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RÉSUMÉ 

La réalisation de ces prévisions a eu comme but le développement de la méthodologie de 

prévision criminologique. De même, on a voulu offrir un support analytico-informationnel aux 

organismes anti-crime et aux autorités publics nationaux. Les prévisions ont été réalisées par la 

méthode comparative et la méthode de la construction abstraite. Selon les prévisions 

criminologiques obtenues, on attend une détérioration de la situation criminogène et de l’état de 

la criminalité en Moldavie, après son intégration dans l’Union européenne, tant sous l’aspect 

quantitatif que qualitatif. L’activité anti-crime vas s’affaiblir au pays, mais l’activité 

criminologique, pratique et didactique, vas se développer. La sécurité routière augmentera. 

L’existence de la Moldavie, en tant qu’État, sera périclitée par les processus migrationnistes 

internationaux. D’après les auteurs, les organismes anti-crime doivent développer leurs capacités 

de prévision criminologique, afin d’améliorer leur activité.  

Mots-clé: criminologie, prévision criminologique, méthode comparative, méthode de la 

construction abstraite, violence criminelle, criminalité, criminalité contre l’environnement, 

activité anti-crime. 

 

REZUMAT 

Efectuarea acestor prognozări a urmărit dezvoltarea metodologiei de prognozare 

criminologică. Totodată, s-a dorit a oferi un suport analitico-informaţional organelor anticrimă 

şi autorităţilor publice naţionale. Prognozările au fost realizate, aplicînd metoda comparativă şi 

metoda construcţiei abstracte. Potrivit prognozelor obţinute, se aşteaptă o înrăutăţire a situaţiei 

criminogene şi a stării criminalităţii în Republica Moldova, după integrarea în Uniunea 

Europeană, deopotrivă în plan cantitativ şi calitativ. Activitatea anticrimă va fi şubrezită, iar 

activitatea criminologică, practică şi didactică, se va dezvolta. Securitatea rutieră va spori. 

Statalitatea Republicii Moldova va fi periclitată de procesele migraţioniste internaţionale. După 

părerea autorilor, organele anticrimă trebuie să îşi dezvolte capacităţile de prognozare 

criminologică, cu scopul de a-şi ameliora activitatea.  

Cuvinte-cheie: criminologie, prognoză criminologică, metoda comparativă, metoda 

construcţiei abstracte, violenţă criminală, criminalitate, criminalitatea contra mediului, 

activitatea anticrimă. 

Introducere. La 27 noiembrie 2013, Republica Moldova a parafat acordul de asociere cu 

Uniunea Europeană (Vilnius, Lituania). Integrarea în această comunitate internaţională va conduce 

la transformări sociale semnificative în Republica Moldova. Întrucît există o probabilitate 

considerabilă că asocierea se va finaliza în timpul apropiat, este cazul ca criminologii naţionali să 

prognozeze starea viitoare a criminalităţii, a activităţii anticrimă şi a criminologiei, în funcţie de 

acest factor determinant.  

Scopul articolului. Efectuarea acestor prognozări criminologice au urmărit, de fapt, două 
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finalităţi: (1) dezvoltarea metodologiei de prognozare criminologică şi (2) oferirea unui suport 

analitico-informaţional organelor anticrimă şi autorităţilor publice naţionale. 

Metode aplicate şi materiale utilizate. Prognozările criminologice au fost efectuate 

aplicînd metoda comparativă şi metoda construcţiei abstracte. În ambele cazuri, au fost utilizate 

metodologii de prognozare criminologică originale. Metodologia de aplicare a metodei 

comparative nu a fost deocamdată prezentată lumii ştiinţifice şi practicienilor, spre deosebire de 

metodologia de aplicare a metodei construcţiei abstracte [1]. 

Datele despre procesele sociale, inclusiv criminale, din Republica Moldova şi RSSM au fost 

preluate din statistica oficială, în principal de la Biroul Naţional de Statistică, ghiduri şi studii 

statistice, precum şi din lucrări criminologice. 

Datele privind procesele sociale, inclusiv criminale, din Uniunea Europeană provin dintr-o 

pluralitate de surse: date statistice oficiale, analize, lucrări ştiinţifice, prezentări publice ale 

rezultatelor ştiinţifice, declaraţii oficiale, propriile noastre analize şi cercetări etc. Datele despre 

violenţa intrafamilială şi măsurile de prevenire a acesteia au fost colectate prin metoda interviului, 

metoda documentară şi metoda statistică. 

