în instanþa de judecatã pentru aplicarea mãsu-
rilor de constrîngere cu caracter medical;

c) încetarea urmãririi penale sau clasarea cauzei penale;
d) încetarea procesului penal în condiþiile art. 495 alin.(1) pct.1) din

Codul de procedurã penalã;
e) suspendarea condiþionatã a urmãririi penale;
f) încetarea procesului penal cu liberarea de rãspundere penalã a minorului;
g) transferul urmãririi penale altui stat.
(2) Ponderea infracþiunilor înregistrate în perioada de gestiune a cãror

urmãrire penalã a fost terminatã prin adoptarea uneia din deciziile specifica-
te la alin.(1) se calculeazã raportînd numãrul lor, stabilit conform rezultatelor
primite de la organele de urmãrire penalã, la numãrul total de infracþiuni
înregistrate prima datã în perioada de gestiune în teritoriul respectiv, adicã
de la 1 ianuarie pînã la data necesarã perioadei de gestiune, indiferent de
data comiterii infracþiunii.

(3) Alte criterii se stabilesc de cãtre fiecare participant la Sistem de sine
stãtãtor, conform criteriilor teritorial ºi departamental de evidenþã unicã a
infracþiunilor ºi a cauzelor penale, þinînd cont de funcþiile executate, prevãzute
de legislaþia în vigoare. Criteriile stabilite de sine stãtãtor sînt de uz intern
departamental, iar rezultatele estimative obþinute sînt folosite de organele
respective pentru necesitãþi de serviciu.
[Art. 17 în redacþia Legii nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Articolul 18. Evidenþa datelor suplimentare cu caracter criminal referitoare la
infracþiuni

(1) Înregistrarea ºi evidenþa centralizatã a altor date cu caracter criminal
referitoare la infracþiuni se efectueazã în conformitate cu instrucþiunile
respective, care se elaboreazã de cãtre Ministerul Afacerilor Interne ºi,
dupã coordonarea lor cu ceilalþi participanþi la Sistem, se aprobã de cãtre
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Procurorul General.
(2) Datele despre mijloacele de transport furate (rãpite), actele de înregi-

strare, precum ºi informaþia despre posesorii acestor mijloace de transport,
se introduc în Sistem în baza datelor din Registrul de stat al mijloacelor de
transport.
[Art. 18 modificat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Capitolul III
EVIDENÞA UNICÃ A PERSOANELOR CARE AU SÃVÎRªIT INFRACÞIUNI ªI A

PEDEPSELOR CE LE-AU FOST APLICATE. EVIDENÞA CENTRALIZATÃ SPECIALÃ
A ALTOR CATEGORII DE PERSOANE

Articolul 19. Principiile de evidenþã unicã a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni
ºi a pedepselor ce le-au fost aplicate

Înregistrarea centralizatã ºi evidenþa unicã a persoanelor care au sãvîrºit
infracþiuni ºi a pedepselor ce le-au fost aplicate, precum ºi evidenþa centraliza-
tã specialã a altor categorii de persoane, se efectueazã dupã principiile
teritorial ºi departamental.
Articolul 20.

Categoriile de persoane luate la evidenþa centralizatã În cadrul Sistemului
se iau la evidenþã centralizatã urmãtoarele categorii de persoane:

1) persoanele care au sãvîrºit infracþiuni:
a) condamnate pe teritoriul Republicii Moldova ºi pe teritoriile altor

state;
b) puse sub învinuire;
c) absolvite de rãspundere penalã: în legãturã cu expirarea termenului

de prescripþie; ca urmare a unui act de amnistie, dacã prin acesta a fost
anulatã aplicarea pedepsei pentru infracþiunea sãvîrºitã; dacã persoana a
fost graþiatã; în caz de deces; în legãturã cu schimbarea situaþiei;

d) aflîndu-se în stare de iresponsabilitate;
e) date în urmãrire generalã de cãtre organele de urmãrire penalã ale

Republicii Moldova sau ale altor state;
f) reþinute ºi arestate pe teritoriul Republicii Moldova cu scopul extrãdãrii;
g) reþinute ca fiind bãnuite de sãvîrºirea unei infracþiuni;
2) persoanele luate la evidenþã specialã în scopul profilaxiei infracþionalitã-

þii.
Articolul 21. Actele de evidenþã primarã a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni
ºi a pedepselor ce le-au fost aplicate

(1) Modul de completare ºi prezentare a actelor de evidenþã primarã a
persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni, a pedepselor ce le-au fost aplicate,
precum ºi a altor categorii de persoane luate la evidenþa centralizatã specialã,
este stipulat în instrucþiunile respective, care se elaboreazã de cãtre Ministerul
Afacerilor Interne ºi, dupã coordonarea lor cu ceilalþi participanþi la Sistem,
se aprobã de cãtre Procurorul General.

(2) Numãrul de stat de identificare al persoanei, datele personale, domici-
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liul, informaþia privind actele de identitate eliberate persoanei, precum ºi
datele despre schimbarea numelui, prenumelui sau despre decesul persoanei,
se introduc în Sistem în baza datelor din Registrul de stat al populaþiei.

(3) Datele despre mijloacele de transport, documentele de înregistrare,
precum ºi informaþia despre posesorii acestora, se introduc în Sistem în
baza datelor din Registrul de stat al transporturilor.
[Art. 21 modificat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Capitolul IV

ORGANIZAREA SERVICIULUI INFORMATIV ªI STATISTIC
Articolul 22. Rapoarte statistice

(1) Elaborarea ºi aprobarea formelor rapoartelor statistice departamenta-
le, stabilirea modului ºi termenelor de prezentare a acestor rapoarte se
efectueazã de cãtre participanþii la Sistem de sine stãtãtor, în conformitate
cu legislaþia în vigoare.

(2) Elaborarea formelor rapoartelor statistice generalizate privind starea
infracþionalitãþii în þarã, stabilirea modului ºi termenelor de prezentare a
acestor rapoarte se efectueazã de cãtre Ministerul Afacerilor Interne în
comun cu Biroul Naþional de Statisticã. Formele menþionate ale rapoartelor,
modul ºi termenele de prezentare a acestor rapoarte, dupã coordonarea lor
cu ceilalþi participanþi la Sistem, se aprobã de cãtre Procurorul General.
Aceste forme ale rapoartelor se prezintã Biroului Naþional de Statisticã
pentru lucrãri statistice ºi analitice.
[Art. 22 modificat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

Articolul 23. Activitatea operativ-informativã
(1) Informaþia conþinutã în banca centralã de date se elibereazã în urmã-

toarele cazuri:
a) în scopul efectuãrii urmãririi penale, precum ºi în alte scopuri de

serviciu, inclusiv cu caracter operativ;
b) pentru stabilirea antecedentelor penale sau lipsei acestora;
c) pentru identificarea persoanelor ºi cadavrelor;
d) la efectuarea de cãtre organele de urmãrire penalã a mãsurilor operati-

ve de investigaþii ºi de profilaxie;
e) pentru stabilirea locurilor ºi termenelor de aflare a persoanelor deþinute

în instituþiile penitenciare ºi în izolatoarele de detenþie provizorie;
f) la eliberarea cazierului sau certificatului judiciar ºi altor certificate;
g) în cazul încorporãrii în Forþele Armate;
h) la examinarea cererilor privind declararea decesului sau dispariþiei

fãrã urmã a persoanei;
i) la eliberarea de cãtre organele abilitate a actelor de identitate;
k) la indicaþia conducerii Ministerului Afacerilor Interne sau altor partici-

panþi la Sistem.
(2) Modul de efectuare a activitãþii operativ-informative se stabileºte de

cãtre Ministerul Afacerilor Interne.
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Articolul 24. Dreptul la primirea informaþiei
Dreptul la primirea informaþiei din banca centralã de date ºi din bãncile

locale de date se acordã:
a) participanþilor la Sistem, în limita competenþei lor;
b) organelor de urmãrire penalã ºi organelor similare acestora din alte

state cu care au fost încheiate acorduri respective;
c) altor persoane fizice ºi juridice, în modul stabilit de legislaþia în

vigoare.
Articolul 25. Asigurarea protecþiei ºi securitãþii informaþiei

(1) Participanþii la Sistem protejeazã prin mãsuri adecvate datele colecta-
te, echipamentele tehnice ºi produsele de program utilizate pentru admini-
strarea acestora, asigurînd securitatea datelor conþinute în banca centralã
de date ºi în bãncile locale de date împotriva riscurilor de pierdere, distruge-
re, precum ºi împotriva folosirii neautorizate sau divulgãrii lor.

(2) Asigurarea protecþiei, securitãþii ºi integritãþii informaþiei conþinute
în banca centralã de date, precum ºi a accesului nemijlocit la aceastã informa-
þie, se efectueazã de cãtre administratorul bãncii centrale de date, în confor-
mitate cu legislaþia în vigoare.

(3) Asigurarea protecþiei, securitãþii ºi integritãþii informaþiei conþinute
în bãncile locale de date, precum ºi a accesului la aceastã informaþie, se
efectueazã de cãtre fiecare participant la Sistem de sine stãtãtor, în conformi-
tate cu legislaþia în vigoare.

Capitolul V
RESPONSABILITATEA

Articolul 26. Responsabilitatea personalã
(1) Conducãtorii participanþilor la Sistem sînt responsabili pentru carac-

terul complet al înregistrãrii ºi al evidenþei informaþiei cu caracter criminal
în conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru veridicitatea ºi obiectivi-
tatea evidenþei primare ºi a rapoartelor statistice, precum ºi pentru acordarea
ajutorului practic, metodic ºi organizatoric necesar.

(2) Conducãtorii participanþilor la Sistem poartã rãspundere personalã
pentru asigurarea protecþiei, securitãþii ºi integritãþii informaþiei cu caracter
criminal, organizarea ºi efectuarea accesului sancþionat la banca centralã
de date ºi la bãncile locale de date în conformitate cu legislaþia în vigoare.

(21) Ministerul Afacerilor Interne, cel puþin de douã ori pe an, la finele
fiecãrui semestru, verificã corectitudinea ºi veridicitatea informaþiei introdu-
se în banca centralã de date de cãtre subdiviziunea specializatã ºi prezintã
rezultatele Procurorului General, care, dupã caz, poate dispune procurorilor
din subordine sau unei comisii mixte efectuarea unor controale suplimentare.

(3) Persoanele vinovate de încãlcarea prevederilor prezentei legi poartã
rãspundere disciplinarã, materialã, administrativã sau penalã în conformitate
cu legislaþia în vigoare.
[Art. 26 completat prin Legea nr. 242-XVI din 16.11.2007, în vigoare 01.01.2008]
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Anexa nr. 3

Anexa nr. 1 la Hotãrîrea Guvernului nr. 770 din 6 iulie 2004
Cu privire la Sistemul informaþional integrat automatizat

de evidenþã a infracþiunilor,
a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni

CONCEPÞIA (extras)
de dezvoltare ºi automatizare a Sistemului informaþional integrat

automatizat de evidenþã a infracþiunilor, a cauzelor penale ºi a
persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni

INTRODUCERE
Organele de urmãrire penalã îºi desfãºoarã activitatea într-o erã nouã,

în care una dintre cele mai importante ºi preþioase resurse este informaþia,
iar obiectivul principal rãmîne a fi crearea unui sistem informaþional automa-
tizat.

Necesitatea creãrii Sistemului informaþional integrat automatizat de
evidenþã a infracþiunilor, a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit
infracþiuni este impusã de existenþa a mai multor sisteme informaþionale,
ceea ce complicã în mare mãsurã procesul de evidenþã a infracþiunilor ºi a
persoanelor care le-au sãvîrºit. Actualmente, funcþioneazã urmãtoarele siste-
me informaþionale de evidenþã a diferitelor categorii de informaþii privind
infracþiunile: Sistemul informaþional de evidenþã a infracþiunilor ºi a persoa-
nelor care le-au sãvãrºit, Sistemul de evidenþã a hotãrîrilor judecãtoreºti în
cauzele penale, Sistemul de evidenþã a persoanelor aflate în instituþiile peni-
tenciare, Sistemul de evidenþã a persoanelor anunþate în cãutare, Sistemul
de evidenþã a mijloacelor de transport furate ºi rãpite ºi altele.

Crearea unui sistem informaþional integrat automatizat a fost condiþiona-
tã, în principal, de imperativul asigurãrii funcþionãrii eficiente a sistemelor
informaþionale departamentale, în primul rînd a sistemelor informaþionale
ale organelor de urmãrire penalã, instanþelor judecãtoreºti ºi instituþiilor
penitenciare. Aceste sisteme informaþionale necesitã o bazã integratã de
date privind infracþiunile ºi persoanele care le-au sãvîrºit (inclusiv locuitorii
Republicii Moldova care au sãvîrºit infracþiuni pe teritoriul altor state),
precum ºi pedepsele ce le-au fost aplicate, cauzele penale ºi acþiunile de
urmãrire penalã, obiectele marcate, persoanele dispãrute fãrã urmã ºi persoa-
nele date în urmãrire, persoanele deþinute ºi cele aflate în instituþiile pe-
nitenciare, persoanele eliberate din locurile de detenþiune. Ele asigurã cu
informaþie operativã ºi statisticã conducerea þãrii, a ministerelor ºi departa-
mentelor interesate ºi a organelor de urmãrire penalã. Totodatã, este necesarã
organizarea schimbului de informaþie cu caracter criminal între organele
de urmãrire penalã ºi alte autoritãþi publice (schimb reciproc de date între
sistemele informaþionale departamentale), precum ºi cu organele similare
din alte þãri, supravegherea respectãrii disciplinei de înregistrare ºi evidenþã
a infracþiunilor ºi a persoanelor care le-au sãvîrºit, asigurarea funcþionãrii
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complexului tehnic de program ºi a reþelelor informaþionale utilizate în
cadrul Sistemului.

