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Introducere 

 

Problematica victimizării, în general, şi a aspectelor legate de victimizarea 
unor grupuri de populaţie vulnerabilă, în particular, reprezintă o preocupare tot 
mai prezentă în discursul specialiştilor şi al politicienilor, în legătură cu 
asigurarea climatului de securitate şi siguranţă în localităţi şi arii geografice.  

Scopul cercetării tematice, desfăşurate în cadrul proiectului „Abordare 
integrată pentru prevenirea victimizării în comunităţile de romi”1, a vizat 
deopotrivă o abordare teoretică şi una practică, având în vedere: 

- prezentarea experienţei altor state, în domeniul anchetelor privind 
victimizarea; 

- fundamentarea dezvoltării instrumentelor de măsurare şi analiză 
complexă a fenomenului victimizării în România, folosind metoda 
anchetelor;  

- construirea unui chestionar privind victimizarea care să fie aplicat în 
România, ca cercetare pilot în acest domeniu pentru România; 
dimensionarea eşantionului reprezentativ la nivel naţional, cu 
adresabilitate directă asupra etniei roma; 

- identificarea dimensiunilor fenomenului victimizării în România, ca 
nivel, structură şi dinamică, în cazul populaţiei totale şi al etniei roma, 
ca exemplu de analiză bazată pe variabile de detaliu, precum „etnia”;  

- analiza incidenţei acestui fenomen în România, comparativ cu alte ţări; 
- propuneri privind politicile naţionale/locale, pentru o bună gestionare 

a problemelor incidente fenomenului victimizării şi coordonarea 
acţiunilor în scopul reducerii acestuia în România (cu evidenţierea 
aspectelor legate de prevenţie şi intervenţie). 

Realizarea obiectivelor proiectului s-a concretizat în: 

a) elaborarea unui studiu preliminar, de identificare şi sintetizare a 
experienţei altor ţări şi a României, în domeniul victimizării (Studiu comparativ 
privind preocupările în domeniul cercetării calitative a fenomenului victimizării, 
cu deosebire în comunităţile de romi2); 

                                          
1 Integrated approach for prevention of victimization in Roma communities, RO21-MAI-
IGPR–PDP4, EEA GRANTS 2009-2014. 
2 Vasile, V. (coord.), Zaman, Gh., Surugiu, M., Mazilescu, R., Cristea, A., Login, I.A. 
(2017) Studiu comparativ privind preocupările în domeniul cercetării calitative a 
fenomenului victimizării, cu deosebire în comunităţile de romi, Editura Pro 
Universitaria, ISBN 978-606-26-0757-9. 
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b) realizarea unei cercetări de teren, de mare amploare, bazate pe un 
chestionar integrator al problemelor de interes în problematica abordată de 
proiectul menţionat3 şi 

c) realizarea unei analize multidimensionale şi multidisciplinare bazată 
pe rezultatele cercetării de teren, prezentate în mod sintetic în continuare. 

Datorită caracterului de noutate al cercetării pentru România, analiza din 
prezentul studiu va completa baza de date a studiilor în domeniu, realizate în 
Romania, deficitară în prezent (aşa cum am constatat prin cercetarea 
documentară realizată în studiul preliminar). Studiul se va prezenta separat şi în 
limba engleză, pentru a fi accesibil la nivel internaţional şi pentru a permite 
realizarea de comparaţii şi/sau va completa informaţia disponibilă, până în 
prezent, pentru România. Studiul de faţă are în vedere doar analiza incidentelor, 
respectiv a victimelor diferitelor infracţiuni şi gradul de victimizare a acestora 
(crime victimisation) şi nu include referiri la făptuitori. 

d) elaborarea de recomandări privind operaţionalizarea instrumentului de 
cercetare dezvoltat şi, respectiv, implementarea anchetei naţionale privind 
victimizarea ca suport pentru fundamentarea de politici naţionale şi locale pentru 
reducerea incidenţei victimizării grupurilor vulnerabile; 

e) prezentarea de argumente pentru politici de prevenţie, pentru 
reducerea probabilităţii apariţiei situaţiilor care pot favoriza victimizarea 
cetăţenilor în general, şi a grupurilor vulnerabile, în special, şi, implicit, 
creşterea climatului de siguranţă în localitate; 

f) identificarea instrumentelor de cooperare la nivelul instituţiilor şi 
autorităţii locale, între acestea şi cetăţeni, reprezentanţi ai societăţii civile, 
dezvoltarea de platforme de lucru între actorii locali, pentru creşterea 
siguranţei şi securităţii în comunitate. 

 

 

                                          
3 Baza de date se poate consulta, la cerere, prin solicitare la e-mail: 
val.vasile.ien@gmail.ro   



 

CAPITOLUL 1. Actualitatea unei cercetări tematice 
privind victimizarea ca urmare a unor infracţiuni 

Victimizarea şi cazuistica infracţiunilor în Romania reprezintă o temă de 
cercetare şi analiză complexă, mai puţin dezvoltată prin studii tematice 
naţionale. Deşi conceptul, cât şi problematica incidentă devin tot mai complexe, 
la nivel internaţional s-au dezvoltat cercetări parţiale, în general, de observare 
la un anumit moment dat, bazate pe atribute/aspecte selectate, ceea ce a 
determinat un cadru limitativ de înţelegere a problematicii victimizării 
categoriilor vulnerabile de populaţie. Importanţa victimizării, ca efect social şi 
societal, a făcut ca, în ultimii ani, să se acorde o mai mare importanţă măsurării 
statistice. Bineînţeles că există baze de date administrative care evidenţiază 
evoluţia numărului de victime ale infracţiunilor, potrivit reglementărilor legale 
de înregistrare statistică, însă cercetări sociologice şi analize de impact socio-
economic se regăsesc doar episodic în literatura de specialitate. Până în 
prezent, cercetările sociologice au fost bazate pe sondaje şi nu pe anchete 
statistice ample, cu reprezentativitate naţională şi pe atribute specifice, 
complementare ori cu reprezentativitate regională.  

Internaţionalizarea pieţelor şi libera circulaţie a persoanelor au determinat 
schimbări în cazuistica infracţiunilor, atât din perspectiva motivaţiei cât şi a 
intensităţii şi diversităţii situaţiilor de risc şi vulnerabilitate. În plus, societatea 
actuală determină o predispoziţie mai mare spre victimizare multiplă, asociativă 
şi/sau repetată, generând tipare de vulnerabilitate pe zone, categorii de 
populaţie, tipologia asociativă a vulnerabilităţilor şi a infracţiunilor etc. 

Aşa cum s-a prezentat pe larg în studiul preliminar, analizele şi studiile 
tematice pentru România au fost realizate pe segmente de vulnerabilităţi şi pe 
unele categorii de victime şi nu permit evidenţierea fenomenului comprehensiv şi 
în dinamica sa multianuală. Nu se pot face aprecieri de detaliu privind motivaţia, 
înclinaţia spre victimizare, riscurile, mediul generator al infracţionalităţii pe cauze, 
contextul social şi societal, categoriile cele mai frecvente de victime – pe 
caracteristici socio-demografice, etc. Proiectul în cadrul căruia s-a derulat 
prezenta cercetare a permis abordarea pentru prima dată şi fundamentarea unei 
cercetări calitative reprezentative, pe asocierea de atribute demografice ale 
victimelor.  

Scopul studiului de faţă este de a realiza prima cercetare naţională 
asupra percepţiei victimizării în România, folosind un instrument de cercetare 
validat de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), 
respectiv un chestionar complex în care sunt cuprinse principalele categorii de 
infracţiuni. Chestionarul este adresat victimelor şi surprinde riscul, vulnerabi-
lităţile, incidenţa victimizării, frecvenţa şi intensitatea fenomenului în 
România, în prezent şi pe o perioadă anterioară medie. Ca tematică specială, 
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s-a integrat un modul privind victimizarea ca urmare a infracţiunilor motivate 
de ură şi analiza incidenţei victimizării în cazul populaţiei de etnie roma. S-a 
urmărit analiza rezultatelor şi formularea de recomandări de politici de 
gestionare integrată a problemei victimizării, cu accent pe componentele de 
prevenţie. S-a constituit şi o bază de date specifică reprezentând informaţia 
de bază pentru motivarea reluării cercetării şi aplicării pe un eşantion integral, 
respectiv reprezentativ. În studiul de faţă, restricţiile financiare au permis 
aplicarea chestionarului pe un eşantion ce reprezintă circa o cincime din 
dimensiunea eşantionului reprezentativ naţional de 19.800 persoane, rezultat 
prin aplicarea metodei stratificării (metodologia a fost explicată pe larg în 
studiul preliminar). În urma prelucrării chestionarelor a fost realizată o bază 
de date (s-au aplicat mai multe chestionare, dar au rămas validate în final 
3.145, din care 1.956 în mediul urban şi 1.189 în rural; din total, 955 au fost 
cu respondenţi de etnie roma, din care 463 în urban şi 492 în rural). Analiza 
bazei de date s-a realizat la nivel naţional, cu centralizare pe regiuni statistice 
şi, în cadrul acestora, pe judeţe. Pe lângă evaluarea pe bază de chestionar, 
inclusiv prin comparaţii pe tipuri de evenimente şi în profil teritorial, a fost 
efectuată şi o analiză pe baza metodei componentelor principale, cu eviden-
ţierea de atribute combinate care relevă vulnerabilităţi. 