Rezultate obţinute şi discuţii. Potrivit prognozelor noastre criminologice, integrarea 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană, act care reprezintă o schimbare politică majoră, şi 

schimbările sociale care vor decurge din această integrare vor influenţa în mod pronunţat 

criminalitatea şi activitatea criminologică din societatea noastră. 

În primul rînd, se va produce o sporire mare a criminalităţii, al cărei nivel se va stabiliza la 

această cotă ridicată. Astfel, potrivit prognozei noastre criminologice, efectuată prin metoda 

comparativă, nivelul criminalităţii înregistrate va ajunge, probabil, la aproximativ 250.000 de 

crime (vezi graficul nr. 1), ceea ce înseamnă de 6-8 ori mai multe crime decît sînt înregistrate 

actualmente în Republica Moldova şi de peste 10 ori mai multe crime decît erau înregistrate în 

Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) din prima jumătate a anilor 80, adică de 

pînă la demararea restructurării sociale din ex-Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), 

aşa-nimita „perestroika” [2]. Este important să precizăm că calculele au fost efectuate în funcţie 

nu de populaţia prezentă, ci de populaţia stabilă. În viziunea noastră, înrăutăţirea situaţiei 

criminologice va fi determinată de fenomenul inegalităţii şi inechităţii sociale care caracterizează 

societăţile organizate după modelul capitalist, în absenţa unor factori inhibatori puternici (de 

exemplu, un control riguros, similar celui din statele musulmane) [3].  

 

Graficul nr. 1 

 
 

Drept urmare a politicilor europene actuale, este previzibilă o invadare cu imigranţi a 
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Republicii Moldova. După cum denotă cercetările criminologice [4], procesele migraţioniste sînt 

însoţite, de regulă, de o sporire şi agravare a criminalităţii. De aceea, prezenţa imigranţilor în ţara 

noastră va consititui un factor favorabil creşterii numărului de crime, afectînd calitatea vieţii 

membrilor ei. Afluxul de imigranţi va mai genera o problemă criminologică. Migranţii ar putea să 

se transforme, cu timpul, în minorităţi naţionale. Or, cu cît este mai mare ponderea minorităţilor 

naţionale, cu atît este mai înalt nivelul criminalităţii [5]. Problema minorităţilor naţionale este 

deosebit de acută în Republica Moldova. Pe lîngă faptul că ponderea acestora este de peste 40% 

(ţinînd cont de situaţia din stînga Nistrului), acestea controlează două segmente importante ale 

teritoriului naţional, şi anume: regiunea transnistreană, dominată de minoritatea rusă şi ucraineană, 

şi cea populată preponderent de minoritatea turcă (găgăuzi), ambele ameninţînd periodic cu 

dezintegrarea statului! Prin urmare, intrarea pe teritoriul naţional a unor imigranţi în număr 

echivalent cu peste 10% din populaţie pune în mare pericol însăşi existenţa statului Republica 

Moldova! Conform prognozelor noastre criminologice, efectuate prin metoda comparativă, 

integrarea în Uniunea Europeană va determina o sporire majoră a infracţiunilor care atentează la 

libertatea şi inviolabilitatea vieţii sexuale în Republica Moldova. Se va produce o proliferare 

accentuată a cazurilor de pedofilie, inclusiv a celor de violare a copiilor de către părinţi, incestul. 

ca urmare va creşte suspiciunea socială de apucături pedofile, fenomen care va altera relaţia dintre 

părinţi şi copii, în sensul că părinţii bine intenţionaţi se vor teme să îşi manifeste afecţiunea 

părintească, căci ar putea să cadă victime acestor suspiciuni generalizate. Situaţia va fi înrăutăţită 

de persoanele iraţionale care îşi vor învinui nefondat soţii de pedofilie, cu scopul de a-i îndepărta 

de copii, prin decizii judiciare, dorind să se răzbune pentru problemele de cuplu. Astfel, va fi 

şubrezită familia – celula societăţii.  

Potrivit raţionamentelor noastre, bazate pe cercetări criminologice nesistematice, această 

situaţie din ţările occidentale este determinată, în principal, de (1) liberalizarea şi chiar apologia 

sexualităţii şi (2) tolerarea şi protejarea juridică a homosexualităţii şi a altor perversiuni sexuale.  