Prin urmare, se impune crearea unui asemenea sistem informaþional
integrat automatizat, la care organele de urmãrire penalã ce utilizeazã tipul
respectiv de informaþii ar avea acces pe parcursul a 24 de ore. Acest sistem
informaþional urmeazã a fi maximum protejat de accesul neautorizat ºi de
încercãrile de a introduce modificãri neautorizate în informaþiile pe care le
conþine.

În scopul combaterii mai eficiente a criminalitãþii ºi corupþiei, la 27
decembrie 2002 Guvernul, prin Hotãrîrea nr. 1693, a aprobat Programul
de stat de combatere a criminalitãþii ºi corupþiei pentru anii 2003-2005,
unde, în capitolul II, “Perfecþionarea mecanismului de contracarare a crimi-
nalitãþii”, la punctul 14, a fost preconizatã crearea unui sistem informaþional
integrat al organelor de drept. Aceasta ºi-a gãsit reflectare în Legea nr.
216-XV cu privire la Sistemul informaþional integral automatizat de evidenþã
a infracþiunilor, a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni,
aprobatã de Parlament la 29 mai 2003.

În numita lege au fost stabilite principalele reguli ºi condiþii de creare ºi
funcþionare a Sistemului informaþional integrat automatizat de evidenþã a
infracþiunilor, a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni,
drepturile ºi obligaþiunile participanþilor la el.

I. NOÞIUNI GENERALE

1. Definiþia Sistemului
Sistemul informaþional integrat automatizat de evidenþã a infracþiunilor,

a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni (în continuare
Sistem) este un sistem unic de înregistrare ºi evidenþã a tuturor infracþiuni-
lor, a cauzelor penale ºi a persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni.

Sistemul funcþioneazã într-un mediu neomogen (normativ-juridic, infor-
maþional, funcþional, tehnologic etc.), constituind în ansamblu un sistem
complex.

II. CADRUL NORMATIV-JURIDIC AL SISTEMULUI
2. Cadrul normativ-juridic care asigurã funcþionarea Sistemului

Cadrul normativ-juridic care asigurã funcþionarea Sistemului îl constituie
legislaþia în vigoare ºi convenþiile ºi tratatele internaþionale la care Republica
Moldova este parte. Crearea ºi funcþionarea Sistemului sînt reglementate
de urmãtoarele acte legislative:

Constituþia Republicii Moldova;
Codul penal;
Codul de procedurã penalã;
Codul cu privire la contravenþiile administrative;
Legea nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat;
Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 cu privire la activitatea operativã

de investigaþii;
Legea nr. 1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre;
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Legea nr. 982-XV din 11 mai 2000 privind accesul la informaþie;
Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informaticã;
Legea nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea

dactiloscopicã de stat;
Legea nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informaþional

integral automatizat de evidenþã a infracþiunilor, a cauzelor penale ºi a
persoanelor care au sãvîrºit infracþiuni;

Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare ºi
la resursele informaþionale de stat;

alte acte legislative ºi normative în vigoare.
III. SPAÞIUL FUNCÞIONAL AL SISTEMULUI

3. Contururile funcþionale ale Sistemului
Prin contur automatizat se are în vedere ansamblul funcþiilor sau procese-

lor cuplate logic, tehnic finisate ºi realizate cu folosirea unui sau mai multor
sisteme automatizate (complexe tehnice de program).

Sistemul include urmãtoarele contururi funcþionale (fig. 1):
conturul de evidenþã ºi control automatizat al sesizãrilor despre infracþi-

uni;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al cauzelor penale;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al persoanelor care au sãvîrºit

infracþiuni;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al persoanelor anunþate în

cãutare;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al contravenþiilor administrative;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al sentinþelor judecãtoreºti;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al ispãºirii pedepsei;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al transportului furat sau

rãpit;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al armamentului;
conturul de evidenþã ºi control automatizat al obiectelor marcate furate

sau gãsite.

Fig. 1. Obiectele de evidenþã ale Sistemului
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IV. STRUCTURA ORGANIZAÞIONALÃ A SISTEMULUI
4. Distribuirea funcþiilor în cadrul Sistemului

Funcþiile de bazã ce þin de formarea ºi exploatarea Sistemului sînt exerci-
tate, conform prevederilor actelor normative, de diferite instituþii (fig. 2).

Fig. 2. Spaþiul informaþional de evidenþã a Sistemului
Organele de urmãrire penalã þin evidenþa sesizãrilor despre infracþiuni,

a cauzelor penale ºi desfãºurarea urmãririi penale, a persoanelor care au
sãvîrºit infracþiuni, a obiectelor marcate, a persoanelor dispãrute fãrã urmã
ºi a persoanelor date în urmãrire, transportului furat sau rãpit, a altei informa-
þii cu caracter criminal.

Instanþele judecãtoreºti þin evidenþa cazurilor ce urmeazã a fi judecate,
a hotãrîrilor ºi sentinþelor judecãtoreºti.
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Organele de executare a pedepsei þin evidenþa persoanelor arestate, deþi-
nute ºi a celor aflate în instituþiile penitenciare, modificãrii pedepsei ºi a
regimului de deþinere, a persoanelor eliberate din locurile de deþinere.

Organele de supraveghere ºi control sînt: Cancelaria de Stat, Departa-
mentul Trupelor de Grãniceri, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Departa-
mentul Migraþiune, Camera de Licenþiere care, în activitatea desfãºuratã,
utilizeazã informaþiile cu caracter criminal.

Alþi posesori de informaþii sînt instituþiile de stat care, într-o mãsurã
oarecare, au de-a face cu informaþia cu caracter criminal: Departamentul
Tehnologii Informaþionale, Ministerul Transporturilor ºi Comunicaþiilor,
organele de drept ale altor þãri.

Utilizatorii de informaþie sînt: participanþii la Sistem, în limita compe-
tenþei, persoanele fizice ºi juridice, în modul stabilit de legislaþia în vigoare,
organele de urmãrire penalã din alte state cu care au fost încheiate acorduri
respective.

5. Structura Sistemului
Sistemul în cauzã este multifuncþional ºi include (fig. 3):
banca centralã de date;
bãncile locale de date ale participanþilor la Sistem;
reþeaua de telecomunicaþii unicã;
locurile automatizate de muncã ale utilizatorilor de Sistem;
sistemul de securitate informaþionalã.

Fig.3. Structura Sistemului
Banca centralã de date asigurã colectarea, acumularea, prelucrarea, pã-

strarea ºi actualizarea, în cadrul ei, a informaþiei necesare, conþinute în
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bãncile locale de date ale participanþilor la Sistem; asigurã cu informaþie
participanþii la Sistem, în limita competenþei lor; asigurã cu informaþie
analiticã ºi statisticã organele de supraveghere ºi control; asigurã protecþia,
securitatea ºi integritatea informaþiei conþinute în banca centralã de date,
precum ºi neadmiterea accesului nesancþionat la aceastã informaþie.

Bãncile locale de date ale participanþilor la Sistem asigurã acumularea
informaþiei de la subdiviziunile teritoriale subordonate, prelucrarea ºi pãstra-
rea ei, conform tehnologiilor informaþionale utilizate. Totodatã, fiecare
participant la Sistem asigurã transmiterea informaþiei acumulate din banca
localã de date în banca centralã de date, potrivit formatelor aprobate ºi în
termenele stabilite.

Reþeaua de telecomunicaþii unicã se formeazã ca un segment al reþelei
de telecomunicaþii naþionale.

Locurile automatizate de muncã ale utilizatorilor Sistemului asigurã
accesul operativ la resursele informaþionale, conectarea la bãncile de date
ale Sistemului prin parolã ºi identificare, protecþia de accesul nesancþionat
la spaþiul informaþional.

Sistemul de securitate informaþionalã asigurã stricta înregistrare a utiliza-
torilor, divizarea nivelurilor de acces al utilizatorilor, administrarea ºi înregis-
trarea accesului la spaþiul informaþional, mãsuri tehnice de program pentru
asigurarea securitãþii.

Conducãtorii participanþilor la Sistem poartã rãspundere personalã pentru
asigurarea protecþiei, securitãþii ºi integritãþii informaþiei cu caracter crimi-
nal, organizarea ºi efectuarea accesului sancþionat la banca centralã de date
ºi la bãncile locale de date, în conformitate cu legislaþia în vigoare.

V. ASIGURAREA PROTECÞIEI INFORMAÞIILOR ÎN CADRUL SISTEMULUI

6. Definiþia sistemului de securitate informaþionalã
Prin sistemul de securitate informaþionalã se are în vedere ansamblul

unitar al normelor de drept ºi etico-morale, al mãsurilor organizatorice
(administrative) ºi mijloacelor tehnice de program, orientate spre contracara-
rea pericolelor ce ameninþã Sistemul ºi spre minimizarea eventualelor prejudi-
cii care ar putea fi cauzate utilizatorilor ºi posesorilor de informaþii.

7. Scopul protecþiei informaþiilor
Scopul de bazã urmãrit prin protecþia informaþiilor din cadrul Sistemului

constã în prevenirea oricãror ingerinþe neautorizate în funcþionarea lui,
precum ºi a tuturor tentativelor de sustragere ºi modificare a datelor, de
scoatere din funcþiune sau distrugere a elementelor structurale ale lui, adicã
protecþia tuturor componentelor Sistemului: echipamentelor, utilajelor, pro-
duselor de program, a datelor ºi personalului.

8. Pericolele ce ameninþã securitatea Sistemului
Aspectele esenþiale ale asigurãrii securitãþii Sistemului sînt: determinarea,

analiza ºi clasificarea eventualelor pericole ce ameninþã securitatea acestuia.
Prin pericol se are în vedere eventualitatea declanºãrii unor posibile

evenimente, acþiuni (impacturi) ºi inacþiuni, procese sau fenomene, care



100

ANEXE

ar putea cauza prejudicii obiectelor Sistemului, deþinãtorilor sau utilizatorilor
de informaþii.

Tipurile celor mai grave pericole, care au fost luate în considerare la
crearea sistemului de securitate al Sistemului, sînt urmãtoarele:

avariile în sistemul de alimentare cu energie electricã, termicã ºi apã;
funcþionarea cu întreruperi sau staþionarea mijloacelor tehnice ale Siste-

mului;
consecinþele erorilor în proiectarea ºi elaborarea componentelor Sistemu-

lui (echipamentelor ºi aparatajelor, tehnologiilor de procesare a informaþiilor,
programelor, structurilor de date etc.);

erorile de exploatare (ale utilizatorilor, operatorilor ºi altor categorii de
personal);

acþiunile distructive premeditate ale eventualilor delincvenþi.
9. Prescripþii generale de securitate

Principiul de bazã al evidenþei în cadrul Sistemului este personificarea,
ceea ce presupune respectarea strictã a confidenþialitãþii informaþiei.

Datele cu caracter criminal sînt protejate prin mijloacele de drept, organi-
zatorice ºi tehnice, inclusiv prin sisteme de semnalizare ºi restricþionare a
accesului. Protecþia caracterului secret al informaþiilor este garantatã de
actele legislative ºi normative.

Prescripþiile de securitate, care se conþin în documentele de exploatare,
asigurã securitatea Sistemului începînd cu montarea ºi ajustarea ºi finalizînd
cu exploatarea ºi reparaþia mijloacelor tehnice, deoarece ele corespund stan-
dardelor în vigoare ºi Regulilor privind tehnica securitãþii în exploatarea
instalaþiilor electrice.

Modelul conceptual al securitãþii informaþionale este prezentat în fig. 4.

Fig. 4. Modelul conceptual al securitãþii informaþionale a Sistemului
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10. Protecþia informaþiilor de accesul neautorizat
Sistemul de protecþie a informaþiilor de accesul neautorizat include mãsuri

organizaþionale, echipamente ºi produse de program, care asigurã blocarea:
scurgerii informaþiilor în canalele tehnice;
accesului neautorizat la resursele reþelei.
Mãsurile organizatorice de protecþie se asigurã de cãtre serviciile respecti-

ve ale participanþilor la Sistem ºi exclud accesul necontrolat al persoanelor
strãine la mijloacele tehnice ale sistemului informaþional de telecomunicaþii,
la purtãtorii magnetici, mijloacele de eliberare a copiilor pe hîrtie ºi la
sistemele de cablu.