În studiu sunt prezentate şi teme de actualitate, cu incidenţă asupra 
schimbării modelului de victimizare, ca rezultat al unor infracţiuni, respectiv: 

- impactul variabilei demografice „apartenenţa la etnia roma” şi 
intensitatea de manifestare a unor stereotipuri legate de acest grup 
etnic, în contextul dinamicii sociale; 

- dinamica tipologiei victimizării în societatea modernă şi impactul 
digitalizării asupra profilului infracţional predominant, respectiv 
dinamica infracţiunilor informatice; 

- se fac referiri la dezvoltarea unui „mediu social sustenabil” 
(sustainable social environment), cu analiza impactului imigranţilor 
asupra securităţii locale. 

Concluziile studiului ne indică o stare bună a gestionării fenomenului 
infracţionalităţii, deşi diversitatea cauzelor este mare şi parte din acestea 
acţionează asociativ, cu accent pe infracţionalitatea cauzată de precaritatea 
condiţiilor de viaţă: 

- situaţia victimizării în România se diferenţiază puternic teritorial şi pe 
categorii de infracţiuni, fără a avea accente semnificative; 

- s-a identificat nevoia de management al victimizării, atât pe 
componenta de gestiune a infracţionalităţii declarate, dar şi pe cea de 
educare şi informare pentru prevenţie şi declararea cazurilor; 

- devine necesară dezvoltarea de strategii şi politici în domeniu: prevenţie 
vs. intervenţie şi particularizarea acestora la nivel regional/local; 

- repetarea cercetării (anualizare) şi diversificare tematică – completare 
cu tipurile noi de victimizare (infracţionalitate cibernetică, de exemplu); 
promovarea de asociere la Ancheta naţională a unor module de cercetări 
detaliate în localităţile cu risc ridicat etc.; 
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- capcana sărăciei şi o politică slab eficientă de incluziune socială activă 

alterează eficienţa componentei politicii de prevenţie a victimizării;  
- educaţia pentru promovarea valorilor democraţiei şi pentru valorizarea 

oportunităţilor oferite de incluziunea socială activă, ca mijloc de 
prevenţie/reducere a victimizării repetate, pe seama infracţionalităţii 
de supravieţuire – „mica infracţionalitate”. 

Prin analizele realizate, în studiu se argumentează nevoia instituirii unei 
cercetări sistematice şi reprezentative, pe bază de anchetă, pe tematica 
victimizării, ca urmare a unei infracţiuni. Sănătatea mediului societal şi 
calitatea vieţii indivizilor, la nivelul comunităţilor reprezintă pilonii susţinerii 
unui mediu de afaceri competitiv, atractiv deopotrivă pentru sectorul de 
afaceri, bazat pe investiţii străine directe (ISD), pentru tinerii antreprenori 
autohtoni, cât şi pentru absolvenţi – ca pârghie pentru reducerea migraţiei 
externe pentru muncă.  

Derapajele xenofobe şi rasiste, care se manifestă tot mai intens în 
spaţiul european afectează şi calitatea mediului social şi societal al României. 
„Vreau sa fructificăm potenţialul extraordinar pe care ţara noastră îl are în a 
se profila ca un centru regional performant şi pregătit să combată orice formă 
de antisemitism, xenofobie, discriminare şi ură4”, sublinia Klaus Iohannis, 
preşedintele ţării. Acest deziderat se poate realiza nu doar printr-o legislaţie 
specifică modernă, adaptată aşteptărilor de astăzi şi angajamentelor regionale 
privind nediscriminarea şi reducerea victimizării ci şi prin cunoaşterea în 
detaliu a dinamicii fenomenului, pe ambele sale dimensiuni: a) gradul şi 
intensitatea infracţionalităţii (preluate din statistica specifică) şi b) percepţia 
victimelor şi reacţia societăţii (determinări pe baza anchetelor calitative).  

1.1. Progresul social, premisă a reducerii victimizării 

Contextul social şi condiţiile locale joacă un rol important în definirea 
riscurilor de victimizare ca urmare a infracţiunilor. Există o sumă de cauze şi 
condiţii care stimulează, respectiv frânează dinamica infracţionalităţii. Acestea 
au în vedere: accesul la serviciile de bază, pentru satisfacerea nevoilor 
curente de vieţuire; posibilitatea de a asigura un trai decent şi existenţa 
oportunităţilor şi accesul la valorificarea lor. Dacă ar fi să ne referim doar la 
unele aspecte ce se circumscriu problematicii anterior enunţate, nu putem să 
ignorăm următoarele consideraţii: 

- un mediu cu privaţiuni multiple generează infracţionalitate şi, în 
acelaşi timp, creşte riscul de victimizare a unora din membrii 
comunităţii, de regulă, situaţi pe o poziţie relativ mai bună; 

- vecinătatea comunităţilor sărace şi lipsa unor politici-suport de 
asistenţă socială multiplică riscul creşterii insecurităţii în localitate; 

                                          
4 Declaraţia de presă a Preşedintelui României, dl. Klaus Iohannis, la finalul vizitei la 
Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington D.C., 31 martie 2016. 
http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/declaratia-de-presa-a-
presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-la-finalul-vizitei-la-muzeul-memorial-al-
holocaustului-din-washington-d-c  
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- lipsă de educaţie civică şi inexistenţa politicilor de prevenţie a 
victimizării sporesc riscul unei victimizări multiple şi repetate; 

- percepţia victimizării este diferită faţă de evidenţa infracţionalităţii, 
în ambele sensuri; respectiv o percepţie exagerată faţă de rata 
infracţionalităţii duce la „autovictimizare”, prin exacerbarea măsurilor 
şi costurilor cu protecţia personală; invers, o slabă percepţie a stării 
de infracţionalitate în localitate creşte riscul victimizării multiple şi 
repetate; 

- accesul la servicii on-line şi utilizarea produselor tehnologiei informaţiei 
şi a comunicaţiilor (TIC) cresc riscul infracţionalităţii informatice; 

- toleranţa şi discriminarea afectează deopotrivă siguranţa în localitate.  

Asemenea aspecte depind de nivelul de dezvoltare economică a unui stat, 
măsurat prin PIB/capita, însă nu numai, aşa cum am arătat anterior. Dezvoltarea 
economică a ultimelor decenii, deşi evidenţiază o creştere economică substanţială 
nu a fost însoţită şi de o ameliorare a contextului social. Paradoxal, deşi numărul 
celor aflaţi în sărăcie extremă s-a redus, a crescut ponderea săracilor în ţări 
emergente, cu nivel mediu de dezvoltare. Deşi creşterea economică asigură 
externalităţi pozitive privind condiţiile de viaţă, personale şi societale, din punctul 
de vedere al condiţiilor de locuire, a nivelului mediu de educaţie etc., nu putem 
identifica o legătură liniară directă şi funcţională cu aspectele sociale, din 
perspectiva asigurării automate a progresului ori a percepţiei asupra progresului 
social. În fapt, este firesc ca dezvoltarea economică să creeze fundamentele 
progresului social, însă, în realitate, corespondenţa este ajustată de o serie de 
factori şi, de aceea, câştigurile în domeniul economic nu se regăsesc, nu se 
translatează automat şi uniform în performanţa socială. Prin urmare, am selectat 
şi prezentăm în continuare performanţa României, din perspectiva dezvoltării 
sociale măsurate prin indicele progresului social. Agenda Uniunii Europene (UE) 
de dezvoltare include şi aspecte care fac referire la progresul social, care 
presupune, între altele, dezvoltarea şi menţinerea unui climat de siguranţă în 
localitate pentru cetăţeni. 

Dacă ne limităm la indicatorii selectaţi în determinarea indicelui 
progresului social şi analizăm comparativ poziţia României faţă de alte ţări 
membre ale UE, se pot identifica două categorii: 

a) indicatori de măsurare a „vulnerabilităţii societale”;  
b) indicatori care definesc şi măsoară „percepţia asupra infracţionalităţii”  

Din cei circa 50 de indicatori avuţi în vedere la determinarea Indicelui 
Progresului Social, în opinia noastră, au incidenţă cu problematica victimizării 
ca urmare a unor infracţiuni, următorii indicatori: 

- percepţia asupra nivelului de infracţionalitate; 
- ponderea utilizatorilor de internet; 
- respectarea drepturilor de proprietate privată; 
- gradul de satisfacţie în urma unor alegeri de viaţă; 
- corupţia; 
- discriminarea şi violenţa împotriva minorităţilor; 
- plasa de siguranţă comunitară. 
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Dacă ne referim la subcomponentele indicelui progresului social şi avem în 

vedere variabila de diferenţiere „etnia”, atunci devin importante aspecte precum: 
discriminarea şi violenţa împotriva minorităţilor; toleranţă şi incluziune; rata de 
alfabetizare a adulţilor; participarea la învăţământul primar; participarea în 
învăţământul secundar; mariaj timpuriu; inegalitatea accesului la educaţie. 