Este previzibilă şi apariţia unor noi manifestări criminale de mare violenţă. De exemplu, vor 

începe să izbucnească omoruri în masă ale elevilor, studenţilor şi profesorilor, înfăptuite de 

adolescenţi, tineri şi, mai rar, de persoane mature. Va spori considerabil frecvenţa crimelor 

abominabile săvîrşite de copii, inclusiv de vîrstă fragedă, adolescenţi şi tineri contra semenilor. 

Potrivit raţionamentelor noastre, bazate pe cercetări criminologice nesistematice, printre factorii 

majori care determină aceste fenomene criminale se află: (a) propagarea, în special prin filme, 

mass-media şi publicitate, a violenţei, (b) erijarea criminalilor în eroi, (c) banalizarea ororii şi (d) 

liberalizarea excesivă a comerţului cu arme şi a dreptului de port-armă. căminul familial va fi 

zdruncinat şi de cazurile, tot mai frecvente, în care soţul îşi va masacra propria familie, adică soţia 

şi copiii. Potrivit cercetărilor noastre, aceste forme de mare violenţă criminală sînt generate de o 

politică criminologică proastă concepu tă de criminologii occidentali. De mai multe decenii, 

societăţile occidentale, îndeosebi cele americane, sînt răvăşite de o violenţă intrafamilială 

crescîndă. Pentru a soluţiona această problemă socială importantă, criminologii occidentali au 

elaborat un sistem de prevenire a violenţei familiale. Efectele s-au dovedit a fi dezastruoase, căci 

este distrusă familia – celula societăţii. Poate că s-a obţinut o uşoară diminuare cantitativă a 

violenţei intrafamiliale (deşi datele vehiculate de cercetătorii occidentali trezesc suspiciunea de 

erori metodologice semnificative), dar preţul plătit de societate este inacceptabil! Este firesc, dacă 

amputăm un braţ, atunci dispare o dată cu el şi durerea. Din păcate, societăţile occidentale nu au 

sesizat procesele negative declanşate de acest sistem defectuos. Mai rău decît atît, se insistă în 

aceiaşi direcţie greşită, adoptînd măsuri noi, care vor agrava situaţia (bunăoară, calificarea juridică 
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a unor noi forme de convieţuire drept familie). 

Actualmente, răsună problema violenţei familiale şi în societatea naţională, din cauza 

acţiunilor insistente ale organizaţiilor neguvernamentale, plătite cu acest scop de ţările occidentale. 

Problema violenţei în familie este pusă cu obstinaţie în discuţie (raportul anual este de 1:9) [6] în 

detrimentul problemei divorţialităţii (raportul anual este de 1:2) [7]. constrînse, autorităţile publice 

se vor vedea nevoite să ia măsuri de remediere a situaţiei. Este cazul să deschidem o paranteză şi 

să precizăm că, după destrămarea URSS, Republica Moldova a rămas fără potenţial criminologic, 

deoarece acesta era concentrat la Moscova. Eforturile noastre, dar şi ale altor criminologi, de a 

construi o activitate criminologică naţională au fost respinse, în cea mai mare parte, timp de 20 de 

ani, de neînţelegerea manifestată de comunitatea ştiinţifică, practicieni, politicieni, administraţie 

şi întreaga societate. Întrucît organele anticrimă sînt lipsite de criminologi, autorităţile publice vor 

prelua, probabil, modelul occidental de reducere a violenţei intrafamiliale, care va conduce la 

distrugerea familiei, scăderea natalităţii, homosexualitate, precum şi la proliferarea masacrelor în 

interiorul acestora, în care soţul îşi omoară soţia şi copiii [8].  

O dată cu integrarea în Uniunea Europeană va creşte probabilitatea că Republica Moldova 

va deveni ţinta unor atacuri teroriste, luînd în considerare faptul că teroriştii atacă şi ţările din 

uniune care nu participă la campaniile militare. Drept exemplu pot să servească atentatele teroriste 

din 11 martie 2004, de la Madrid (Spania), atunci cînd au explodat zece rucsacuri încărcate cu 

TNT în patru trenuri, omorînd 181 de persoane şi rănind alte 1467 de persoane [9]. 

Valul schimbărilor sociale va aduce, de asemenea, mai multe crime contra mediului natural 

în Republica Moldova. Modul de producţie occidental este bazat, într-o măsură considerabilă, pe 

inovaţie şi dezvoltare tehnologică. Din păcate, tehnologiile actuale utilizează substanţe poluante. 