Echipamentele ºi produsele de program de protecþie contra accesului
neautorizat asigurã:

identificarea resurselor aflate sub protecþie;
autentificarea resurselor ºi utilizatorilor aflaþi sub protecþie;
confidenþialitatea informaþiei care circulã în Sistem;
schimbul de date autentificat;
integritatea datelor la apariþie, transmitere, utilizare ºi pãstrare a informa-

þiei;
accesul autorizat al tuturor resurselor Sistemului în condiþii de exploatare

normalã;
delimitarea accesului utilizatorilor la Sistem;
delimitarea accesului utilizatorilor la resursele aflate sub protecþie;
administrarea (indicarea dreptului de acces la resursele aflate sub protec-

þie, prelucrarea informaþiei din registre, instalarea ºi scoaterea sistemului
de protecþie);

înregistrarea acþiunilor de intrare a utilizatorilor în Sistem, ieºirea din
Sistem, încãlcarea dreptului de acces la resursele aflate sub protecþie;

controlul integritãþii ºi capacitãþii de funcþionare a sistemului de protecþie;
securitatea în situaþii de avarii.
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Anexa 4

FORMA nr.1
Aprobatã de cãtre Procuratura ºi M.A.I. ale Republicii Moldova

28.09.1992, nr. 401-11/45

FIŞA INFRACŢIUNII CONSTATATE
Capitolul 1. INDICATORI DE IDENTIFICARE

(se completează subdiviziunea de evidenţă, înregistrare şi statistică)
1 (A1). Denumirea organului afacerilor interne, _________________________  1 

procuraturii etc. (ind.008)                        __________________________
                                                                     __________________________
2 (A2). Proces penal (3), material de refuz (4), proces-verbal (5),                  2   

disjunsă cauza cu privire la persoană (6), (ind.024)
3 (A3). Numărul procesului penal, materialului, procesului-verbal     3 
4 (A4). Numărul de ordine al infracţiunii constatate suplimentar

în procesul penal                                4 
5 (A5). Linia de activitate: poliţia judiciară (1), poliţia economică (2),
              alte servicii (3), (ind.002)    5 
6 (A6). Modul de înregistrare: registrul nr.2 (1), registrul nr.1 (2), (ind.024)    6 
7 (AA). Numărul de înregistrare al declaraţiei sau sesizării privind infracţiunea
             în registrul nr. 1 sau a altei informaţii în registrul nr. 2     7 
8 (AB). Data înregistrării declaraţiei (sesizării)  8 
9 (B1). Data intentării procesului penal, adoptării hotărîrii cu privire

la refuzul de intentare a procesului penal, sancţionării procedurii
de bază de proces-verbal  9 

10 (A7). Data expedierii fişei la D.I.                10 
11 (A8). Data primirii fişei la D.I.                11 
12 (KS). Codul colaboratorului D.I.              12 

Capitolul 2. DESCRIEREA INFRACŢIUNII

(completează persoana, care anchetează cauza penală sau care a examinat materialul)
13 (B4). În conformitate cu art.15 C.P. al R.M. infracţiunea e prevenită la etapa

de pregătire (1), tentativă (2), (ind.007)  13 
14 (A9) Infracţiunea a fost constatată (prevenită), (ind.151)            14 
15 (AP) Organul de intentare (ind.152)                                                               15 
16 (AC) Organul de anchetare (ind.152)                                                              16 

INFRACŢIUNEA A FOST SĂVÎRŞITĂ:
17 (AM) Data                17 
18 (AH) Timpul (ora) (ind.102)                                                                          18 
19 (AK) Ziua săptămînii: luni (1), marţi (2), miercuri (3), joi (4), vineri (5),           19 

         sîmbătă (6), duminică (7), zile de sărbătoare (8), nu e stabilit (9), (ind.153)
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20 (F  B).                 20

FABULĂ

21 (B2). Calificarea infracţiunii            21 
22 (B3). Norma: Decretul Preşedintelui R.M. (1), Legea Parlamentului R.M. (2),    22 

Codul penal (3), (ind. 154)

LA MOMENTUL INTENTĂRII PROCESULUI PENAL:

23 (CA). Valoarea stabilită a prejudiciului                23 

a fost reparat benevol, averea a fost sechestrată, averea confiscată (bani, obiecte de valoare)
24 (B6). Locul săvîrşirii infracţiunii

(ind.004)             24 
25 (B7). Codul localităţii (ind.026)          25 
26 (B8). Strada, unde a fost comisă

infracţiunea             26 
27 (BC). Casă, bloc, apartament               27 
28 (AD). Codul sectorului administrativ         28 
29 (BA). Ministerul, Departamentul, Concernul etc. (ind.033)         29 

Denumirea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei etc.
_______________________________________________

30 (CB). Modul de comitere a infracţiunii
(ind.010)              30 

31 (CE). Modul săvîrşirii actelor de violenţă
(ind.011)             31 

32 (CK). Instrumentele şi mijloacele
(ind.012)              32 

33 (CP). Pretextul apropierii de victimă
(ind.013)                            33 

34 (CT). Modul de mascare a infracţiunii (ind.014)       34 
35 (CH). Obiectul atentatului criminal, mitei

(ind.065)          35 
                                                                                    
                                                                                        



104

ANEXE

36 (CM). Note suplimentare privind calificarea şi alte caracteristici
ale infracţiunii (ind.015)                36  

37 (BK). Tipul şi modul de pază a obiectului (ind.009)       37 
38 (K1). Cercetarea la faţa locului a fost efectuată

(ind.161)            38 
39 (K2). Rezultatul cercetării la faţa locului

(ind.016)            39 

Capitolul  3. INFORMAŢII DESPRE VICTIME
(completează persoana, care anchetează cauza penală sau care a examinat materialul)
40-44. Genul de activitate, starea, cetăţenia,
(UB) sexul, consecinţele (ind. 017)

N.P.P. (numele de familie, prenumele, prenumele tatălui), data naşterii

4 0                    40    
4 1                    41    
4 2                    42    
4 3                    43    
4 4                    44    
45 (BP). Număr de persoane decedate              45 
46 (BT). Număr de persoane rănite              46 

 INFORMAŢII DESPRE PERSOANA SUSPECTATĂ:

47. (K3). Persoana a fost reţinută în baza art. 104 C.P.P. al R.M. (1), (ind. 055)     47 
 N.P.P. (numele de familie, prenumele, prenumele tatălui), data naşterii
Data completării fişei „_____” __________________ a. 200_
Funcţia, numele de familie, semnătura persoanei care anchetează
cauza penală sau care a examinat materialul

_______________________________________________________________
Comisarul organului afacerilor interne “_____”________________ 200__
            (numele de familie, semnătura)
Procurorul “_____” ________________200__
         (numele de familie, semnătura)

                       156–40.000
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Anexa nr. 5

FORMA  nr. 1.1.
Aprobată de către Procuratura şi M.A.I. ale Republicii Moldova 28.09, an. 1992,

nr. 401-11/45

FIŞA CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA PROCESULUI PENAL,

DESCOPERIREA INFRACŢIUNII ŞI ALTE REZULTATE ALE ANCHETĂRII

Capitolul 1. INDICATORI DE IDENTIFICARE
(completează subdiviziunea de evidenţă, înregistrare şi statistică)

1 (A1). Denumirea organului afacerilor interne,_______________________   1 
procuraturii şi alt. (ind. 008) _______________________________
 _____________________________________________________

2 (A2). Proces verbal (3), material de refuz (4), proces verbal (5),
disjunsă cauză cu privire la persoană (6) (ind. 024)                    2 

3 (A3). Numărul dosarului penal, materialului, procesului
verbal          3 

4 (A4). Numărul de ordine al infracţiunii constatate suplimentar
în procesul penal                 4 

5 (A5). Linia de activitate poliţia judiciară (1), poliţia economică (2),
alte servicii (3), (ind. 002)    5 

6 (A8). Data primirii fişei de D.I.                                                                6 
7 (KS). Codul colaboratorului D.I.                 7 

Capitolul 2.  INFORMAŢIA CU PRIVIRE LA ANCHETAREA CAUZEI PENALE
(completează persoana care anchetează cauza penală sau care a examinat materialul)

8 (C5). Hotărîrea privind cauza (infracţiunea) (ind. 20)                                          8 

9 (C6). Data adoptării hotărîrii                                                                9 

10 (AC). Organul de anchetă (ind. 152)              10 

11 (K8). Data pînă la care a fost prelungit termenul anchetării              11 

12 (K7). Numărul procesului penal cu care a fost conexată sau din care

a fost separată cauza                                                       12 

13 (K9). Codul organului căruia i-a fost transmis (ind. 008)                                  13 

14 (RD). N.P.P. persoanei,                                   14 

care s-a îmbolnăvit,                                      

sau care a fost pusă sub urmărire, nr. dosare                                
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Capitolul 3. DESCRIEREA INFRACŢIUNII
(completează persoana care anchetează cauza penală sau care a examinat materialul)

15 (B2). Calificarea crimei            15 
16 (B3). Norma: Decretul Preşedintelui R.M. (1),

   Legea Parlamentului R.M. (2),  Codul penal (3), (ind. 154)                                   16 
17 (BA). Ministerul, Departamentul, Concernul etc. (ind. 003)                        17 

Denumirea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei etc.
_________________________________________________________

18 (CB). Modul de comitere a crimei
   (ind. 010)                                           18 

19 (CE). Modul săvîrşirii actelor de violenţă
    (ind. 011)                              19 
20 (CK). Instrumentele şi mijloacele
     (ind. 012)                                         20 
21 (FO). Instrumente, mijloace
     confiscate                                  21 

    (tipul, cantitatea) (ind. 012)                                         
22 (CP). Pretextul aproprerii de victimă
     (ind. 013)                             22 
23 (CT). Modul de mascare a crimei (ind. 014)                              23 
24 (CH). Obiectul atentatului criminal,

mitei                                                         24 

(ind. 065)                              
                                                                                                
25 (CM). Note suplimentare privind calificarea şi alte caracteristici ale

infracţiunii (ind. 015)                                          25 
26 (C4). Sexul, vîrsta, starea, ocupaţia, situaţia persoanei  (ind. 017)
                                                          26 

27 (D1). Grupul (ind. 044)                             27 
28 (D7). Numărul participanţilor majori în grupul criminal              28 
29 (D8). Numărul participanţilor minori în grupul criminal                                  29 
30 (D2). Numărul anilor de existenţă a grupului criminal                                      30 
31 (D3). Orientarea criminogenă a grupului

(ind. 61)                                                           31 

32 (D4). Dotarea grupului
(ind. 62)                                                           32 

33 (D5). Caracterul activităţii grupului criminal (ind. 155)                                       33 
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34 (D6). Existenţa în cadrul                                 34 
grupului criminal  a persoanelor cu funcţii de răspundere din organe (ind. 063)
coparticipanţilor din numărul colaboratorilor

35 (D9). Locul realizării bunurilor furate

(ind. 156)                             35 
36 (KK). Canalul realizării bunurilor furate

(ind. 157)                             36 

Capitolul 4. INFORMAŢIA PRIVIND PREJUDICIUL MATERAIL ŞI REPARAREA
ACESTUIA

(completează persoana care anchetează cauza procesului, precum şi în timpul anchetării)

37 (CA). Valoarea stabilită a prejudiciului                                   37 
38 (F1). A fost reparat benevol (atît pînă la intentarea              38 

procesului, cît şi în timpul anchetării)

39 (F2). Bunurile au fost sechestrate                                          39 
40 (F3). Bunuri (bani, obiecte de valoare) confiscate                 40 

INCLUSIV:
41 (F4). Bunuri                    41 
42 (F5). Banii în numerar, obligaţii şi carnete de economii,

acreditive                    42 

43 (F6). Valută străină                    43 
44 (F7). Materii prime                                       44 

(narcotice) confiscate                                        
(genul – 2, cantitatea – 5)                                 
(ind. 022)             

45 (F8). Bijuterii (în unităţi băneşti)                    45 

46 (F9). Metale nobile în obiecte cu excepţia                    46 
bijuteriilor  (în unităţi băneşti)

47 (FA). Confiscarea obiectelor activităţii :
criminale                                        47 

confiscaţi bani falşi; de hîrtie (1), inclusiv scoşi
                                                                          

din circulaţie (2), metalici (3), inclusiv scoşi
                                                                             
din circulaţie (4), de colecţie (5),obligaţii ale
                                                                          
împrumutului de stat false (6), hîrtii de valoare (7),
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bilete de loterie (8), valută convertibilă (5), genul – 2,
ţara – 3, nominalul – 6, cantitatea – 5, (ind. 066)

Capitolul 5. INFORMAŢIA CU PRIVIRE LA DESCOPERIRERA
INFRACŢIUNILOR

(completează comisarul organului afacerilor interne)

48 (KA). Au contribuit cel mai mult la descoperirea (ind. 021)              48 
49 (K5). La descoperirea infracţiunii au mai contribuit

(ind. 021)                                         49 
                                                                                                                       
                                                                                                                             

Data completării fişei „  _____” __________________ 200 __
Funcţia , numele de familie, semnătura persoanei care anchetează

_______________________________________________________________________________________________
Comisarul organului afacerilor interne
(numele de familie, semnătura) “_____” _____________________ 200__
Procurorul
(numele de familie, semnătura) “_____” _____________________ 200__

157–80.000
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Anexa nr. 6
ANALIZÃ STATISTICÃ SUCCINTÃ A CRIMINALITÃÞI ÎN REPUBLICA

MOLDOVA PE ANII 1993-1997*

Conform datelor statistice pe anii 1993-1997 în Republica Moldova se
menþine o stare complicatã a criminalitãþii.