Victimizarea, ca fenomen social, poate fi abordată deopotrivă drept 
cauză şi efect ale infracţiunilor. Starea de vulnerabilitate (legată de educaţie, 
acces la oportunităţi de ocupare etc.) reprezintă un factor favorizant al 
infracţionalităţii, tot aşa cum un fenomen infracţional produs determină o 
stare de vulnerabilitate şi de victimizare. Factorul etnie poate fi, la rândul său, 
o cauză, dar şi un efect al victimizării. 

Figura 1. Incidenţa victimizării asupra dezvoltării sociale – sistem de 
măsurare statistică prin intermediul unor indicatori componenţi ai 

Indicelui Progresului Social 

 
Sursa: realizat de autori pe baza structurii Indicelui Progresului Social, https://www.socialprogressindex.com/  

Potrivit ultimului raport disponibil privind Indicele Progresului Social5 (2017), 
performanţa României este reprezentată de poziţionarea pe locul 44 (din 128), cu 

                                          
5 The Social Progress Imperative, Social Progress Index 2017, https://www.social 
progressindex.com/?tab=4.  
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un scor mediu de 73,53 din 100 (media anuală mondială fiind 64,85) şi includerea 
în grupul ţărilor cu nivel mediu ridicat al valorii indicatorului de progres social. Faţă 
de anul 2014 (când s-a calculat pentru prima dată acest indice compozit), 
valoarea medie la nivel mondial a crescut cu 1,66 pp. Pentru România, progresul 
social s-a concretizat într-o creştere cu 1,62 pp, însă, în ultimul an, faţă de cel 
precedent (2017 faţă de 2016), performanţa s-a redus cu 0,21 pp. Practic, în 
perioada 2014-2017, evoluţia a fost de urcare treptată până la locul 41 în 2016 
(cu o valoare a indicelui de 73,74) şi o revenire în anul următor la locul iniţial 
(44). Evoluţia indicatorilor selectaţi, având impact asupra analizei victimizării ca 
urmare a săvârşire a unor infracţiuni, prezintă următoarea situaţie: 

Tabelul 1. Indicele Progresului Social pentru România, 2017, prin 
indicatori de detaliu cu incidenţă asupra victimizării, ca urmare a unor 

infracţiuni 

 
Denumire 
indicator 

Valoare 
indicator 

2017 

Diferenţe 
2017 faţă 
de 2014 

Diferenţe 
2015 faţă 
de 2014 

Diferenţe 
2016 faţă 
de 2015 

Diferenţe 
2017 faţă 
de 2016 

Sub-indicator 
al 

indicatorului 
 

1 
Indicele 

Progresului 
Social 

73,53 1,62 +0,78 +1,05 -0,21 - 

2 

Percepţia 
asupra nivelului 

de infracţio-
nalitate1 

1=redusă, 
5=ridicată 

3 
Staţionară 
pe valoare 

medie 

Staţionară 
pe valoare 

medie 

Staţionară 
pe valoare 

medie 

Staţionară 
pe valoare 

medie 

Nevoi umane 
de bază / 
Siguranţa 
personală  

3 
Utilizatori de 
internet2 (% 

din populaţie) 
55,76 9,88 3,88 4,32 1,68 

Fundamentele 
bunăstării/ 
Accesul la 

informaţii şi 
comunicare 

 

4 

Drepturi de 
proprietate 

privată3 (0 = 
deloc; 100 = 

integral) 

35 -5 0 -5 0 
Oportunitate/ 

Drepturi 
individuale 

5 

Gradul de 
satisfacţie în 
urma unor 
alegeri de 
viaţă4 (% 

satisfăcuţi) 

78 18,65 9,83 7,23 1,59 

Oportunitate/ 
Libertate şi 

alegere 
personală 

6 
Corupţia5 (0 = 
mare; 100 = 

scăzută) 
48 5 0 3 2 

Oportunitate/ 
Libertate şi 

alegere 
personală 

 

7 

Discriminarea 
şi violenţa 
împotriva 

minorităţilor6 (0 
= scăzută, 10 

= ridicată) 

7 0,7 0,3 0,2 0,2 
Oportunitate/ 
Toleranţă şi 
incluziune 
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Denumire 
indicator 

Valoare 
indicator 

2017 

Diferenţe 
2017 faţă 
de 2014 

Diferenţe 
2015 faţă 
de 2014 

Diferenţe 
2016 faţă 
de 2015 

Diferenţe 
2017 faţă 
de 2016 

Sub-indicator 
al 

indicatorului 
 

8 

Plasa de 
siguranţă 

comunitară 
(0 = scăzută7; 
100 = mare) 

80 4 -2 3 3 
Oportunitate/ 
Toleranţă şi 
incluziune 

Nota:1) O estimare a nivelului securităţii domestice şi a gradului în care există încredere faţă de 
alţi cetăţeni – măsurat de la 1 (majoritatea altor cetăţeni pot fi de încredere; un nivel redus 
al securităţii domestice) la 5 (nivel ridicat de neîncredere; persoanele sunt foarte precaute 
în interacţiunea cu alţii; număr mare de comunităţi închise, prevalenţă ridicată a 
gardienilor); 2) Numărul estimat de utilizatori de internet din totalul populaţiei, utilizând 
internetul din orice dispozitiv (inclusiv telefoane mobile), în ultimele 12 luni; 3) Gradul în 
care legile unei ţări protejează drepturile de proprietate privată şi gradul în care guvernul 
său aplică aceste legi, măsurat pe o scară de la 0 (proprietatea privată este scoasă în afara 
legii, toată proprietatea aparţine statului, oamenii nu au dreptul de a da în judecată şi nu au 
acces la instanţe, corupţia este endemică) la 100 (proprietatea privată este garantată de 
guvern, sistemul judecătoresc execută contractele în mod eficient şi rapid, sistemul de 
justiţie îi pedepseşte pe cei care confiscă ilegal proprietatea privată, nu există corupţie sau 
expropriere); 4) Procentul celor care au răspuns „mulţumit” la întrebarea: „Sunteţi 
mulţumit sau nemulţumit de libertatea de a alege ceea ce faceţi cu viaţa dumneavoastră?“; 
5) Nivelul perceput al corupţiei în sectorul public bazat pe opinia experţilor, măsurat pe o 
scară de la 0 (foarte corupt) la 100 (foarte curat); 6) Discriminarea, lipsa de putere, 
violenţă etnică, violenţă comunitară, violenţă sectară, şi violenţa religioasă, măsurată pe o 
scară de la 0 (presiuni reduse) la 10 (presiuni foarte mari); 7) Procentul respondenţilor la 
întrebarea „Dacă aţi avea probleme, aveţi rude sau prieteni pe care vă puteţi baza pentru a 
vă ajuta ori de câte ori aveţi nevoie de ele sau nu?" 

Sursa: prelucrări pe baza Social Progres Index 2017, https://www.socialprogressindex.com/?tab=4 

Percepţia asupra infracţionalităţii nu a suferit modificări între 2014 şi 2017, 
aceasta menţinându-se la un nivel mediu. În 2017, ţara noastră a ocupat locul 
31 în ierarhia celor 128 de state analizate. Ponderea utilizatorilor de internet în 
populaţia totală s-a aflat pe un trend ascendent, mai accentuat în 2015 (+3,88 
pp faţă de 2014) şi 2016 (+4,32 pp faţă de 2015). Astfel, dacă în anul 2014, 
45,88% din populaţie utiliza internetul, în anul 2017, ponderea a crescut la 
55,76%, asigurând menţinerea României în prima jumătate a clasamentului, 
deşi a coborât cu 2 poziţii faţă de anul 2014 (în 2017: locul 57 din 128, în timp 
ce în anul 2014, a ocupat locul 55). 

Gradul de protejare a drepturilor de proprietate privată, asigurat prin 
legislaţia naţională şi gradul în care guvernul aplică aceste legi, s-a diminuat, 
în perioada supusă analizei, de la 40 în 2014 şi 2015, la 35 în 2016, precum şi 
în 2017 (în prezent locul 67, în scădere cu 6 poziţii de locul 61 în 2014.) 

Ponderea celor care s-au declarat mulţumiţi în legătură cu libertatea de a 
face alegeri în ceea ce priveşte viaţa proprie a crescut cu aproximativ 18 pp, de 
la 60% în anul 2014, la 78% în anul 2017 (când România s-a clasat pe poziţia a 
55-a, în creştere cu 42 de poziţii faţă de locul 97 ocupat în anul 2014). 