Prelucrarea şi eliminarea acestora este costisitoare, ceea ce înseamnă că neglijarea acestor etape 

din procesul de producere sau de acordare a serviciilor (de exemplu, serviciile de transportare sau 

de imprimare) este susceptibilă să aducă beneficii economice importante producătorului. În 

condiţiile acţiunii şi altor factori favorizanţi, cum ar fi concurenţa acerbă, corupţia şi controalele 

insuficiente, va spori progresiv numărul indivizilor care nu vor rezista tentaţiei de a folosi această 

cale criminală, altfel zis, la care se va forma interesul de a săvîrşi crime contra mediului natural. 

În această privinţă, împărtăşim opinia lui Alexei Rusnac, care include poluarea mediului printre 

principalele pericole care vizează securitatea naţională [10].  

Integrarea în Uniunea Europeană va pune Republica Moldova în situaţia de deschidere 

accentuată a societăţii, ceea ce înseamnă că va spori puterea de acţiune a factorilor criminogeni 

externi (prognozarea a fost efectuată aplicînd metoda construcţiei abstracte). Ţara noastră va 

pierde astfel o parte din posibilităţile ei de prevenire a criminalităţii şi se va vedea nevoită să 

desfăşoare o activitate diplomatică şi de colaborare mai intensă, în vederea diminuării acestui 

handicap.  

Integrarea în Uniunea Europeană a impus autorităţilor publice naţionale o reorganizare a 

organelor anticrimă, conform calapodului din ţările membre. Dacă plecăm de la faptul că există 

mai multă criminalitate în ţările acestei comunităţi de state, atunci putem să conchidem că un 

model mai bun a fost înlocuit cu un model mai prost şi că organele anticrimă naţionale vor 

funcţiona mai rău de acum încolo. Desigur, noi ne referim la situaţia de ansamblu, căci modelul 

occidental îl depăşeşte sub unele aspecte particulare pe cel din societatea naţională (prognoza a 

fost obţinută prin metoda construcţiei abstracte).  

Noile condiţii sociale vor suprima interesul de sacrificiu al poliţiştilor, după cum rezultă din 

prognozele noastre criminologice, efectuate prin metoda comparativă. Astfel, poliţiştii vor renunţa, 
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în mare măsură, să îşi rişte viaţa şi sănătatea, pentru binele social, al altor membri ai societăţii. 

Probabil acest comportament se explică prin aceea că societatea occidentală este organizată după 

principiul: „Fiecare se descurcă cum poate”. În consecinţă, poliţiştii vor începe să aplice mai des 

arma de foc, va spori numărul persoanelor ucise în timpul reţinerii şi arestării etc. 

Printre efectele benefice se numără impulsionarea activităţii criminologice naţionale. 

Bunăoară, în învăţămîntul universitar al ţărilor care formează Uniunea Europeană există 

specialitatea „criminologie” [11], iar la noi această specialitate lipseşte, deşi criminologii încearcă 

să o introducă de mai mulţi ani.  

Momentul survenirii modificărilor pe care le anticipăm depinde de ritmul în care vor fi 

implementate standardele europene în societatea naţională. Creşte continuu numărul crimelor 

înregistrate în ultimii ani în Republica Moldova [12]. După părerea noastră, acest fapt constituie 

un indice pozitiv în activitatea Ministerului Afacerilor Interne. El demonstrează că conducerea 

ministerului şi a ţării şi-a menţinut politica de sporire a fidelităţii înregistrării crimelor, începută 

în anul 2009. Graţie acestei politici cruciale, societatea va putea, în sfîrşit, să cunoască starea 

criminalităţii, dat fiind faptul că criminalitatea înregistrată reflectă sub o serie de aspecte starea 

criminalităţii reale (mai puţin dimensiunile ei şi ale unor tipuri de criminalitate). Or, fără o 

cunoaştere criminologică exactă a stării criminalităţii nu pot să fie găsite căile de ameliorare a 

situaţiei criminale şi criminogene. 

De observat că această nouă şi importantă realizare o succede pe cea din anii 2001-2003, 

perioadă în care societatea a fost smulsă de sub dominaţia lumii interlope, fiind dezmembrate 

marile grupări criminale şi încarceraţi capii acestora şi numeroşi alţi membri. Ea reprezintă o mare 

victorie asupra criminalităţii, care a scos la iveală o putere morală şi socială a poporului nostru, 

deosebit de încurajatoare. Trebuie, totuşi, să precizăm că locul grupărilor criminale a fost treptat 

ocupat de către lucrătorii organelor anticrimă, care estorcă mită şi alte avantaje de la agenţii 

economici şi de la cetăţenii care doresc să îşi soluţioneze problemele. Astfel, se pune problema 

dacă lucrătorii organelor anticrimă se vor limita la acte de corupţie sau situaţia va degenera şi 

aceştia vor prelua practicile de acţiune ale lumii interlope, inclusiv şantajul, asasinatele sau alte 

forme de violenţă criminală?  