Începând cu anul 1993 se observã o sporire continuã a infracþiunilor
înregistrate (cu excepþia anului 1996). Totodatã, se observã ºi o creºtere a
ponderii de infracþiuni descoperite, astfel în anul 1993 aceasta constituia
46,6%, pe când în anul 1997 – 59,9%, deci ritmul creºterii descoperirii
infracþiunilor s-a mãrit cu 13,3%.

Eventual aceasta ar putea indica îmbunãtãþirea lucrului organelor de
poliþie în sfera depistãrii ºi descoperirii crimelor comise.

Nivelul criminalitãþii la 10 mii locuitori este în continuã creºtere, fiind
în 1993 de 85,1, iar în 1997 – 104,2 ºi aceasta în condiþiile când evoluþia
demograficã în republicã este în descreºtere.

Analiza structurii criminalitãþii în Republica Moldova pe perioada anilor
1993-1997 relevã unele modificãri. Bunãoarã, numãrul furturilor înregistrate
ºi ponderea lor în numãrul total al infracþiunilor sunt în permanentã scãdere,
ajungând de la 62,5% în 1993 pînã la 53,5% în 1997. Aceeaºi imagine se
observã ºi în cazul delapidãrilor (1993 – 9%, 1997 – 3,7%) ºi huliganismului
(1993 – 3,6%, 1997 – 2,8%). Totodatã, a crescut substanþial numãrul
escrocheriilor (1993 – 358 cazuri – 1,0% iar în 1997 – 2714 cazuri –
6,8%) ºi a infracþiunilor legate cu narcomania. Numãrul jafurilor, tâlhãriilor,
omorurilor, leziunilor corporale grave ºi violurilor rãmâne practic constant.

Descoperirea numãrului infracþiunilor cupidante este determinatã de
latentitatea sporitã a acestora. Atare fapt este confirmat ºi de rezultatele
sondajelor sociologice desfãºurate în ultimii ani în Republica Moldova,
care indicã scãderea încrederii populaþiei în capacitatea organelor de interne
de a proteja drepturile ºi interesele lor legitime.

În acelaºi timp, continuã procesul de intelectualizare ºi profesionalizare
a activitãþii criminale. Creºte agresivitatea ºi îndrãzneala impertinentã a
crimelor. Drept consecinþã, sporeºte ponderea infracþiunilor grave în numã-
rul absolut de infracþiuni înregistrate, de la 19,4% în 1993 la 25,1% în
1997.

În ultimii 5 ani se observã o sporire considerabilã constantã a numãrului
crimelor legate de traficul ilicit de droguri, care a crescut de trei ori pe
parcursul acestor ani. De asemenea, s-a mãrit numãrul narcomanilor luaþi
la evidenþã, de la 1079 în anul 1993 pînã la 2723 în anul 1997. Pe viitor se
prevede o creºtere continuã a narcomaniei.

* Valeriu Bujor, Sergiu Ilie, Valeriu Ţurcan. Probleme actuale privind infracţionalitatea
(anuar ştiinţific, ediţia I). Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2000, p. 145-
149. Articolul include materialul elaborat în cadrul unei analize statistice efectuate la
comanda Ministerului Afacerilor Interne, care a fost publicat deoarece prezenta interes şi
pentru comunitatea ştiinţifică.
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Este înregistratã o scãdere a numãrului de infracþiuni comise în grup.
Astfel, în 1993 din numãrul total al infracþiunilor descoperite, 3450 au fost
comise în grup (19,9%) iar în 1997 acest numãr constituie doar (12,4%).

Aceastã tendinþã reflectatã în datele statistice este departe de starea realã
a lucrurilor.

În ultimii ani se înregistreazã o sporire permanentã a accidentelor rutiere
(în 1993 – 2436 accidente, în 1997 – 3412 accidente), ºi respectiv a numãru-
lui victimelor. Astfel, în 1993 în urma accidentelor rutiere au decedat 422
persoane, au fost traumate – 2704 persoane, dar în 1997 numãrul lor ajunge
la urmãtoarele date: decedaþi – 569, traumaþi – 3986 persoane.

Creºterea acestor indici poate fi explicatã prin majorarea constantã a
numãrului mijloacelor de transport ºi prin pãstrarea la acelaºi nivel a capacitã-
þii de trafic a drumurilor.

La fel conform datelor scade numãrul de crime sãvârºite în stare de
ebrietate: în 1993 – 21,7%, în 1994 – 25,4%, 1995 – 15,7 1996 – 16,1%
1997 – 13,8%. În acelaºi timp, practica aratã cã ponderea infracþiunilor
sãvârºite în stare de ebrietate de regulã se menþine în jurul la 19-23%.

Odatã cu modificarea situaþiei demografice în Moldova s-au produs ºi
unele schimbãri în structura persoanelor ce comit infracþiuni.

Reflecteazã situaþia social-economicã în republicã ºi creºterea numãrului
de ºomeri, precum ºi sporirea numãrului crimelor sãvârºite de persoane ce
nu lucreazã ºi nu învaþã: în 1993 au fost comise 5711 infracþiuni, în 1994
– 6877; în 1995 – 7821; în 1996 – 9161; 1997 – 9983. Deºi în ultimul an
ponderea lor a scãzut cu 3%, în 1996 – 44,8%, în 1997 – 41,7%, ceea ce
poate fi lãmurit prin creºterea numãrului total de crime descoperite în anul
1997.

Numãrul infracþiunile din rândurile muncitorilor a scãzut de 2 ori. În
anul 1994 de muncitori au fost comise 4866 infracþiuni (27,2%), din cele
descoperite, pe când în 1997 – 2265 infracþiuni (13,8%). Numãrul infracþiu-
nilor sãvârºite de persoane cu studii superioare se aflã în permanentã accesiu-
ne, tendinþã ce se va menþine, ceea ce denotã intelectualizarea criminalitãþii:
în 1994 – 13,7% din numãrul total de infracþiuni descoperite au fost comise
de persoane cu studii superioare, 1995 – 14,1%, 1996 – 14,3%, 1997 –
14,8%. Acest fapt se datoreazã ºi creºterii numãrului de persoane cu studii
superioare din societate.

Crimele sãvârºite de minorii în anii 1991-1995 erau în permanentã
scãdere, cu limitele în 1991 – 18,9% din numãrul total de crime descoperite
ºi 1995 – 9,4%. Începând din anul 1996 ponderea, infracþiunilor comise
de minori a cunoscut o creºtere lentã: 1996 – 9,6%, 1997 – 9,7%. Numãrul
minorilor luaþi la evidenþã se mãreºte treptat începând cu anul 1994. Astfel,
în 1994 la evidenþã se aflau 6508 minori, în 1995 – 6713, 1996 – 6839,
1997 – 7538. Dupã pãrerea experþilor, criminalitatea juvenilã în urmãtorii
ani va atinge un nivel mai sporit.

În urma analizei datelor statistice puse la dispoziþie putem efectua urmã-
toarele precizãri ºi concluzii:
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1. Ca baza s-a luat anul 1992 de când separat se duce evidenþa crimelor
înregistrate cu excepþia Transnistriei.

2. Analiza s-a efectuat doar în baza datelor statistice oficiale fãrã investi-
gaþii suplimentare.

3. Datele existente nu permit de a face un pronostic de lungã duratã;
folosirea metodei de extrapolare permite o prognozã doar de 1-2 ani.

4. Numãrul infracþiunilor înregistrate în perioada apropiatã se va afla
în limitele 38-41 mii, cu sporirea continuã a crimelor grave. Tendinþele de
sporire a nivelului criminalitãþii pentru perioada 1998-2000 se vor menþine.

5. Va continua creºterea infracþiunilor legate de circulaþia ilicitã a drogu-
rilor, precum ºi numãrul infracþiunilor sãvârºite de minori ºi implicarea
acestora în grupurile criminale.

6. Numãrul infracþiunilor contra persoanei (omoruri, leziuni corporale,
violuri) în viitorul apropiat, probabil va fi relativ constant, doar la infracþiunile
cupidant-violente (jafuri, tâlhãrii) se vor menþine tendinþe de creºtere lentã.

7. Tendinþe pozitive pot fi posibile numai în cazul stabilizãrii situaþiei
social-economice ºi politice în republicã, în controlul asupra criminalitãþii
un rol de bazã îi revine statului. Pentru atingerea acestui scop este necesarã
crearea unei baze ºtiinþifice solide, a cadrului legislativ ºi a unui mecanism
efectiv de realizare a lor. Constituie o necesitate acutã ºi întãrirea bazei
financiare, tehnico-materiale a efectivului organelor de drept, o interacþiune
mai bunã între organele de stat în competenþa cãrora întrã contracararea
criminalitãþii.
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Anexa nr. 7

CRIMINALITATEA ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANII 1992-1998:
OGLINDIRE STATISTICO-CRIMINOLOGICÃ*

Analiza statisticã a criminalitãþii în Republica Moldova a fost desfãºuratã
de cãtre Centrul de Cercetãri ªtiinþifice al Academiei de Poliþie „ªtefan cel
Mare” în scopul relevãrii premiselor ce au condus la scãderea criminalitãþii
înregistratã în anul 1998.

De la bun început sunt necesare unele precizãri. Studierii au fost supuse
datele statistice ale MAI începând cu anul 1992, deoarece din acest an
statistica MAI nu conþine informaþia despre criminalitatea în zona transnis-
treanã. Prin urmare, compararea nemijlocitã a numãrului de infracþiuni,
persoane etc. Înregistrate în anii 1992-1998 cu perioada de pânã la 1992
nu este posibilã. Din acest considerent, asemenea comparaþie a fost efectua-
tã cu ajutorul indicilor generalizatori (coeficienþii, ponderea º.a.). De obser-
vat însã cã ºi indicii generalizatori nu întotdeauna reflectã obiectiv situaþia
realã din cauza lipsei informaþiei precise despre starea demograficã din
republicã, precum ºi din cauza altor probleme tehnice. Bunãoarã, în mun.
Tighina sunt înregistrate numai infracþiunile cercetate de comisariatul de
poliþie, iar datele despre infracþiunile cercetate de miliþia transnistreanã
lipsesc, însã la calcularea nivelului criminalitãþii la 10.000 de locuitori se ia
în consideraþie toatã populaþia municipiului ºi, în consecinþã, nivelul crimina-
litãþii este mai mic decât cel real. Altã problemã este de naturã subiectivã:
datoritã unei mari fluctuaþii a cadrelor care se ocupã cu evidenþa criminalitã-
þii, competenþei ºi responsabilitãþii insuficiente a acestora, în unele subdivizi-
uni ale MAI evidenþa statisticã nu se distinge prin calitate (sunt cazuri când
în unele comisariate într-un rãstimp de 9 luni nu a fost trecutã în evidenþã
nici o infracþiune comisã în grup ºi nici una comisã de minori) ceea ce
duce la denaturarea esenþialã a datelor statistice finale. Pe lângã toate acestea,
indicii statistici depind ºi de legislaþia penalã ºi politica penalã a statului, a
cãror modificãri schimbã numãrul de crime înregistrate, numãrul de persoa-
ne depistate care au sãvârºit infracþiuni etc.

Totuºi, nereflectînd pe deplin situaþia realã, datele statistice ne permit
sã tragem unele concluzii despre starea criminalitãþii, despre modificãrile
ºi tendinþele în criminalitate. Pornind de la cele mai sus menþionate, trecem
la analiza statisticã a criminalitãþii propriu zisã.

Numãrul total de infracþiuni în perioada analizatã a înregistrat o creºte-
re în anii 1993-1995 (de la 37073 infracþiuni în 1993 pânã la 38409 în
1995), în anul 1996 numãrul infracþiunilor înregistrate a scãzut cu 9,3%
faþã de anul 1995, el fiind de 34822 de infracþiuni. Cu toate acestea, în anul

* Valeriu Bujor, Sergiu Ilie, Valeriu Ţurcan, Grigore Capustin. Probleme actuale privind
infracţionalitatea (anuar ştiinţific, ediţia I). Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Chişinău,
2000, p. 190-213. Articolul include materialul elaborat în cadrul unei analize statistice
efectuate la comanda Ministerului Afacerilor Interne, care a fost publicat deoarece prezenta
interes şi pentru comunitatea ştiinţifică.
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1997 numãrul de infracþiuni înregistrate a cunoscut o ascensiune evidentã
acesta fiind de 39914, ºi anume cu 14,6% mai mult decât în anul 1996. În
anul 1998, an ce pretinde a fi (conform spuselor unor demnitari de stat)
drept an de cotiturã în contracararea criminalitãþii, într-adevãr au fost înregi-
strate cu 9,3% mai puþine infracþiuni decât în anul 1997-36195 infracþiuni.
La prima vedere s-ar pãrea cã a fost stopat procesul de creºtere a infracþiuni-
lor. Analizând însã starea criminalitãþii în anii precedenþi, observãm o situaþie
analogicã în 1996 când de asemenea s-a obþinut o reducere cu 9,3% a
numãrului infracþiunilor înregistrate. Cu toate acestea, în anul urmãtor
1997 numãrul lor a crescut cu 14,6% (!) pentru prima datã înregistrându-
se un asemenea salt.