Percepţia asupra corupţiei s-a îmbunătăţit (de la 43 în 2014 la 48 în 
2017, pe o scală de la 0-foarte coruptă, la 100-curată), iar România a urcat 8 
locuri în clasament, ajungând pe locul 41, în comparaţie cu locul 49 deţinut în 
2014. Este interesant de subliniat şi faptul că, în comparaţie cu cele 15 state 
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care fac parte din aceeaşi categorie de PIB/locuitor, ţara noastră depăşeşte 
performanţa medie a grupului, însă cu mai puţin de 1 punct. 

Tabelul 2. Avantajele/dezavantajele comparative ale României, din 
perspectiva valorilor înregistrate la indicatori de detaliu, cu incidenţă 

asupra victimizării, ca urmare a unor infracţiuni, pentru anul 2017 

Ţara 
PIB/ 

locuitor 

Avantaj (+)/dezavantaj (-) înregistrat faţă de România în anul 2017 

Valoare 
indice 

progres 
social 

Percepţi-
a asupra 
nivelului 

de 
infracţio-
nalitate 

Utiliza-
tori de 

internet

Drep-
turi de 
propri-
etate 

privată

Liber-
tatea de 
alegere 
în viaţă 

Corup-
ţia 

Discrimi-
narea şi 
violenţa 
împotri-

va 
minori-
tăţilor 

Plasa 
de 

sigu-
ranţă 
comu-
nitară 

UM ($)* Din total 100

De la 1 la 5, 1 
fiind cel mai 
redus (**) 

 

% din total 
populaţie 

0 = deloc, 
100 = 

integral 

% respondenţi 
ce s-au declarat 

satisfăcuţi 

0 = înaltă 
(foarte 

corupt) 100= 
scăzută 
(curat) 

0 = presiune 
scăzută,  

10 = presiune 
înaltă 

0 = scăzută, 
100 = înaltă 
(% respon-

denţi) 

România 21.647,8 73, 53 3,0 55,76 35,0 0.78 48.0 7.0 0,80 
Din grupul celor 15 ţări UE cu nivel de dezvoltare apropiat
Letonia 23.712,1 78,61 0,0 -23,4 -15,0 15,3 -9,0 +0,7 -8,8 
Ungaria 25.381,3 77,32 0,0 -17,1 -10,0 27,0 0,0 -2,0 -9,2 
Bulgaria 17.709,1 74,42 0,0 -0,9 5,0 12,8 7,0 -1,7 -12,5 
Alte ţări membre UE
Danemarca 45.686,5 90,57 1,0 -40,6 -60,0 -16,3 -42,0 -2,4 -15,4 
Finlanda 39.422,6 90,53 1,0 -36,9 -55,0 -15,4 -41,0 -5,0 -14,9 
Olanda 47.128,3 89,82 1,0 -37,3 -55,0 -12,1 -35,0 -2,6 -11,9 
Suedia 46.441,2 89,66 1,0 -34,8 -55,0 -12,9 -40,0 -5,3 -11,0 
Irlanda 62.828,3 88,91 1,0 -24,4 -55,0 -7,8 -25,0 -5,4 -15,7 
Regatul Unit 38.901,0 88,63 0,0 -36,2 -55,0 -2,1 -33,0 -1,1 -15,4 
Germania 44.072,4 88,50 1,0 -31,8 -55,0 -7,4 -33,0 -2,2 -10,1 
Austria 44.143,7 87,98 1,0 -28,2 -55,0 -9,5 -27,0 -3,0 -12,7 
Belgia 41.945,7 87,15 0,0 -29,3 -45,0 -7,8 -29,0 -2,6 -12,6 
Spania 33.261,1 86,96 0,0 -22,9 -35,0 2,1 -10,0 -1,1 -14,2 
Franţa 38.058,9 85,92 0,0 -28,9 -45,0 -0,2 -21,0 -0,0 -8,6 
Portugalia 27.006,9 85,44 1,0 -12,9 -35,0 -4,6 -14,0 -4,3 -8,9 
Slovenia 29.803,4 84,32 1,0 -17,3 -25,0 -11,8 -13,0 -2,8 -13,0 
Rep. Cehă 31.071,7 84,22 1,0 -25,5 -40,0 -1,3 -7,0 -2,0 -12,1 
Estonia 27.735,1 82,96 0,0 -32,6 -55,0 -1,8 -22,0 -0,2 -12,0 
Italia 34.620,1 82,62 -1,0 -9,8 -15,0 17,1 1,0 -2,0 -12,2 
Cipru 31.195,5 81,15 0,0 -16,0 -35,0 5,5 -7,0 -0,5 1,9 
Slovacia 29.156,1 80,22 1,0 -21,9 -15,0 14,4 -3,0 -0,5 -11,9 
Polonia 26.003,0 79,65 1,0 -12,2 -30,0 -3,1 -14,0 -2,1 -8,7 
Grecia 24.263,9 78,92 0,0 -11,1 -5,0 32,0 4,0 -1,9 -0,3 
Lituania 27.904,1 78,09 0,0 -15,6 -30,0 23,5 -11,0 -2,4 -7,5 
Croaţia 21.408,6 78,04 0,0 -14,0 0,0 14,9 -1,0 -1,0 4,8 
Luxemburg 97.018,7 ….. -41,6 -55,0 -8,8 -33,0 -3,9 -14,2 
Alte ţări 
Norvegia 63.810,8 90,27 1,0 -41,0 -55,0 -16,2 -37,0 -3,2 -15,5 
SUA 53.272,5 86,43 1,0 -18,7 -45,0 3,0 -26,0 -1,9 -9,6 
Turcia 23.679,4 68,68 -1,0 2,0 -5,0 16,0 7,0 +2,5 -7,3 

Notă: *) datele se referă la PIB/locuitor exprimat în dolari internaţionali – preţuri constante PPC 2011, calculat pentru 
anul cel mai recent (2016), conform metodologiei Băncii Mondiale. Datele sunt disponibile la adresa: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source =2&series=NY.GDP. PCAP.PP.KD&country=#  
(**)1 = majoritatea cetăţenilor sunt de încredere, un nivel scăzut de asigurare a siguranţei 

Sursa: prelucrări pe baza datelor Social Progres Index 2017, https://www.socialprogressindex. com/?tab=4   

O evoluţie de sens contrar a avut loc în ce priveşte discriminarea şi 
violenţa împotriva minorităţilor, care a crescut de la 6 din 10 în 2014, la 7 din 
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10 în 2015, nivel care s-a menţinut apoi şi în restul perioadei. România ocupă 
în prezent locul 73 în clasament, în scădere cu 2 poziţii faţă de 2014. 

Ponderea celor care au declarat că pot cere ajutor rudelor sau prietenilor 
ori de câte ori au nevoie (aşa-numita „plasă de siguranţă comunitară”) s-a 
diminuat iniţial cu 2 pp, de la 76% în 2014, la 74% în 2015, apoi a înregistrat 
o tendinţă crescătoare, ajungând la 80% în anul 2017. În clasament, România 
ocupă în prezent locul 75, în creştere cu 8 poziţii, faţă de locul 83, în anul 
2014. În comparaţie cu media grupului celor 15 state cu un nivel comparabil 
al PIB/locuitor, în România plasa de siguranţă comunitară este mai slab 
dezvoltată, fiind mai redusă cu 1 sau mai multe puncte decât performanţa 
grupului. 

Pentru a avea o imagine de ansamblu, am considerat utilă realizarea 
unor comparaţii între România şi alte state europene, atât din categoria celor 
cu PIB similar, dar şi cu celelalte mai dezvoltate, precum şi cu alte state 
nemembre (Norvegia, Turcia) şi cu Statele Unite ale Americii (SUA).  

Comparativ cu alte ţări membre ale UE, cu nivel similar de dezvoltare 
(Letonia, Ungaria, Bulgaria) (tabelul 2), putem aprecia că România este  într-
o poziţie mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte: 

- ponderea utilizatorilor de internet în populaţia totală (mai redusă cu 
23 pp faţă de Letonia şi cu 17 pp, faţă de Ungaria); 

- dimensiunea plasei de siguranţă comunitare (mai mică cu 12,5 pp 
faţă de Bulgaria şi cu 9 pp, faţă de Ungaria); 

- respectarea drepturilor de proprietate privată (mai mică cu 15 pp 
decât în Letonia şi cu 10 pp decât în Ungaria). 

Indicatorii pentru care poziţia României este mai favorabilă sunt: 

- libertatea de a lua decizii legate de viaţa personală (mai mare cu 27 
pp, decât în Ungaria, + 15,3 pp, faţă de Letonia şi +13 pp, faţă de 
Bulgaria); 

- corupţia (mai puţin cu 7 pp, decât în Bulgaria);  

- respectarea drepturilor de proprietate privată (mai mare cu 5 pp, 
decât în Bulgaria); 

- discriminarea şi violenţa împotriva minorităţilor (mai mare cu 0,7 pp, 
faţă de nivelul din Letonia). 