Este salutabilă instalarea unui sistem automatizat de detectare video a încălcărilor regulilor 

de circulaţie rutieră. În opinia noastră, el va conduce la o ameliorare palpabilă a securităţii rutiere, 

în cazul în care va fi utilizat în mod corect. Deocamdată, sînt detectate doar două încălcări, şi 

anume: circulaţia cu viteză neregulamentară şi trecerea la culoarea roşie a semaforului. Extinderea 

posibilităţilor acestui sistem în aşa mod, încît să detecteze şi alte încălcări (de exemplu, penetrarea 

în zona de confort psihologic a pietonului) va contribui la prevenirea accidentelor rutiere. Ba chiar 

se impune mărirea considerabilă a numărului camerelor video. Datele preliminare denotă că 

această investiţie se va răscumpăra în scurt timp. Beneficiile acestei măsuri depăşesc cadrul 

securităţii rutiere, deoarece înregistrările video servesc şi la descoperirea altor încălcări, inclusiv 

crime, care nu ţin de circulaţia rutieră. Datele obţinute cu ajutorul sistemului în cauză confirmă şi 

amplifică semnalele de alarmă socială, pe care noi le-am tras acum cîţiva ani în privinţa situaţiei 

deplorabile în domeniul securităţii rutiere din Republica Moldova [13]. Potrivit specialiştilor 

antrenaţi în gestionarea acestui sistem de supraveghere video, peste 10.000 de încălcări au fost 

înregistrate în numai 24 de ore. Dacă ţinem cont de faptul că a fost observat mai puţin de 1% din 

suprafaţă şi detectate numai două tipuri de încălcări, atunci putem să estimăm că, actualmente, se 

produc, zilnic, peste 10 milioane de încălcări ale normelor de circulaţie rutieră! Totodată, putem 

să stabilim că cifra neagră a încălcărilor rutiere este, în prezent, de peste 99% din numărul real al 
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acestora (vezi graficul nr. 2). Acest caz confirmă şi ilustrează faptul că un factor extern poate să 

influenţeze situaţia criminală internă dintr-o societate, căci sistemul în cauză reprezintă o donaţie 

primită de la china. 

Graficul nr. 2 

 
În această ordine de idei, vom lansa comunităţii ştiinţifice şi practicienilor o problemă: 

Determinarea conducătorilor auto la respectarea normelor de circulaţie rutieră nu va conduce oare 

la o respectare mai riguroasă şi a celorlalte norme sociale? Altfel zis, noi ne întrebăm: Din 

premisele că (1) comportamentul indivizilor se manifestă ca tendinţă şi (2) o parte dintre indivizi 

vor fi obligaţi să respecte normele de circulaţie rutieră nu rezultă oare concluzia că aceştia vor 

avea, ulterior, tendinţa de a respecta, în mod mecanic, şi alte norme sociale? Efectul pozitiv va fi 

amplificat de influenţa conduitei corecte a acestui grup social asupra celorlalţi membri ai societăţii.  

Concluzii. După integrarea în Uniunea Europea nă, se va produce o graduală înrăutăţire a 

situaţiei criminogene şi a stării criminalităţii în Republica Moldova, deopotrivă în plan cantitativ 

(nivel) şi calitativ (caracter). Vor apărea noi manifestări criminale (escrocherii, crime deosebit de 

violente, acte odioase săvîrşite de copii etc.). Va creşte pericolul săvîrşirii unor atacuri teroriste pe 

teritoriul naţional. Va intra în acţiune un nou factor determinant, susceptibil a distruge statalitatea 

Republicii Moldova. Dimpotrivă, activitatea criminologică, practică şi didactică, va cunoaşte o 

dezvoltare. Va spori şi securitatea rutieră, care ar putea să influenţeze în mod pozitiv 

comportamentul licit al membrilor societăţii.  

Prognozele noastre criminologice satisfac numai o parte din necesităţile organelor anticrimă 

şi ale autorităţilor publice naţionale. Pentru a le completa, organele anticrimă urmează să îşi 

formeze propriile subdiviziuni de prognozare criminologică şi să le facă lucrative pe cele existente, 

iar Institutul de criminologie va oferi cadrele criminologice necesare.  
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