La analiza coeficientului sau a nivelului criminalitãþii, observãm cã pe
parcursul anilor 1992-1997 este înregistratã o continuã creºtere de la 90,1
unitãþi în anul 1992 (la 10.000 locuitori) pânã la 104,2 în anul 1997, excepþie
fãcând anul 1996 cu 90,8 infracþiuni la 10.000 de locuitori.

În anul 1998 nivelul criminalitãþii a scãzut pânã la 95,7 unitãþi la 10.000
de locuitori. Cu toate acestea, coeficientul criminalitãþii pe anul 1998 este
mai mare decât media anilor 1992-1997, acesta fiind de 94,5 unitãþi la
10.000 de locuitori. Aceasta în condiþiile când evoluþia demograficã în
republicã este în descreºtere.

Analiza istoricã comparativã a nivelului relevã faptul cã atare situaþie de
scãdere a criminalitãþii a mai avut loc în cursul anilor precedenþi. Astfel, în
anul 1973 nivelul era de 24,8 infracþiuni (la 10.000 de locuitori),acesta
fiind mai mic cu 1,6 unitãþi comparativ cu anul 1971 (26,4 unitãþi la 10.000
locuitori). În urmãtorul an 1974 nivelul a crescut brusc pânã la 27,7 (ritmul
de creºtere 104,9%), iar în ceilalþi ani înregistrând o permanentã creºtere.
Situaþia s-a repetat de asemenea în anul 1987, când nivelul criminalitãþii a
scãzut pânã la 49,6 unitãþi de la 54,8 în anul 1985 (-9,5%), pentru ca sã
ajungã în anul 1988 deja pânã la cifra de 77,4 unitãþi (41,2%). Analizând
numãrul total de infracþiuni, putem menþiona cã pe parcursul a cel puþin
ultimii 20 de ani numãrul de infracþiuni înregistrate a crescut în permanenþã.
Cu toate cã, de câteva ori, pe parcursul acestor ani, s-au înregistrat unele
micºorãri în ceea ce priveºte numãrul de infracþiuni, comparativ cu anul
precedent, totuºi în urmãtorii ani acesta înregistra un salt cantitativ ce de
multe ori depãºea media ultimilor ani. În al doilea rând, aceasta contravine
oricãror legitãþi statistice, deoarece pentru a stopa creºterea numãrului de
infracþiuni trebuie întreprinse unele mãsuri radicale în contracararea crimi-
nalitãþii. Cu pãrere de rãu, aceasta nu s-a observat în anul 1998. Aici mai
trebuie de menþionat faptul cã aceste abateri de la ascensiunea permanentã
a numãrului de infracþiuni de cele mai multe ori au loc din cauza manipulãrii
criminalitãþii latente, a cãrei „rezerve” depãºeºte de multe ori numãrul
oficial de infracþiuni înregistrate.

Analiza caracterului criminalitãþii pe perioada anilor 1992-1998 relevã
urmãtoarele fapte: numãrul total de infracþiuni grave înregistrate a crescut
de la 7275 în anul 1992 pânã la 10012 în anul 1997. În anul 1998 infracþiunile
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grave au constituit 8210 unitãþi. Ponderea lor în totalul infracþiunilor este
de 22,7% în anul 1998, ceea ce este doar cu 0,5% mai puþin ca media pe
anii 1992-1997, care constituie 23,2%. Referitor la nivelul infracþiunilor
grave menþionãm cã în anul 1993 aceasta a constituit 18,6 unitãþi (la 10.000
de locuitori) în 1994 – 23,6, 1995 – 28,8, 1996 – 21,1, 1997 – 26,2, 1998
– 21,7. Dupã cum observãm pânã în anul 1995 a fost înregistratã o creºtere
simþitoare a nivelului, iar în 1996 a urmat o bruscã descreºtere pânã la
21,1 unitãþi. În urmãtorii doi ani s-a repetat din nou aceeaºi situaþie de
creºtere bruscã urmatã de o descreºtere în anul 1998 care n-a coborât,
însã, mai jos de nivelul anului 1996. ªi ca urmare a studierii situaþiei din
anii precedenþi ne convingem de faptul cã dupã o descreºtere bruscã va
urma o ascensiune moderatã a coeficientului criminalitãþii.

În continuare, în cadrul analizei structurii criminalitãþii vom analiza
evoluþia principalelor tipuri de infracþiuni în anii precedenþi, cu o compa-
rând a datele cu cele ale anului 1998.

Vom începe, mai întâi, cu descrierea infracþiunilor cu un pericol social
sporit ºi anume omorurile. În statisticã numãrul total al infracþiunilor de
omor include ºl tentativele de omor. La analiza numãrului total de omoruri
observãm o creºtere lentã de la 383 de infracþiuni în anul 1993 la 414 în
anul 1997, (1994 – 388, 1995 – 402, 1996 – 396). În anul 1998 numãrul
total a scãzut pânã la 375 de infracþiuni. Ponderea infracþiunilor de omor
din numãrul total de infracþiuni a înregistrat o creºtere permanentã în anii
1993-1996 (1993 – 1,03%, 1994 – 1,04%, 1995 – 05%, 1996 – 1,14%),
fiind urmat de o descreºtere al cãrei nivel se pãstreazã pe parcursul anilor
1997-1998 (1997 – 1,04%, 1998 – 1,04%). Coeficientul infracþiunilor de
omor a înregistrat, de asemenea, pe parcursul ultimilor ani o creºtere uºoarã
(1993 – 0,994, 1994 – 1,008, 1995 – 1,045, 1996 – 1,032, 1997 – 1,08),
o abatere constituind anul 1998 cu nivelul de 0,991 la 10.000 de locuitori.
Asupra acestui fapt, nu în ultimul rând, s-a rãsfrânt, însã, ca ºi la alte tipuri
de infracþiuni evoluþia demograficã descendentã din Republica Moldova.
Un alt factor ce poate influenþa direct asupra scãderii numãrului de omoruri
ar fi ºi numãrul de persoane dispãrute ºi aflate în cãutare. De asemenea,
asupra numãrului de omoruri înregistrate pot influenþa indirect determinãrile
la sinucidere, precum ºi raportul dintre tentativele de omor ºi infracþiunile
de omor propriu zise (de multe ori tentativele de omor sunt calificate ca
leziuni corporale(grave ori mai puþin grave)). Cu pãrere de rãu primele au
un caracter latent deosebit, iar celelalte nu sunt reflectate în datele statistice
oficiale. Infracþiunile de viol fiind calculate ca .ºi omorurile împreunã cu
tentativele prezintã urmãtorul tablou: pe parcursul anilor 1992-1998 este
înregistratã o oscilare cu tendinþã spre micºorare a numãrului total de infrac-
þiuni: astfel în 1992 au fost înregistrate 287 de infracþiuni, în 1993 – 298,
1994 – 269, 1995 – 234, 1996 – 276, 1997 – 235 în 1998 – 229 de
infracþiuni.

Ponderea infracþiunilor de viol din totalul infracþiunilor înregistreazã,
de asemenea, o uºoarã înclinare spre micºorare.
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De altfel, aceeaºi situaþie o pãstreazã ºi nivelul infracþiunilor de viol:
1993 – 0,774, 1994 – 0,699, 1995 – 0,608, 1996 – 0,719, 1997 – 0,613,
1998 – 0,605.

Tâlhãriile, fiind un gen de infracþiuni cu un grad sporit de pericol social,
în perioada anilor 1992-1997 au înregistrat o permanentã sporire a numãrului
de infracþiuni de la 524 în anul 1992, (708 în 1993, 710 în 1994, 823 în
1995, 797 în 1996) la 874 în 1997. Pentru prima datã în ultimii ani o
micºorare bruscã a numãrului de tâlhãrii s-a obþinut în anul 1998 – 648 de
infracþiuni: cu 226 mai puþin decât în anul 1997. Ponderea infracþiunilor
de tâlhãrie în numãrul absolut de infracþiuni înregistrate dupã o permanentã
creºtere de la 1,3% în 1992, 1,9% în 1993 pânã la 2,2% în 1997, în anul
1998 a atins cota de 1,8%, nivelul crimelor de tâlhãrie ajungând de la 2,3
unitãþi la 10.000 de locuitori în 1997 ºi pânã la 1,7 în 1998. Analizând
dupã analogie situaþiile similare de descreºtere a infracþiunilor de tâlhãrie
în anii precedenþi, putem observa cã pe parcursul anilor 1984, 1985, 1986
la fel s-a obþinut o scãdere a numãrului de infracþiuni. Astfel, în anul 1983
s-au înregistrat 166 de infracþiuni, în 1984 – 152, în 1985 – 126, în 1986
– 109, pentru ca mai apoi sã se producã o creºtere bruscã în anul 1987
pânã la 141 de infracþiuni. Aici ne pune în gardã faptul cã pentru prima
datã în ultimii ani numãrul tâlhãriilor a cunoscut o reducere bruscã cu 226
de infracþiuni, adicã 25,9%(!) mai puþin decât în anul precedent (1997).
Una dintre cauzele care a generat aceastã situaþie poate fi ºi faptul cã o
mare parte din populaþie a pierdut încrederea în posibilitatea poliþiei de a-
i apãra de criminali ºi de a contribui la restituirea daunelor cauzate, din
acest motiv ei se eschiveazã de la adresarea la poliþie. De asemenea, nu în
ultimul rând, acest lucru poate avea loc ºi din cauza cã o parte dintre
victime au fricã de rãzbunarea din partea infractorilor.

Un alt tip de infracþiuni cu un pericol socialmente sporit îl constituie
jafurile. În perioada nominalizatã jafurile au avut o altã evoluþie decât tâlhãrii-
le. Astfel, în anul 1992 au fost înregistrate 2178 de infracþiuni, în 1993 –
2157, 1994 – 2295, 1995 – 2124, 1996 – 1851, 1997 – 2400, 1998 –
2175. Cu toate cã în anul 1998 numãrul total de infracþiuni a descrescut cu
225 comparativ cu anul 1997, totuºi în aceºti doi ani au fost înregistrate
mai multe infracþiuni de jaf din toatã perioada examinatã (1992-1996).
Aici deci nu poate fi vorba despre o anumitã stopare a creºterii numãrului
de infracþiuni. Aceeaºi situaþie o reflectã ºi analiza ponderii infracþiunilor
de jaf din numãrul total de infracþiuni înregistrate. Astfel, în 1997 ºi 1998
cota parte a jafurilor fiind de 6% din toate infracþiunile înregistrate (în
1992 – 5,6%, 1993 – 5,8%, 1994 – 6,2%, 1995 – 5,5%, 1996 – 5,3%).
Nivelul jafurilor în 1998, de asemenea, atinge cifra de 5,7 unitãþi la 10.000
de locuitori, pe când media anilor precedenþi 1992-1997 era doar de 5,5
unitãþi la 10.000 de locuitori.

O situaþie similarã infracþiunilor de tâlhãrie o gãsim ºi la analiza cazurilor
de leziuni corporale grave. Ponderea acestui tip de infracþiuni atinge apogeul
în anul 1995 cu 1,6% din numãrul total al infracþiunilor înregistrate (1992
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– 1,2 %, 1993 – 1,4 %, 1994 – 1,6 %) în urmãtorii trei ani descrescând
pânã la 1,2 % în anul 1998 (1996 – 1,5 %, 1997 – 1,3 %).

Furturile constituie genul de infracþiuni cu cea mai mare pondere din
numãrul total de infracþiuni înregistrate. În ultimii ani, numãrul de furturi
înregistrate, precum ºi ponderea lor este într-o permanentã scãdere. Cotele
maxime ale furturilor în perioada analizatã fiind în 1992 de 23501 de
infracþiuni ºi respectiv 60% din numãrul total de infracþiunilor înregistrate,
cotele cele minime în 1998 – 17502 de infracþiuni, cu ponderea de 48,4 %
(1993 – 22465, (60,6%) 1994 – 21542, (57,1%), 1995 – 21419, (55,8%),
1996 – 17715, (50,9%), 1997 – 19211 (48,1%)). Una dintre cauze ce
provoacã o asemenea descreºtere a numãrului infracþiunilor cupidante ar
putea fi ºi „goana” comisariatelor de poliþie dupã procentul de descoperire.
În aceastã „competiþie” deseori rãmân în afara înregistrãrilor o parte consi-
derabilã de infracþiuni. De asemenea, dupã cum am menþionat mai sus, o
parte dintre victime nici nu se adreseazã la poliþie din cauza cã procentul
de descoperire la infracþiunile de furt rãmâne mic, partea vãtãmatã nedorind
sã-ºi piardã timpul ori suma daunei cauzate este prea micã. Deseori, anume
în cazul infracþiunilor de furt, victimele se adreseazã, mai întâi, structurilor
criminale pentru a-ºi restitui dauna.