Percepţia asupra nivelului de infracţionalitate din România este similară 
cu cea din statele care aparţin aceleiaşi categorii de PIB. 

În ceea ce priveşte indicele progresului social general, în comparaţie cu 
celelalte state membre UE, România ocupă ultimul loc al clasamentului (cu un 
indice de 73,83). La popul opus se află Danemarca, al cărui indice a fost cu 23 
pp mai mare decât cel din România (90,27); de altfel, Danemarca ocupă 
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prima poziţie în clasamentul celor 128 de state pentru care s-a calculat 
indicele progresului social). 

România are un dezavantaj faţă de 12 dintre statele membre UE 
(Danemarca, Finlanda, Olanda, Suedia, Irlanda, Germania, Austria, 
Portugalia, Slovenia, Rep. Cehă, Slovacia şi Polonia), dar şi faţă de Norvegia şi 
SUA referitor la percepţia asupra nivelului infracţionalităţii. Totodată, are o 
percepţia similară cu cea din majoritatea celorlalte state noi membre UE, dar 
şi cu cea din state mai dezvoltate, precum Regatul Unit, Belgia, Spania şi 
Franţa. Numai în Italia şi Turcia, infracţionalitatea este percepută ca fiind mai 
ridicată decât în România. 

În România, ponderea utilizatorilor de internet este mai scăzută cu cel 
puţin 40 pp decât de cea din Luxemburg (+41,6 pp), Norvegia şi Danemarca. 
Comparaţia cu majoritatea celorlalte ţări europene relevă concluzii similare 
(tabelul 3). În schimb, ţările faţă de care România deţine cel mai mic 
dezavantaj sunt Italia (-9,8 pp) şi Bulgaria (-0,9 pp). România deţine un 
avantaj privind ponderea utilizatorilor de internet în populaţia totală, numai în 
comparaţie cu Turcia (+2 pp). 

Tabelul 3. Decalajul privind ponderea utilizatorilor de internet din 
România, comparativ cu alte state din UE 

Decalaj Ţări 
< cel puţin 40 pp Luxemburg, Norvegia şi Danemarca 

< 30-40 pp Olanda, Finlanda, Regatul Unit, Suedia, Estonia, Germania 
< 20-30 pp Belgia, Franţa, Austria, Rep. Cehă, Irlanda, Letonia, Spania, Slovacia 

< 10-20 pp 
SUA, Slovenia, Ungaria, Cipru, Lituania, Croaţia, Portugalia, Polonia, 
Grecia 

Sursa: prelucrări pe baza datelor Social Progres Index 2017, https://www.socialprogressindex.com/?tab=4  

Respectarea drepturilor de proprietate privată este asigurată într-o 
măsură mult mai mică în România decât în state precum: Danemarca (pentru 
care decalajul este de -60 pp), Finlanda, Olanda, Suedia, Irlanda, Regatul 
Unit, Germania, Austria, Estonia, Luxemburg, Norvegia (cu un decalaj de -50 
pp). În comparaţie cu alte state, decalajul este mai redus, dar tot de acelaşi 
semn. Cele mai reduse dezavantaje au fost înregistrate de către România în 
comparaţie cu Grecia şi Turcia (-5 pp). Din perspectiva acestui indicator, 
România ocupă o poziţie similară cu cea a Croaţiei şi deţine un avantaj numai 
faţă de Bulgaria (+5 pp). 

Ponderea celor care s-au declarat mulţumiţi în legătură cu libertatea de a 
lua decizii în ceea ce priveşte viaţa personală a fost mai redusă în România, 
comparativ cu state precum: Danemarca şi Norvegia ( -16,3 pp), dar şi faţă de 
alte state vechi membre UE (tabelul 4). Cel mai mic dezavantaj al Românei a 
fost înregistrat în comparaţie cu Republica Cehă (-1,3 pp) şi cu Franţa (-0,2 
pp). Pe de altă parte, ţara noastră deţine o poziţie favorabilă în comparaţie cu 
multe alte state din categoria noilor state membre, dar şi cu state cu un nivel al 
PIB mult superior, precum: SUA (+3 pp) şi Italia (+17 pp). Cel mai ridicat 
decalaj pozitiv al României a fost înregistrat în comparaţie cu Grecia (+32 pp). 
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Tabelul 4. Decalajul privind ponderea celor care s-au declarat 
mulţumiţi cu libertatea de a face alegeri de viaţă din România, 

comparativ cu alte state din UE 

Decalaj Ţări 
< peste 10 pp Danemarca, Finlanda, Suedia, Olanda, Slovenia 

< 0-10 pp 
Austria, Luxemburg, Irlanda, Belgia, Germania, Portugalia, Polonia, 
Regatul Unit, Estonia, Rep. Cehă, Franţa 

> 0-10 pp Spania, SUA, Cipru 
> 10-20 pp Bulgaria, Slovacia, Croaţia, Letonia, Turcia, Italia 
> 20-30 pp Lituania, Ungaria 

> peste 30 pp Grecia 

Sursa: prelucrări pe baza datelor Social Progres Index 2017, https://www.socialprogressindex.com/?tab=4   

Referitor la nivelul corupţiei, România ocupă o poziţie nefavorabilă 
comparativ cu majoritatea statelor supuse analizei. Dezavantajele cele mai 
mari au fost înregistrate în comparaţie cu Danemarca, Finlanda şi Suedia (mai 
mult de 40 pp), iar cele mai mici – faţă de Croaţia (-1 pp). România a deţinut 
o poziţie similară cu cea a Ungariei, şi o poziţie mai bună decât a Italiei, 
Greciei, Bulgariei şi Turciei (în comparaţiei cu ultimele 2 ţări, România a avut 
un avantaj de 7 pp). 

Nivelul de discriminare împotriva minorităţilor este mai ridicat în 
România, comparativ cu majoritatea statelor analizate (26 din 30). Cea mai 
nefavorabilă poziţie a fost înregistrată comparativ cu Irlanda, Suedia şi 
Finlanda (-5, pe o scară de la 0 la 10). România a înregistrat decalajul 
nefavorabil cel mai mic faţă de Estonia (-0,2), Cipru şi Slovacia (-0,5). Este 
interesant de remarcat faptul că, în Franţa, nivelul de discriminare a fost 
similar cu cel din România. Singurele state faţă de care ţara noastră a deţinut 
un avantaj sunt Letonia (+0,7) şi Turcia (+2,5). 

În România, ponderea celor care se pot baza pe ajutorul rudelor şi al 
prietenilor este, în general, mai redusă decât în celelalte state analizate. 
Dezavantajele cele mai mari se înregistrează faţă de Irlanda, Norvegia, 
Danemarca şi Regatul Unit (-15 pp). România deţine o poziţie uşor dezavan-
tajată, în comparaţie cu Grecia (-0,3 pp), în vreme ce s-a clasat pe o poziţie 
superioară, în raport cu Cipru (+1,9 pp) şi Croaţia (+4,8 pp). 

Tabelul 5. Decalajul în ce priveşte nivelul corupţiei din România, 
comparativ cu alte state din UE 

Decalaj Ţări 

< peste 40 pp Danemarca, Finlanda, Suedia 
< 30-40 pp Norvegia, Olanda, Regatul Unit, Germania, Luxemburg  

< 20-30 pp Belgia, Austria, SUA, Irlanda, Estonia, Franţa  
< 10-20 pp Portugalia, Polonia, Slovenia, Lituania, Spania 

< 0-10 pp Letonia, Rep. Cehă, Cipru, Slovacia, Croaţia  
= Ungaria 

> 1 pp Italia, Grecia, Bulgaria, Turcia,  

Sursa: prelucrări pe baza datelor Social Progres Index 2017, https://www.socialprogressindex.com/?tab=4   
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Utilitatea acestei măsurători rezidă în posibilitatea de a cunoaşte situaţia 
existentă şi de a facilita implementarea politicilor, prin acţiuni orientate către 
aspectele în deficit, măsurate prin sub-indicatori. Detaliat, la nivel de regiuni, 
se creează posibilitatea de a adopta şi ţinti măsurile de intervenţie pentru 
ameliorarea stării sociale. Pe regiuni, pentru România, se constată o 
variabilitate pe 3 paliere consecutive a valorii indicelui, cel mai scăzut fiind în 
regiunile din Nord-Est, Sud-Est şi Sud şi cel mai ridicat, în regiunea Vest şi în 
Bucureşti-Ilfov, deci o deplasare spaţială pe creştere, de la est spre vest. 
România înregistrează valori reduse la variabilele de toleranţă şi incluziune 
socială, având performanţe relativ reduse, comparativ cu ţări similare ca nivel 
al PIB/locuitor. Dintre indicatorii de interes pentru tematica cercetării noastre, 
menţionăm că România înregistrează toleranţă redusă şi performanţe slabe în 
incluziunea socială a imigranţilor şi în asigurarea resurselor de siguranţă, la 
nivel local, şi o evoluţie în limitele estimate a gestionării problemei discriminării 
şi violenţei împotriva minorităţilor. Similar, progrese modeste se înregistrează 
şi la indicatorul de percepţie a infracţionalităţii şi, în general, faţă de siguranţa 
personală. Această evoluţie din perioada 2014-2017, relativ nesemnificativă, 
nu este de dorit în contextul economic şi social al evoluţiilor din regiune. 
Singurul progres înregistrat, deşi modest, este legat de reducerea corupţiei.  