Referitor la analiza infracþiunilor de sustragere a avutului proprietarului
prin înºelãciune (escrocherii) putem menþiona, de la bun început, cã pe
parcursul perioadei analizate din anul 1992 pânã în 1997 numãrul infracþiuni-
lor a fost în permanentã creºtere, cu unele mici excepþii. Astfel, în 1992 au
fost înregistrate 310 infracþiuni, ceea ce constituie 0,7% din numãrul total
de infracþiuni înregistrate, în 1993 – 358 (0,96%), în 1994 – 487 (1,3%),
în 1995 – 1658 (4,3%), în 1996 – 809 (2,3%), în 1997 – 2550 (6,4%). În
cazul escrocheriilor sunt evidente oscilaþii destul de mari în ceea ce priveºte
numãrul de infracþiuni. Þinem sã precizãm, în aceastã ordine de idei, cã
atare oscilaþii provin de la faptul, cã majoritatea comisariatelor de poliþie,
râvnind sã sporeascã procentul infracþiunilor descoperite, înregistrau, sub
diferite numere, toate cererile depuse de grupurile de persoane înºelate de
unele firme ori bãnci fantome. În fiecare dosar penal intentat unui ºi aceluiaºi
bãnuit i se înainta învinuirea, infracþiunea considerându-se descoperitã, ca
mai apoi toate dosarele sã fie conexate în unul singur. În acest fel, se contri-
buia la creºterea artificialã a procentului de infracþiuni descoperite.

Un alt tip de infracþiuni, care are un pericol socialmente sporit este
huliganismul. Analiza statisticã a acestor infracþiuni atestã faptul cã pânã în
1994 huliganismul atinsese cota de 1688 de infracþiuni (1992 – 1434,
1993 – 1317). Ponderea acestor infracþiuni a ajuns pânã la 4,5% în anul
1994. În urmãtorii ani s-a înregistrat o lentã descreºtere a acestora: 1995 –
1170, 1996 – 1162, 1997 – 1131, 1998 – 1132 de infracþiuni. În anul
1998 ponderea infracþiunilor de huliganism precum ºi nivelul acestora, a
cunoscut un mic „avânt” comparativ cu anul 1997, el fiind de 3,1% în anul
1998 (la 10.000 de locuitori) faþã de 2,9% în 1997.

O atenþie deosebitã la etapa actualã o meritã infracþiunile legate de narco-
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manie. Pe parcursul tuturor anilor examinaþi aceste infracþiuni au înregistrat
o creºtere continuã. Astfel, de la 122 de cazuri în 1992 la 870 în 1998,
ponderea lor sporind de la 0,3% în 1992 la 2,4% în 1998. Conform estimãri-
lor unor specialiºti, cifra realã ar fi de 10 ori mai mare decât cea oficialã.
La etapa actualã nivelul acestor infracþiuni este de 2,3 unitãþi la 10.000 de
locuitori, în afara evidenþei rãmânând o parte considerabilã de infracþiuni.

Un interes deosebit îl prezintã ºi analiza statisticã a infracþiunilor sãvârºi-
te în locurile publice. Examinarea situaþiei în anii – supuºi analizei fixeazã o
sporire a numãrului de infracþiuni în anii 1992-1994 (3975 de infracþiuni
în 1992, 4554 în 1993 ºi 5333 în 1994). Anul 1994 a constituit, practic,
apogeul infracþiunilor sãvârºite în locurile publice în timp de 20 de ani
(1980-1998). În acest an (1994) procentul infracþiunilor a constituit 16,4%.
Ponderea acestor infracþiuni creºte întocmai ca numãrul total, fiind de 10,1%
în 1992, 13,8% în 1993 ºi 16,4% în 1994. În urmãtorii ani 1995-1998
numãrul infracþiunilor sãvârºite în locurile publice diferã de la an la an: în
1995 – 4866, 1996 – 4329, 1997 – 5125 ºi în 1998 – 4397. Ponderea
infracþiunilor relevã însã o tendinþã de stabilizare cu o uºoarã tendinþã de
sporire: în 1995 – 14,3%, 1996 – 14,4%, 1997 – 14,7%. În 1998 ponderea
a constituit 14,2%, înregistrându-se o uºoarã descreºtere.

Un indice important în conformitate cu care putem aprecia succesul
organelor responsabile de contracararea criminalitãþii îl constituie procentul
infracþiunilor descoperite. Analizele efectuate pe perioada ultimilor 7 ani
denotã cã pe parcursul acestor ani procentul descoperirii infracþiunilor este
într-o permanentã creºtere: în anul 1992 a fost egal cu 35,3%, 1993 –
46,6%, 1994 – 49,8%, 1995 – 58,1%, 1996 – 58,7%, 1997 – 59,9% ºi în
1998 – 64%. Evident, este îmbucurãtor faptul cã procentul de descoperire
a infracþiunilor se distinge printr-un permanent progres. Aceasta lucru pare
însã banal, deoarece în etapa actualã organele de afaceri interne sunt dotate
din an în an tot mai insuficient cu tehnicã necesarã, cadrele nu-ºi ridicã
salariile la timp, datoriile faþã de alte structuri statale sunt tot mai mari.
Acest fapt pare a fi paradoxal.

Analiza geograficã a criminalitãþii în Republica Moldova permite rele-
varea unor tendinþe ale criminalitãþii pe zone concrete ºi oferã posibilitatea
de a concentra forþele de combatere a criminalitãþii în locurile necesare.

Analiza stãrii criminalitãþii a fost efectuatã pe baza datelor oficiale pe
anii 1993-1998 în ºase zone ale republicii.

Ca urmare a analizei au fost obþinute urmãtoarele date: pe parcursul
perioadei supuse analizei un loc evident îl ocupã oraºul Chiºinãu care rãmâne
zona cea mai criminalizatã de pe întreg teritoriul republicii.

În perioada 1993-1998 cota – parte a infracþiunilor sãvârºite în Chiºinãu
din totalul infracþiunilor pe republicã a constituit: în 1993 – 33,6%, 1994
– 37,4%, 1995 – 41,6%, 1996 – 37,6%, 1997 – 38,8%, 1998 – 37%. Pe
parcursul anilor se observã cã ponderea criminalitãþii în or. Chiºinãu tinde
ºi în continuare spre o creºtere lentã. Diminuarea în 1998 a ponderii cu
1,8% faþã de anul 1997 nu constituie un indice de stabilizare ori descreºtere
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a criminalitãþii în oraº. Alarmant este faptul cã oraºul Chiºinãu, având o
populaþie de circa 800 de mii de locuitori, înregistreazã un nivel al criminali-
tãþii foarte înalt: în 1993 – 166,8, 1994 – 188,7, 1995 – 231,2, 1996 –
174,5, 1997 – 205,3, 1998 – 178,1 unitãþi (la 10.000 de locuitori). La un
înalt nivel rãmâne ºi ponderea crimelor grave în oraº, media lor pe parcursul
perioadei analizate fiind de 32,6%: (În 1993 – 24,7%, 1994 –32,4%,
1995 – 39,6%, 1996 – 31,8%, 1997 – 35,9%, 1998 – 31,1%).

În zona Orhei se observã o tendinþã de micºorare a nivelului criminalitãþii
în anii 1993-1996. În 1993 aceasta era de 78,9 unitãþi la 10.000 de locuitori,
1994 – 77,2, 1995 – 73,7, 1996 – 70,6. În anii 1997-1998 s-a înregistrat
o creºtere evidentã: în 1997 – 84,6, iar în 1998 – 75,6 unitãþi la 10.000 de
locuitori. Aici se constatã o oscilare a nivelului însã la urmãtoarea scãdere
el nu mai revine la nivelul anilor precedenþi. În zona datã se evidenþiazã
raionul Cãlãraºi în care nivelul criminalitãþii este de 115,5 la 10.000 de
locuitori.

O uºoarã descreºtere a numãrului infracþiunilor grave în zonã se simte
începând cu anul 1995, când ponderea crimelor grave a constituit 19,2%
ºi a ajuns la 15,9% în anul 1998 (1996 – 17,7%, 1997 – 17,5%). Cu
pãrere de rãu, datele pe unele raioane din acesta zonã nu sunt însã comple-
te. Acest lucru este legat de faptul cã drept urmare a conflictului armat din
regiunea transnistreanã datele din raionul Dubãsari sunt fragmentare.

Tot fragmentare sunt ºi datele prezentate pe zona Tiraspol. În aceste
condiþii este mai dificil a judeca despre starea realã a criminalitãþii în aceste
zone. Conform datelor oficiale, numãrul criminalitãþii, atingând cota maximã
în anul 1993 de 114,5 infracþiuni la 10.000 de locuitori, pe parcursul anilor
urmãtori a scãzut pânã la 68,8 în anul 1996 (1994 – 78,1, 1995 – 73,1). În
anii 1997-1998 s-a simþit o sporire a coeficientului criminalitãþii pânã la
71,6 ºi respectiv 69,2 unitãþi. În zona datã, cel mai mic coeficient este
înregistrat în or. Tighina (1998 – 20,7) ºi se datoreºte faptului cã o parte
din municipiu se aflã sub conducerea autoritãþilor transnistrene, iar datele
statistice nu sunt transmise în MAI al Republicii Moldova.

Ponderea criminalitãþii în aceastã zonã este relativ stabilã în ultimii ani
din perioada analizatã (1995 – 12,6%, 1994 – 8,5%, 1995 – 7,7%, 1996
– 8%, 1997 – 7,2%, 1998 – 7,7%).

Un înalt coeficient al criminalitãþii în zona Tiraspol este stabilit în Anenii-
Noi. Pe parcursul perioadei analizate acesta descreºte de la 146,3 în anul
1993 la 105,1 unitãþi la 10.000 de locuitori în anul 1998. Cu toate acestea,
în comparaþie cu alte raioane, nivelul criminalitãþii este destul de înalt.

Zona Bãlþi reprezintã o zonã unde starea criminalitãþii rãmâne a fi tensio-
natã. De la începutul anului 1993 ºi pânã în anul 1998 coeficientul criminali-
tãþii a fost într-o continuã creºtere (1993 – 61,7 infracþiuni la 10.000 locu-
itori, 1994 – 67,5, 1995 – 63,7, 1996 – 68,2, 1997 – 78,4, 1998 – 71,8),
excepþie fãcând anii 1995 ºi 1998. În aceºti ani, numãrul s-a micºorat, însã
n-a coborât mai jos de limita anilor precedenþi. Ponderea infracþiunilor din
zona Bãlþi a crescut, iar în ultimii ani (1996-1998) a fost stabilã, constituind
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respectiv 13,9%, 13,9% ºi 13,7%. Un loc aparte în aceastã zonã îl ocupã
oraºul Bãlþi unde numai în 1998 coeficientul criminalitãþii a atins cota de
115,3 unitãþi la 10.000 de locuitori, în anii precedenþi fiind permanent în
creºtere. la fel ºi numãrul de infracþiuni grave, sãvârºite în întreaga zona a
oraºului este cel mai mare.

De regulã, pe parcursul anilor supuºi analizei, cele mai puþine infracþiuni
sunt înregistrate în raionul ªoldãneºti (în 1998 – 358 infracþiuni înregistrate,
coeficientul criminalitãþii în anul 1997 constituind 61,2 unitãþi, în anul
1998 – 77,3 unitãþi la 10.000 de locuitori).

Una dintre zonele republicii ce deþine întâietatea la capitolul infracþiunilor
înregistrate o formeazã zona Comrat. În aceastã zonã nivelul criminalitãþii
este unul dintre cele mai mari din republicã. Astfel, în anul 1993 el a fost
egal cu 96 de unitãþi la 10.000 de locuitori, 1994 – 90,9, 1995 – 83,4,
1996 – 76,2, 1997 – 79,5,1998 – 75,9. Cu toate cã în primii ani s-a
înregistrat o micºorare a nivelului, totuºi acesta rãmâne încã destul de
mare. Ponderea infracþiunilor a scãzut de la 17,3% în 1993 la 13,3% în
1997; anul 1998 înregistrând o nouã creºtere pânã la 14%. O atenþie deose-
bitã în aceastã zonã meritã raionul Leova, unde pe parcursul ultimilor ani
este înregistrat cel mai mare nivel din zonã: în 1996 el a fost egal cu 109,7,
în 1997 – 100,9 ºi în 1998 – 91,4 unitãþi la 10.000 de locuitori. Cu toate
acestea, cel mai mare numãr de infracþiuni sunt înregistrate în Direcþia
Afacerilor Interne a UTA Gãgãuz-Yeri: în 1996 – 1332, în 1997 – 1472,
iar în 1998 – 1436.

O continuã creºtere a criminalitãþii este atestatã în zona Edineþ. Numãrul
total de infracþiuni înregistrate este de 3281, iar în 1993 a urcat pânã la
4003. Cifra maximã, 4271 de infracþiuni a fost înregistratã în aceastã perioa-
dã în 1997. Proporþional cu numãrul absolut de infracþiuni, creºte ºi coefici-
entul criminalitãþii din zonã în 1992 – 52 unitãþi la 10.000 de locuitori, în
1993 – 52,3, 1994 – 56,4, 1995 – 61,6, 1996 – 61, 1997 – 68,9, 1998 –
65,1. Unul dintre cele mai criminogene raioane din zona datã continuã sã
fie or. Soroca. Pe parcursul anilor supuºi analizei, nivelul criminalitãþii a
crescut considerabil: de la 75,6 unitãþi la 10.000 de locuitori în anul 1993
la 124,7 în anul 1998 (1994 – 75,7, 1995 – 87,1, 1996 – 89,5, 1997 –
107,9).

Numãrul persoanelor depistate care au sãvârºit infracþiuni este, de
regulã, în corelaþie directã cu numãrul infracþiunilor înregistrate ºi descoperi-
te: cu cât mai multe infracþiuni sunt depistate ºi, respectiv, descoperite, cu
atât mai mult va fi ºi numãrul persoanelor depistate care au comis infracþiuni.