1.2. Victimizarea în România, din perspectiva analizei 
comparative la nivel internaţional. Cele mai recente 
rezultate cu referire la etnicii romi 

Analiza comparativă internaţională privind victimizarea romilor din 
România, bazată pe datele anchetei EU-MIDIS II 2016, Roma, cuprinde un 
număr de 9 ţări şi anume: România, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Spania, 
Croaţia, Ungaria, Portugalia, Slovacia. 

Datele pe baza cărora s-au efectuat anchetele vizează anul 2014, în 
anumite cazuri fiind incluse şi rezultate ale EU-MIDIS I 2011, cu date din anul 
2008, pentru posibile evaluări ale tendinţei unor indicatori. 

Principalii indicatori de comensurare a victimizării în cele 9 ţări au vizat: 

- sărăcia şi condiţiile de viaţă marginalizate (sărăcia, lipsa hranei);  
- participarea la piaţa muncii (statutul activităţilor principale, munca 

plătită, persoanele care nu urmează o formă de învăţământ, nu au un 
loc de muncă şi nici nu se află într-un stagiu de formare profesională 
(not in education, employment, or training – NEETs), intensitatea 
scăzută a muncii în gospodării); 

- educaţie (participarea la educaţie şi segregarea în acest domeniu, 
cuprinderea în învăţământ); 

- sănătatea (spaţiul locativ disponibil, accesul la utilităţile publice, 
condiţiile de locuit, calitatea locuinţelor şi a mediului); 

- discriminarea şi conştientizarea drepturilor privind victimizarea 
(prevalenţa totală a discriminării, percepţia dimensiunii discriminării 
bazate pe originea etnică, raportarea incidentelor privind discriminarea 
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/victimizarea, gradul de conştientizare şi percepţie a organizaţiilor care 
oferă sprijin şi consultanţă împotriva discriminării). 

Spre deosebire de versiunile anterioare ale rapoartelor referitoare la 
victimizarea populaţiei roma, în general, în cadrul ţărilor membre ale UE, în 
particular, elaborate sub egida unor organisme specializate din cadrul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) sau Agenţia UE privind drepturile funda-
mentale (FRA), cercetarea EU-MIDIS II 2016 (Roma) a adoptat o metodologie 
îmbogăţită, în scopul „furnizării celor mai bune rezultate posibile în termenii 
siguranţei şi comparabilităţii între ţări”.6 Potrivit evaluării experţilor, acest 
raport EU-MIDIS II constituie o sursă unică pentru fundamentarea procesului 
decizional în domeniu, oferind posibilitatea de a măsura progresele realizate de 
mix-ul de politici aferente discriminării şi victimizării faţă de infracţiuni, inclusiv 
cele motivate de ură, precum şi punctele tari şi slabe ale implementării 
strategiilor, programelor şi politicilor specifice. 

Ca direcţii metodologice generale ale comparaţiilor internaţionale, 
efectuate între România şi celelalte ţări analizate, se poate observa în acest 
raport utilizarea diferenţelor de mărime între indicatorii României şi ai 
celorlalte ţări (decalaje). De regulă, în funcţie de disponibilitatea datelor 
statistice ale anchetei, ca principal termen de comparaţie (reper), s-au utilizat 
mărimea medie a celor 9 ţări membre ale UE precum şi valorile minime şi 
maxime înregistrate de diferite ţări pentru a determina poziţionarea României. 

Prin referirile la „performanţele” înregistrate de România, comparativ cu 
alte state, la diferiţii indicatori urmăriţi, prin studiul nostru s-a încercat să se 
surprindă şi corelaţia între intensitatea, magnitudinea victimizării populaţiei 
roma şi nivelul de dezvoltare economico-socială ale fiecărei ţări. Situarea 
României în jurul valorilor medii ale indicatorilor analizaţi este apreciată cu 
rezervele necesare din perspectiva tendinţelor aşteptate. S-a avut în vedere 
necesitatea reducerii decalajelor dintre România şi ţările analizate în materie 
de victimizare, din perspectiva ameliorării gradului de victimizare, încercând 
să se evidenţieze preferinţe şi particularităţi, pe ţări. 

1.3. Aspecte teoretico-metodologice ale comparabilităţii 
internaţionale ale victimizării 

Scopul analizei comparative, pe baza observaţiilor statistice şi a 
răspunsurilor la chestionare, rezidă în identificarea unor probleme similare şi/sau 
particulare, în ceea ce priveşte înţelegerea victimizării, ca o problemă socială, 
precum şi delimitarea/identificarea de repere şi argumente pentru factorul 
decizional, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi securităţii sociale, sporirii 
încrederii în sistemul justiţiei privind gestionarea fenomenului infracţional – din 
punctul de vedere al prevenirii, controlului şi soluţionării optime a acestuia. 

Cele mai interesante aspecte analitice şi obiective privind victimizarea, ca 
rezultat al infracţiunilor, se referă la tendinţele acesteia pe termenele scurt, 

                                          
6 O’Flaherty, M. (2016) EU-MIDIS 2016, Roma, FRA, p. 3. 
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mediu şi lung, dar şi la evaluarea tipologiei infracţionalităţii pentru diferitele 
subgrupe componente ale etniei roma. 

Totodată, prin analiza comparativă internaţională realizată în baza datelor 
din studiul EU-MIDIS II 2016 (Roma), se urmăreşte şi desprinderea unor 
modalităţi de îmbunătăţire a relevanţei indicatorilor demo-socio-economici, 
specifici domeniului, cu semnificaţii pentru procesul decizional, astfel încât aceştia 
să devină o punte - cheie între realitatea domeniului, mix-ul de politici şi 
finalităţile procesului decizional. 

Obiectivul cercetării noastre vizează şi dezvoltă o serie de propuneri şi 
recomandări metodologice privind eşantionarea, modelul de intervievare, 
estimarea procedurilor, anchetele multiscop care includ întrebări legate de 
victimizare şi teama de victimizare. 

Asigurarea informaţională a cercetării comparative la nivel internaţional 
(studiul EU-MIDIS II 2016, Roma) a reprezentat-o baza de date în cadrul căreia 
sunt prezentate, în mod detaliat, aspectele metodologice şi procedurale, 
adoptate astfel încât să se obţină un grad necesar şi suficient de relevanţă şi 
reprezentativitate ale eşantionului, care să permită un pas înainte în analiza 
problematicii, comparativ cu studiile, rapoartele şi anchetele anterioare, 
realizate la nivel ONU şi UE, privind victimizarea populaţiei roma. 

Menţionăm, ca importanţă metodologică, eşantionarea cu probabilităţi 
multistadiale, aplicată la zone geografice, grad de urbanizare, vârstă şi sex, cu 
variaţii de stratificare, în scopul mai bunei cunoaşteri a stării de fapt actuale a 
victimizării şi a nevoilor viitoare („care” social variables) ale acesteia. 

Principala provocare a cercetării EU-MIDIS II 2016 (Roma) a 
constituit-o dimensiunea şi structura eşantionării, din punctul de vedere al 
reprezentativităţii şi relevanţei acesteia şi anume: 

a) definiţia şi identificarea populaţiilor pentru anchete; 
b) disponibilitatea datelor privind populaţia şi dezvoltarea cadrului de 

eşantionare; 
c) standardizarea chestionarelor şi furnizarea acestora. 

Pentru scopul unei cercetări pe bază de anchetă, diversitatea situaţiilor 
din fiecare ţară nu a mai reprezentat o problemă insurmontabilă întrucât: 

a) se aplică un instrument unic de anchetă, pe baza criteriilor de 
eşantionare probabilistică; 

b) selecţia diferitelor grupuri de anchetare este contextualizată în 
legătură cu situaţia în fiecare ţară. 

Disponibilitatea datelor pentru populaţie a ridicat următoarele provocări, 
în cadrul studiului EU-MIDIS II 2016 (Roma): 

- statele folosesc diferite instrumente pentru colectarea datelor asupra 
populaţiei (recensăminte, registrele populaţiei, registrele de rezidenţă); 

- perioadele de colectare sunt diferite între state; 
- cantitatea de detalii (detalierea) privind populaţia este diferită; 
- modul de achiziţie (gratuit, free of charge) a informaţiei detaliate. 