Deci, numãrul persoanelor depistate care au sãvârºit infracþiuni în anul
1992 a fost egal cu 15946, la 10.000 de locuitori (K activitãþi criminale)
reveneau câte   41,3 asemenea persoane, cãtre anul 1994 numãrul persoa-
nelor depistate creºte pânã la 17850 (K activitãþi criminale 46,4 ), apoi
scade brusc în 1995 pânã la 16012 (K activitãþi criminale 41,7) ºi iarãºi
creºte lent atingând în 1998 nivelul de 17153 de persoane depistate, care
au sãvârºit infracþiuni ce revin câte 45,4 de persoane la 10.000 de locuitori.
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Dupã cum se observã, ritmul de creºtere a K activitãþii criminale este mai
mare decât creºterea numãrului absolut al persoanelor depistate, aceasta se
datoreºte înrãutãþirii situaþiei demografice: numãrul populaþiei Republicii
Moldova descreºte an cu an. Analiza istoricã a indicilor menþionaþi relevã
faptul cã situaþiile asemãnãtoare cu cea din prezent au fost deja în anii
precedenþi. Bunãoarã, numãrul persoanelor depistate care au sãvârºit infracþi-
uni, dupã o creºtere lentã pe parcursul câtorva ani, se micºora brusc în anii
1976-1977 ºi 1986-1987, însã de fiecare datã dupã aceastã scãdere temporarã
urma o creºtere ºi mai mare.

Asemenea tendinþã se repetã aproximativ în fiecare zece ani, ceea ce ne
permite sã presupunem cã numãrul persoanelor depistate care au comis
infracþiuni în anii apropiaþi va fi în creºtere.

În anul 1998,86,7% (14879) din persoanele depistate care au sãvârºit
infracþiuni au fost trase la rãspundere penalã. Dacã urmãrim acest indice
în dinamicã, se observã urmãtoarele: în 1980 au fost trase la rãspundere
penalã 12227 de persoane (84% din numãrul tuturor persoanelor depistate),
iar în anii urmãtori ponderea acestora scãdea lent în fiecare an, ajungând
cãtre anul 1989 pânã la 63%, apoi ponderea persoanelor trimise în judecatã
creºte anual pânã la anul 1997, când a atins 93,8%.

Analiza datelor statistice privind infracþiunile comise de diferite categorii
de populaþie atestã urmãtoarele.

Infracþiunile sãvârºite de minori în anii 1991-1995 erau în permanentã
scãdere, cu limitele: 18,9% în 1991 din numãrul total de crime descoperite
ºi 9,4% în 1995. Începând din anul 1996 ponderea infracþiunilor comise
de minori a cunoscut o creºtere lentã: în 1996 – 9,6%, 1997 – 9,7%, 1998
– 9,8%. Numãrul minorilor trecuþi în evidenþã de asemenea se mãreºte
treptat începând cu anul 1994. Astfel, în 1994 la evidenþã se aflau 6508
minori, în 1995 – 6713, 1996 – 6839, 1997 – 7538. Ponderea infractorilor
minori din numãrul total de persoane depistate care au sãvârºit crime în
perioada analizatã oscileazã de la 15,1% în anul 1992 la 13,3% în 1994 (în
1998 – 14,7%), însã în comparaþie cu anii optzeci este mai mare ºi menþine
tendinþe de creºtere.

Îngrijoreazã mult schimbãrile care se produc în structura criminalitãþii
minorilor: ponderea infractorilor având vârsta de 14-15 ani începând cu
1992 a crescut de la 4,1% pânã la 5,2% (ultimii doi ani) ºi corespunzãtor
ponderea celor în vârstã de 16-17 ani s-a micºorat de la 11% în 1991 pânã
la 9%. Dupã pãrerea experþilor, criminalitatea juvenilã în urmãtorii ani va
atinge un nivel mai sporit.

Tot în creºtere este ºi criminalitatea femeilor. În anul 1992 au fost depistate
1573 de femei care au comis infracþiuni: în 1993 – 1280, 1994 – 1657,
1995 – 1701, 1996 – 1856, 1997 – 1716, 1998 – 1867 (ritmul sporului
mediu faþã de anul precedent este egal cu 4%). La fel se majoreazã ºi
ponderea femeilor în numãrul general al persoanelor depistate care au sãvârºit
infracþiuni: dacã în prima jumãtate a anilor nouãzeci acest indiciu a fost
egal în medie cu 9,1%, atunci în a doua jumãtate în 1998 acesta este egal
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în medie cu 10,9%.
Reflectând situaþia social-economicã din republicã, trebuie menþionat

cã afluxul de ºomeri a sporit ºi numãrul infracþiunilor sãvârºite de persoane
care nu lucreazã ºi nu învaþã: în 1992 anume persoanele din aceastã categorie
de au comis 2915 infracþiuni, în 1993 – 5711, 1994 – 6877, 1995 – 7821,
1996 – 9161, 1997 – 9983 ºi în 1998 – 11419. Pe parcursul perioadei
menþionate, ponderea crimelor comise de persoanele indicate a crescut de
2,3 ori de la 21,1% în 1993 la 49,3% în 1998, în cât fiecare a doua infracþiu-
ne în 1998 a fost sãvârºitã de persoane care nu lucreazã ºi nu învaþã.

Ponderea cetãþenilor apþi de muncã, dar care nu lucreazã ºi nu învaþã în
numãrul total al infractorilor în anii optzeci varia de la 16% pânã la 21%
(deci fiecare a cincia persoanã), în anul 1992 fiecare al treilea infractor nu
lucra ºi nu-ºi fãcea studiile, în 1994, 1995 – fiecare al doilea, în 1998
70,5% din numãrul infractorilor n-au loc stabil de lucru ºi nu învaþã! Prin
urmare, cãtre anul 1998 scade considerabil ponderea muncitorilor în numã-
rul infractorilor – pânã la 11,1%, de 3 ori mai puþin decât în anul 1992, de
5 ori mai puþin decât în anii optzeci. Ponderea þãranilor scade pânã la
3,7% (de 2,5 ori faþã de începutul anilor nouãzeci). Ponderea elevilor (inclu-
siv studenþii) a scãzut de 2 ori pânã la 3,2% în 1998. Ritmul descreºterii
este cel mai mare la ponderea infractorilor-muncitori (în medie aceasta
descreºte anual cu 3,6%) ºi infractorilor-þãrani (descreºte anual cu 1,2%).
Tendinþele de scãdere destul de stabile a ponderii infractorilor din rândurile
muncitorilor ºi þãranilor permit a prognoza cã în urmãtorii 2-3 ani numãrul
muncitorilor ºi þãranilor depistaþi în comiterea infracþiunilor va continua
sã scadã. Ponderea infractorilor din rândurile funcþionarilor ºi elevilor s-a
stabilizat ºi va fi în limitele a 5-7% la funcþionari ºi 3-5% la elevi.

Îngrijoreazã ascensiunea stabilã a numãrului de infractori cu studii superi-
oare: de la 13,4% din totalitatea infractorilor în anul 1992 cãtre anul 1998
ponderea acestora a ajuns la 17,2%, ce denotã intelectualizarea criminalitãþii.

Datele statistice aratã o permanentã scãdere a unor tipuri periculoase
de criminalitate. Infracþiunile sãvârºite de persoane în grup s-au micºorat
treptat de la 3603 (26,1% din numãrul total de infracþiuni descoperite) în
anul 1992 pânã la 2872 (12,4%) în 1998. Respectiv, descreºte ºi ponderea
persoanelor depistate, care au comis infracþiuni în grup: în 1992 – 41,7%,
1993 – 40%, 1994 – 34,7%, 1995 – 33,5%, 1996 – 33,4%, 1997 – 30,2%,
1998 – 26,7%. Ponderea infracþiunilor sãvârºite de persoane care anterior au
mai comis crime, fiind relativ stabilã, are ºi tendinþa spre o lentã descreºtere:
în 1992 – 17,8%, 1993 – 18,4%, 1994 – 17,5%, 1995 – 15,1%, 1996 –
16,4%, 1997 – 17,8%, 1998 – 15,4%. Ponderea persoanelor depistate
care au comis crime de mai multe ori la fel scade: în 1992 – 13,2%, 1993
– 16%, 1994 – 13,7%, 1995 – 12%, 1996 – 11,6%, 1997 – 10,6%, 1998
– 11,3% (în anii optzeci aproximativ fiecare a cincea persoanã depistatã,
anterior a mai comis o crimã).

Descreºterea numãrului de infracþiuni descoperite, comise în grup sau
de persoane care anterior au mai comis infracþiuni, poate fi explicatã, parþial,
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prin creºterea profesionalismului acestor categorii de infractori, intelectuali-
zarea criminalitãþii, ceea ce le permite sã evite mai uºor depistarea ºi condam-
narea lor de organele de drept. Însã descreºterea numãrului de persoane
depistate, care au sãvârºit infracþiuni în stare de ebrietate, în condiþiile ascensi-
unii alcoolismului, beþiei ºi a narcomaniei în societate, nu poate fi lãmuritã
prin condiþiile obiective. În 1992 – 27,4% din infracþiunile descoperite au
fost comise în stare de ebrietate (depistate 5194 de persoane care au sãvârºit
crime în stare de ebrietate sau 32,6% din totalitatea infractorilor), în 1993
– 21,8%, (355 de persoane – 22,2%), în 1994 – 25,5%, (5386 de persoane
– 30,2%), în 1995 – 15,7% (3453 de persoane – 21,6%), în 1996 – 16,1%
(19% din toþi infractorii depistaþi), în 1997 – 13,8% (18,5%) ºi în 1998 în
stare de ebrietate au fost comise 12,4% din infracþiuni (1933 de persoane
– 11,3% din totalitatea infractorilor).

Sistemul de evidenþã statisticã al MAI nu prevede colectarea datelor
statistice despre victimele infracþiunilor. Dispunem doar de informaþia
în care în numãrul de crime figureazã persoane în calitate de parte vãtãmatã
în anii 1993-1998. Analiza acestor date aratã cã în anul 1998 au fost înregi-
strate 36195 de infracþiuni dintre care în 11492 de infracþiuni în calitate de
victime (parte vãtãmatã) sunt bãrbaþi (cu 10,8% mai puþin decât în 1997),
în 6731 – femei (cu 25% mai puþin), în 398 – copii (cu 15,5% mai puþin)
ºi în 93 de infracþiuni în calitate de victime (parte vãtãmatã) sunt cetãþeni
strãini (cu 21,8% mai puþin decât în 1997). Scãderea numãrului de dosare
în care sunt înregistrate toate victimele se lãmureºte prin aceea cã asemenea
indice este în corelaþie directã cu numãrul total de infracþiuni înregistrate:
cu cât mai puþine infracþiuni sunt înregistrate, cu atât mai mic este ºi
numãrul de victime înregistrate ºi invers.

Compararea acestor date pe perioada 1993-1998 atestã faptul cã ritmul
mediu al sporirii infracþiunilor cu bãrbaþi în calitate de parte vãtãmatã este
egal cu 0,02%, (practic cu zero), ceea ce înseamnã cã creºterea numãrului
într-un an se compenseazã prin descreºterea în anul urmãtor, din care cauzã
rezultã cã numãrul de victime – bãrbaþi în perioada analizatã a fost stabil.
Numãrul victimelor – femei ºi copii descreºte anual în medie cu 2,1% ºi
corespunzãtor – 2,2%. La fel se micºoreazã ºi numãrul de persoane cu
cetãþenie strãinã înregistrate în calitate de parte vãtãmatã: în 1993 – 135
de persoane, în 1998 – 93 de persoane (ritmul sporirii anuale este egal în
mediu cu – 5,2%).

Analiza datelor despre victime pe diferite categorii de infracþiuni atestã
urmãtoarele. În dosarele penale privind omorul numãrul de victime – bãrbaþi
în perioada studiatã a fost stabil (ritmul sporirii este egal cu 0%) ºi oscila
de la 235 (în 1994) la 269 (în 1995) de persoane (în 1998 – 246 de persoa-
ne). Numãrul victimelor – femei este în descreºtere, anual în medic acesta
scade cu 5,6%, în 1998 au fost înregistrate 81 de femei victime ale omoruri-
lor (numãrul maximal în 1994 a fost de 121 de persoane), îngrijoreazã
creºterea numãrului de copii asasinaþi – 24 în 1998, pe când în anii precedenþi
media a fost de 18,7 persoane. Cetãþenii strãini omorâþi alcãtuiesc pânã la
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2 persoane anual.
La leziunile corporale grave se micºoreazã numãrul victimelor: la bãrbaþi

a scãzut de la 338 persoane în 1993 la 281 în 1998, la femei a scãzut de la
108 în 1993 la 64 de persoane în 1998. La infracþiunile în care figureazã
femeile în calitate de parte vãtãmatã, în afarã de numãrul absolut scade ºi
ponderea femeilor în numãrul total de victime: în 1993 – 24,2%, în anul
1998 – 18,6%. Numãrul copiilor ºi persoanelor strãine, care au pãtimit în
rezultatul leziunilor corporale grave, relativ nu este mare: copii – în mediu
7 persoane anual, cetãþeni strãini – 1 persoanã.

La infracþiunile de viol în anul 1998 au fost înregistrate 110 victime
(numãrul maxim în 1993 a fost egal cu 162 de femei), ritmul de scãdere
anual fiind egal în medie cu 4,5%. Scade ºi numãrul de victime în rândul
copiilor (în medie cu 6% în fiecare an) de la 82 de persoane în 1993 la 57
în 1998. Persoane strãine în calitate de parte vãtãmatã în perioada analizatã
nu au fost înregistrate.

Tâlhãriile ºi jafurile spre deosebire de celelalte infracþiuni, fac excepþie:
numãrul de victime bãrbaþi se micºoreazã, iar numãrul femeilor devenite
victime ale unor astfel de infracþiuni este în ascensiune. Aºa, de exemplu,
ponderea victimelor femei la tâlhãrii a crescut de la 31,4% în 1993 la 39%
în 1997 (în 1998 la 34,2). La jafuri ponderea femeilor înregistrate în calitate
de parte vãtãmatã a depãºit-o pe cea a bãrbaþilor: 40,8% în 1992 ºi 55,1%
în 1998. Din datele statistice rezultã cã victime ale jafurilor devin, în majorita-
tea cazurilor, femeile, cota-parte a bãrbaþilor fiind cu mult mai micã. Numãrul
victimelor copii, ca rezultat al infracþiunilor de tâlhãrie ºi de jaf, oscileazã
precum urmeazã: la tâlhãrii între 10-21 persoane, la jafuri între 65-111
persoane. Numãrul de persoane cu cetãþenie strãinã înregistrate ca victime,
fiind relativ stabil la infracþiunile de jaf, la tâlhãrie scade: în anul 1993 – 23
de persoane, în 1994 – 11, în 1995 – 22, în 1996 – 17, în 1997 – 9 ºi în
anul 1998 au fost 7 persoane.

Datele statistice privind paguba materialã ca urmare a infracþiunilor
înregistrate nu pot fi comparate pe o perioadã îndelungatã, deoarece nu
existã informaþia completã, datoritã faptului cã în unele subdiviziuni ale
MAI domneºte o atitudine iresponsabilã faþã de aceasta chestiune. Ca rezultat
cifrele totale oscileazã foarte mult în fiecare an, ceea ce nu permite relevarea
unor legitãþi în dinamica. Putem sã menþionãm doar cã în anul 1994 (dispu-
nem de date doar începând cu 1994) suma stabilitã a prejudiciului material
a fost de 635.103.000 de lei în 1995 – 150.772.000 de lei, în 1996 –
214.11000 de lei, în 1997 – 489.980.000 de lei, în 1998 – 332.179.000 de
lei. La infracþiunile descoperite (a fost înaintatã învinuirea) suma stabilitã
a prejudiciului material a fost în 1998 egalã cu 127.322.3.000 de lei (38,3%
din suma stabilitã a prejudiciilor) din care 53.506.000 de lei au fost achitate
benevol, sau a fost sechestrata averea (16,1 % din suma totalã a prejudiciului
material stabilit, 42% din suma stabilitã a prejudiciilor la infracþiunile desco-
perite). Compararea cu anii precedenþi aratã cã creºte ponderea prejudiciului
stabilit la infracþiunile descoperite: 24% în anul 1994, 38,5% în 1995,
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44,2% în 1996, 49,7% în 1997, 38,3% în 1998, ceea ce se datoreazã,
parþial, creºterii numãrului de infracþiuni descoperite. În pofida sporirii
sumei prejudiciului stabilit la infracþiunile descoperite, ponderea sumei
prejudiciului achitat benevol ºi a averii sechestrate a fost pânã la 1997 în
descreºtere: în 1994 – 54472.000 de lei (35,8% din suma prejudiciului
cauzat de infracþiunile descoperite), în 1995 – 18.979.000 de lei (32,7%),
în 1996 – 20.572.000 de lei (21,7%), în 1997 – 28.542.000 de lei (11,7%)
în anul 1998 suma averii restituite cu ajutorul organelor de afaceri interne
a crescut brusc pânã la 53.506.000 de lei (42% din suma prejudiciului
cauzat de infracþiunile descoperite).

De menþionat cã din suma calculatã pentru prejudiciul anului 1998
53,6% le revin infracþiunilor grave (177.924.000 de lei) ºi 8,1% – infracþiuni-
lor nesemnificative (26.912.000 de lei). Suma achitatã benevol sau care
indica preþul averii sechestrate constituia la infracþiuni grave 22.549.000
de lei (34,2%) ºi la infracþiuni nesemnificative – 6.829.000 de lei (55%).
În perioada analizatã se observã o ascensiune bruscã a pagubei materiale
înregistrate pe linia de activitate a poliþiei economice: 1994 – 31.185.000
de lei (4,9% din suma totalã a prejudiciului stabilit în urma comiterii infracþi-
unilor), 1995 – 26.400.000 de lei (17,5%), în 1996 – 57.650.000 de lei
(26,9%), în 1997 – 260.193.000 de lei (53,1%), în 1998 – 169.313.000
de lei (50,9%) – ritmul de sporire în anul 1998 faþã de anul 1994 constituie
442,9%! Pe parcursul acestei perioade a crescut considerabil, de asemenea,
ºi numãrul infracþiunilor înregistrate pe linia de activitate a poliþiei economi-
ce, însã în numãrul total al infracþiunilor ponderea lor este totuºi foarte
moderatã: în 1994 au fost înregistrate 2272 de infracþiuni pe linia de activita-
te a poliþiei economice (6,1% din toate infracþiunile comise pe teritoriul
republicii), în 1998 – 3076 de infracþiuni (7,0% din numãrul total), ritmul
sporirii fiind 35,4%.

Suma stabilitã a pagubelor materiale pe linia de activitate a poliþiei
judiciare în anii 1994 – 1998 a scãzut considerabil: de la 582.829.000 de
lei (91,8% din suma totalã) în 1994 la 159.195.000 de lei (47,9%) în anul
1998; ritmul descreºterii este egal cu 72,7%. Numãrul de infracþiuni înregi-
strate pe linia poliþiei judiciare în 1994 a fost de 32588 (87,3% din numãrul
total), în 1998 – 31071 de infracþiuni (85,8%) ritmul descreºterii constituind
4,6%.

În anul 1998 suma totalã de avere sechestratã ºi restituitã benevol de
83,8% (44.845.000 de lei) le revin infracþiunilor pe linia de activitate a
poliþiei economice ºi 15,4% (8.248.000 de lei) - pe linia poliþiei judiciare.

Din suma calculatã pentru paguba materialã cauzatã de infracþiunile
descoperite ponderea averii restituite a fost de asemenea mai mare la poliþia
economicã – 57,4%, la poliþia judiciarã – 17,9%, alte servicii – 13,4% (pe
toate infracþiunile descoperite în 1998 a fost restituite 42%).

Prin urmare, analiza statisticã a criminalitãþii în Republica Moldova demon-
streazã cã micºorarea criminalitãþii înregistrate în anul 1998 nu are o bazã
obiectivã; coeficienþii criminalitãþii ºi ponderea criminalitãþii grave rãmân la
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nivelul mediu al anilor 1990 ºi depãºesc cu mult nivelul mediu al anilor 70-80;
situaþiile asemãnãtoare cu cea din anul 1998 au mai fost deja în anii 1976-
1977, 1986 1987, însã în anii urmãtori avea loc întotdeauna o creºtere bruscã a
criminalitãþii înregistrate.

Pornind de la cele expuse, putem presupune cã în anii apropiaþi nivelul crimina-
litãþii va fi în ascensiune.

Tendinþa de micºorare a numãrului de infracþiuni înregistrate în anul
1998, cu toate cã numãrul de cereri parvenite în anul 1998 a fost relativ
mediu, poate avea mai multe cauze.

Prin urmare, una dintre aceste cauze pare a fi orientarea conducerii
MAI spre evaluarea activitãþii organelor de afaceri interne dupã procentul
descoperirii infracþiunilor. Aflându-se sub o permanentã presiune, conduce-
rea comisariatelor de poliþie, la rândul lor, exercitã, de asemenea, o anumitã
presiune asupra colaboratorilor comisariatului. Acest fapt duce la filtrarea
cererilor ºi a informaþiei cu privire la infracþiuni care ajung în comisariate.
Drept urmare a acestui fapt sunt înregistrate, în majoritatea cazurilor, acele
cereri, potrivit cãrora, este deja cunoscut bãnuitul, în felul acesta, este
regulat, artificial, numãrul de cereri înregistrate. Ne convingem de acest
lucru examinând numãrul de cereri adresate procuraturii ºi numãrul de
dosare penale intentate de ea. Astfel, în 1992 au fost adresate procuraturii
5160 de cereri în baza cãrora au fost intentate 1593 de dosare penale, în
1993 – 5074 de cereri ºi 1558 de dosare, 1994 – 5693 de cereri ºi 1642 de
dosare, 1995 – 6100 de cereri ºi 1861 de dosare, 1996 – 7070 de cereri ºi
2304 de dosare, 1997 – 7119 de cereri ºi 2865 de dosare, 1998 – 8434 de
cereri ºi 2580 de dosare. Aici observãm o continuã ascensiune a numãrului
de cereri, precum ºi a dosarelor intentate. Aceasta se datoreºte faptului cã
procuratura niciodatã nu ºi-a pus scopul de a mãri a procentul de descoperire.

Diferenþa dintre numãrul de infracþiuni înregistrate în anul 1998 compa-
rativ cu 1997 constituie 2919 unitãþi ori 7,5 % mai puþin. Aceasta se
explicã ºi prin aceea cã în 1998 au fost înregistrate cu 1227 mai puþine
infracþiuni de escrocherie, ceea ce constituie 58% din infracþiunile ce for-
meazã diferenþa dintre anul 1997 ºi 1998.

Profitând de lipsa unor prevederi exacte ºi stricte referitor la aceste
tipuri de infracþiuni în „Instrucþiunea despre evidenþa unicã a infracþiunilor”,
anexa 2 la ordinul nr. 401-11/45 din 28.09.92 Procuratura Generalã a MAI
a RM, comisariatele de poliþie, în special cele din mun. Chiºinãu, intentau
dosare penale pe marginea fiecãrei cereri a persoanelor înºelate de cãtre
bãncile ruinate ori de firmele dispãrute. Fiecare dintre aceste infracþiuni
era trecutã în evidenþã ca descoperitã, deoarece erau înaintate învinuirile
fie în prezenþa ori lipsa persoanelor din conducerea firmelor ori bãncilor.
În aºa fel creºtea numãrul total de infracþiuni înregistrate, dar sporea ºi
procentul de descoperire pe comisariat. Adunând sute de cereri ºi înregi-
strându-le pe mãsura necesitãþilor, comisariatele manipulau cu ajutorul lor
procentul râvnit de descoperire.

În anii precedenþi în aceste scopuri erau folosite infracþiunile depistate
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suplimentar, însã cu începere de la 29.01.96 acestea au fost anulate. Acum,
comisariatele au gãsit altã soluþie – cererile persoanelor înºelate ca urmare
a ruinãrii piramidelor financiare.

Drept exemplu de depãºire a situaþiei create pot servi þãrile baltice. În
acest scop trebuie, ca pe o anumitã perioadã, sa fie anunþat un „moratoriu”
referitor la procentul de descoperire concomitent cu intensificarea controlu-
lui asupra neînregistrãrii cererilor. Se cer, de asemenea, instalate suplimentar
mai multe telefoane de încredere pentru populaþia republicii. Atare mãsuri
vor duce la aceea cã toate comisariatele de poliþie vor reflecta în dãrile de
seamã statistice cifrele reale. Exemplificãm. În Lituania, criminalitatea se
prezintã în felul urmãtor: infracþiunile înregistrate în 1990 au constituit
34686, 1991 – 41929, 1992 – 61871, 1993 – 52835, 1994 – 40983, 1995
– 39141, 1996 – 38205, ºi în 1997 – 36865 (în anul 1993 populaþia în
Lituania era de 2,565 mil. de locuitori. Proclamarea independenþei a avut
loc la 17.09.1 991).

O altã cauzã, ce a general o astfel de situaþie, poate servi intelectualizarea
ºi profesionalizarea criminalilor. Actualmente, activitatea criminalilor se
consolideazã în scopul de a sãvârºi infracþiuni cu un grad sporit de latenþã
ori sunt executate cu un înalt profesionalism, ceea ce ºi complicã lucrul
organelor de interne.

O cauzã care a dus la descreºterea numãrului de infracþiuni înregistrate
poate fi ºi pierderea încrederii populaþiei în capacitatea organelor competente
de a le apãra drepturile ºi interesele lor legitime. Acest fapt îl confirmã ºi
de unele sondaje de opinie desfãºurate de Centrul de Cercetãri ªtiinþifice al
Academiei de Poliþie „ªtefan cel Mare” (vezi de exemplu: Opinia publicã
despre rolul ºi funcþiile poliþiei în Strategia combaterii criminalitãþii organizate
ºi corupþiei, Chiºinãu, 1997). Sondajul în cauzã nu a avut printre obiectivele
sale determinarea nivelului de criminalitate latentã. Putem însã presupune
cã neîncrederea populaþiei în poliþie, demonstratã de sondaj, ar putea duce
la scãderea nivelului de cereri ºi, prin urmare, la scãderea numãrului de
crime înregistrate.
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