 37
Având în vedere aceste provocări, cercetătorii recurg la eşantionarea 

de tip „avalanşă” (snowball) sau „reţea” – folosind metodele „random digit 
dialling and focused enumeration” şi „random route cluster sampling”.7 

În Bulgaria, România şi Slovacia, s-a testat metoda „random routes cluster 
sampling”, costul cercetărilor pe bază de anchete în aceste ţări fiind mai redus. 

În cadrul studiului EU-MIDIS II 2016 (Roma), distribuirea chestionarelor 
la grupurile roma în Bulgaria şi România a făcut uz de facilitatori din cadrul 
comunităţilor roma care erau informaţi în legătură cu chestionarele şi care au 
dat asigurări populaţiei locale privind intenţiile anchetei. Aceşti facilitatori au 
înlesnit desfăşurarea anchetei şi i-au detensionat pe respondenţi, asigurându-i 
de confidenţialitatea răspunsurilor lor, mai ales când cei intervievaţi aparţineau 
comunităţilor minoritare de dimensiuni reduse. S-a respectat preferinţa pentru 
operatorii de vârstă medie, comunicabili, astfel ca rata de refuz (refusal rate) 
să fie redusă. 

În cadrul UE, s-a creat organismul denumit Grupul de lucru privind 
statistica referitoare la infracţionalitate şi justiţie (Working Group of Statistics 
on Crime and Criminal Justice), care, în anul 2007, a hotărât înfiinţarea unei 
echipe de experţi, cu următorul mandat: 

- stabilirea unei metodologii a modulului de anchete privind victimi-
zarea, ţinând seama de experienţele relevante, la nivelurile naţional 
şi internaţional (UNECE/UNODC, HEUNI); 

- examinarea rezultatelor modulului de anchetă asupra victimizării în 
ţările membre UE, analiza fezabilităţii modelului şi desprinderea de 
concluzii; 

- propuneri privind abordarea pentru implementarea modulului asupra 
victimizării la nivel european; 

- raportarea de etapă, la Grupul de lucru, privind desfăşurarea activi-
tăţilor anterior menţionate. 

Conceperea şi realizarea anchetei MIDIS au avut în vedere şi 
perspectiva sprijinirii victimelor (victims support), în funcţie de severitatea 
infracţiunii, cum ar fi violenţa infracţiunii, nivelul disfuncţiei posttraumatice, 
justiţia restaurativă (JR) (restorative justice), având în vedere că repararea 
prejudiciului cauzat de infracţiune este mai importantă decât pedepsirea 
făptuitorului în sine.8 Justiţia restaurativă ridică problema dacă victimizarea 
trebuie să fie centrată pe victimă. Unii autori9 arată că atenţia JR este 
concentrată doar indirect pe victimă şi nu trebuie orientată necesarmente în 

                                          
7 Kauko, A., Heiskanen, M. (eds.) (2007) Victimization Surveys in Comparative 
Perspective, Papers from the Stockholm Criminology Symposium 2007, European 
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Helsinki, 
Publication Series No. 56. 
8 Dekkers, S., Jansen, M., Homburg, G. (2006) Procesanalyse doorver-wijzing van 
politie naar slachtofferhulp, Amsterdam; Regioplan Beleidsonderzoek (in Dutch with 
English Summary). 
9 Dignan, J. (2005) Understanding victims and restorative justice Maidenhead: Open 
University Press. 
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interesul victimelor. Organizaţia Victim Support Europe a declarat că 
recunoaşte beneficiile practicilor de justiţie restaurativă şi îşi exprimă 
îngrijorarea faţă de riscul diferitelor categorii de victimizare. De regulă, 
practicile justiţiei restaurative sunt aplicate în cazul victimizări printr-o 
infracţiune mai uşoară şi în care anchetele nu probează preferinţa victimelor 
pentru procedurile justiţiei restaurative. 

Poziţia victimei şi a comunităţii faţă de instituţiile specifice 
reprezintă un alt aspect major al victimizării care trebuie să-şi găsească 
soluţionarea teoretico-metodologică şi practic-aplicativă în anchetele şi 
cercetările din domeniul victimizării. De exemplu, se consideră că sancţiunile 
permisive şi justiţia expresivă au reapărut şi că tonul emoţional al politicilor de 
prevenire a infracţionalităţii s-a schimbat.10 În Olanda, în prezent, se pune 
accent pe orientarea reabilitativă şi centrată pe bunăstare şi mai puţin pe 
încarcerare, considerându-se că prima măsură este cu mult mai eficientă decât 
cea de a doua. În pofida acestui curent de opinie, a crescut numărul de 
încarcerări în majoritatea ţărilor, mix-ul de politici a devenit populist şi politizat, 
conferind avantaj factorului politic şi opiniei publice care câştigă o influenţă 
tot mai mare, în detrimentul opiniei experţilor şi al cercetării academice. 

Potrivit studiilor de specialitate, numărul real al infracţiunilor de departe îl 
depăşeşte pe cel al infracţiunilor raportate la poliţie şi aceasta datorită reţinerii 
mai mari sau mai mici a victimelor de a raporta infracţiunea respectivă 
organelor şi instituţiilor competente. „Frica” faţă de victimizare se referă atât la 
persoanele victimizate care nu raportează (declară) infracţiunea respectivă, 
preferând să suporte fără despăgubire consecinţele acesteia, cât şi la teama în 
general pe care potenţialele victime o au faţă de victimizare, dată fiind prezenţa 
cu frecvenţă diferită a acesteia în anumite zone urbane şi/sau rurale. 

Caseta 1. Măsurarea „fricii” de a nu deveni victimă 

În multe anchete privind victimizarea, întrebarea standard cu privire la „frica 
de a nu deveni victimă” se formulează astfel: Cât de mult te simţi în siguranţă când 
te plimbi singur în vecinătate după lăsarea întunericului? Mai multe aspecte sunt 
inerente acestei întrebări:  

 întrebarea nu se referă explicit la infracţiune, ci mai degrabă este implicită în 
întrebare; 

 întrebarea presupune că respondenţii fac următoarele: (I) părăsesc locuinţa, 
(II) părăsesc locuinţa singuri, (III) părăsesc locuinţa şi se plimbă în 
vecinătate; (IV) părăsesc locuinţa, după lăsarea întunericului. 

Este posibil ca, pentru mulţi respondenţi, motivul de a nu părăsi locuinţa şi 
de a nu ieşi la plimbare, după lăsarea întunericului, să aibă de-a face mai mult cu 
probleme de natură personală sau circumstanţială, decât cu teama de a deveni 
victimă. Acestea pot include: preferinţa de a sta acasă noaptea; lipsa de mobilitate 
care îi ţine acasă; angajamente care nu le permit să părăsească locuinţa (ca, de 
exemplu, îngrijirea copiilor); preferinţa de a face cumpărături/socializa în alte 

                                          
10 Garland, D. (2001) The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary 
Society, Oxford: Oxford University Press. 
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zone; nu are de-a face cu vecinătatea lor; utilizarea unui autoturism care le 
permite să se deplaseze mai departe pentru petrecerea timpului liber; în plus, nu 
se specifică semnificaţia noţiunii de „vecinătate”, care poate însemna lucruri diferite 
chiar pentru respondenţi care locuiesc pe aceeaşi stradă. 

În ciuda unor astfel de limitări, întrebarea referitoare la „frica de a deveni 
victima unei infracţiuni” a apărut în anchete ca o măsură importantă a percepţiei 
publicului, în legătură cu siguranţa individuală. În cadrul măsurării în prezent a 
victimizării cauzate de infracţiuni, „frica de iminenţa infracţiunii” este folosită de către 
decidenţi pentru a măsura tendinţele în percepţia publică vizând siguranţa şi 
bunăstarea. Din anii 1980, pentru o mai bună adecvare şi reflectare a stării întrucâtva 
abstracte de „frică”, cercetarea a recurs la măsuri alternative, bazate pe 
vulnerabilitate sau „teamă” în efortul de a surprinde şi a înţelege mai bine diferitele 
reacţii ale populaţiei la infracţiuni. De exemplu, în 1988, Ancheta britanică asupra 
infracţionalităţii (British Crime Survey) a inclus rezultatele respondenţilor privind 
supărarea (anger), în legătură cu victimizarea şi, în 1990, s-a cercetat11 reacţia 
respondenţilor la experienţele unor victimizări imaginare sau reale, acordându-le 
acestora un rang de reacţii emotive, inclusiv „supărarea”. Rezultatele cercetărilor lor 
arată că supărarea (anger), sau mânia joacă un rol important mai mult decât frica 
pentru anumite grupuri. În ceea ce priveşte „frica de deveni victima unei infracţiuni”, 
cercetările au mai arătat că răspunsurile emotive tind să se schimbe, în funcţie de 
genul şi vârsta respondenţilor. În acelaşi timp, deşi ambele genuri pot avea aceleaşi 
emoţii, expresia tipică de gen pentru „frică” este considerată mai adecvată pentru 
femei, în timp ce exprimarea „mânie” este mai potrivită pentru bărbaţi. 

Aceleaşi limitări privind anumite expresii emotive pot exista, în anumite 
culturi, în mai mare măsură decât în altele, care trebuie luate în considerare atunci 
când sunt analizate răspunsurile transculturale la întrebările legate de „frica de 
infracţiune”. 

În legătură cu aceasta, o atenţie specială trebuie acordată traducerii cuvintelor 
„frică” (fear) şi mânie, supărare (anger), întrucât schimbări subtile de sens pot 
influenţa în mod semnificativ asupra felului în care persoanele răspund la întrebări.  
Sursa: United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commission for Europe (2010) 
Manual on Victimization, Survey, Geneva, https://www.unodc.org/documents/ data-and-analysis/Crime-
statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf 

1.4. Combaterea victimizării etniei roma – în contextul 
dezvoltării durabile 

Una dintre cele mai mari minorităţi etnice din România, cea a populaţiei 
roma, se confruntă cu discriminarea şi accesul inegal la unele servicii, cu 
bariere în calea ocupării forţei de muncă şi educaţie. Locuinţa şi sănătatea 
sunt precare, cele mai multe persoane de etnie roma nu cunosc legile de 
combatere a discriminării sau numele organizaţiei care le poate oferi sprijin şi 
au un nivel al educaţiei şi pregătirii profesionale relativ scăzut. 

Cercetarea sintetizată în continuare se bazează pe răspunsurile persoa-
nelor din gospodăriile populaţiei roma, din 9 state membre ale UE (Bulgaria, 

                                          
11 Ditton, J. et al. (1999) Afraid or Angry ? Recalibrating the ”Fear of Crime”, 
International Review of Victimology, 6:83-99. 
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Republica Cehă, Grecia, Spania, Croaţia, Ungaria, Portugalia, România şi 
Slovacia), în cadrul unui studiu elaborat de FRA, intitulat EU-MIDIS II Roma, 
în anul 201612. 

Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, până în 
2020, îşi propune să asigure pentru persoanele de etnie roma accesul egal la 
locuri de muncă, educaţie, sănătate şi locuinţe, în scopul de a îmbunătăţi 
condiţiile lor sociale şi economice, pentru a contribui la atingerea obiectivelor 
Strategiei UE de „creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă”13, reducând 
marginalizarea economică şi socială a populaţiei roma. 

Atât în România, cât şi în alte state membre ale UE, nu există o colectare 
sistematică de date statistice privind populaţia roma. De exemplu, Ancheta 
Forţei de Muncă (AFM), şi statisticile UE privind veniturile şi condiţiile de viaţă 
(EU-SILC) nu acoperă într-o măsură necesară şi suficientă statisticile etnice 
minoritare privind romii, ceea ce impune completarea acestora cu anchete şi 
sondaje, cu un grad de detaliere mai mare a indicatorilor demo-socio-economici, 
urmărite pentru ţara noastră, dar şi cu o relevanţă şi reprezentativitate mai 
adecvată, astfel încât, cercetările pe care le vom face să se poată încadra 
complementar în contextul analitic comparativ internaţional şi să răspundă 
cerinţelor unei şi mai aprofundate abordări şi fundamentări ale deciziilor, politi-
cilor şi acţiunilor privind îmbunătăţirea situaţiei privind victimizarea populaţiei 
roma din România. 

Potrivit raportului Curţii de Conturi Europene cu privire la impactul 
iniţiativelor de politică ale UE şi de susţinere a politicilor privind integrarea 
romilor (2016), la Recomandarea 8 (b) a acestuia se subliniază necesitatea de 
a încuraja colectarea de date statistice privind apartenenţa etnică în anii 2017 
şi 2018, inclusiv cele mai relevante aspecte de viaţă ale romilor. Această 
recomandare nu a fost însă adoptată de Comisia Europeană care 
consideră colectarea de date statistice privind apartenenţa etnică prea 
costisitoare, dificilă din punct de vedere tehnic şi provocatoare, din 
punctul de vedere al anumitor ţări. 

Cu toate acestea, Organizaţia Naţiunilor Unite, în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă14, subliniază necesitatea evaluării şi revizuirii progreselor 
realizate în acest domeniu, în următorii 15 ani, şi intenţionează să dezvolte şi 
să sprijine colectarea de date cu privire la acest subiect. Se consideră că 
datele de calitate despre romi ar putea contribui la progresul pentru 
rezolvarea problemelor de victimizare a romilor, asigurându-se cerinţa sine-
qua-non că „nimeni nu este lăsat în urmă“ (a se vedea Agenda ONU 2030). 

                                          
12 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European 
Union Minorities and Discrimination Survey. Roma- selected findings, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings. 
13 European Commission (2010) Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth. COM(2010) 2020 final, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ 
/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.  
14 United Nations (2015) Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development,http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.  
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Agenţia UE pentru Drepturile Fundamentale (FRA) prezintă în cel de al 

doilea studiu EU-MIDIS II, continuarea studiului MIDIS I, privind populaţia roma 
din şapte ţări membre ale UE (Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, 
România şi Slovacia). În 2011, FRA şi Comisia Europeană, împreună cu Banca 
Mondială şi Programul Naţiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) au continuat 
colaborarea pentru colectarea şi prelucrarea de date şi informaţii privind 
discriminarea şi victimizarea populaţiei roma, într-un număr extins de ţări, 
faţă de studiile anterioare. 

Ancheta UE MIDIS II a colectat informaţii cu privire la 33.785 persoane 
care locuiesc în nouă ţări membre UE, care, potrivit estimărilor Consiliului 
Europei (2014), reprezintă aproximativ 80% dintre persoanele de etnie roma 
care trăiesc în toate ţările UE. 

Reprezentativitatea rezultatelor sondajului a fost asigurată prin selectarea 
zonelor geografice şi unităţilor administrative cu 10 la sută şi peste populaţie de 
etnie roma. Participanţii la studiu au fost persoane, în vârstă de 16 ani şi peste, 
care se s-au declarat romi şi nu au părăsit reşedinţa din ţările respective, timp de 
cel puţin 12 luni. Studiul a inclus întrebări cu privire la situaţia personală şi 
condiţiile şi caracteristicile socio-demografice de bază ale membrilor gospodăriei, 
experienţele de discriminare în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, 
educaţie, locuinţă, accesarea serviciilor de sănătate, utilizarea serviciilor publice 
sau private, experienţa victimizării bazate pe infracţiuni, inclusiv pe infracţiuni 
motivate de ură, gradul de conştientizare a drepturilor lor şi mecanisme de recurs. 

Datele pentru EU-MIDIS II 2016 au fost ajustate ţinând seama de 
probabilităţile de selecţie inegale şi eşantionarea multistadială, ceea ce a 
condus la o mai mare acurateţe a rezultatelor bazate pe eşantion ponderat. 

Ancheta EU-MIDIS II a fost stabilită astfel încât să se realizeze un eşantion 
mai bun de probabilitate a populaţiei roma, în cele 9 ţări. Gospodăriile au fost 
selectate pe baza folosirii tehnicii de eşantionare prin rute întâmplătoare, 
adică în absenţa unor liste de indivizi sau adrese, operatorii urmărind 
instrucţiuni predeterminate, în cadrul unor zone selectate aleatoriu, pentru 
contactarea fiecărei a patra gospodării. Aceasta a implicat o abordare bazată 
pe eşantionarea clusterizată multistadială în care, ca prim pas, datele privind 
mărimea populaţiei au fost colectate la nivelul regional cel mai de jos posibil 
(de exemplu, date din recensăminte sau alte surse), iar unităţile de 
eşantionare primară au fost selectate cu o probabilitate proporţională cu 
mărimea populaţiei ţintă, în cadrul statelor. 

În cadrul raportului FRA, EU-MIDIS II Roma, 2016, au fost incluse 9 ţări 
membre ale UE cu următoarele dimensiuni ale eşantioanelor: 
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Tabelul 6. Eşantioanele FRA EU-MIDIS II Roma, 2016 

Ţara 
Gospodării/respondenţi 

selectaţi 
Indivizi în gospodării Roma 

România 1.408 5.764 
Ungaria 1.171 4.941 
Slovacia 1.098 4.987 
Bulgaria 1.078 4.278 
R. Cehă  817 3.245 
Spania 776 3.059 
Portugalia 553 1.992 
Croaţia 538 2.800 
Grecia 508 2.719 
Total (9 ţări) 7947 33.785 

Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings.  

Selecţia unităţilor de eşantionare primare a fost în continuare stratificată pe 
regiuni şi zone urbane, pentru asigurarea unei acoperiri suficiente a diferitelor 
părţi ale ţării, precum şi a zonelor urbane şi rurale. Pentru optimizarea utilizării 
resurselor, în unele ţări, unităţile de eşantionare primare cu densităţi/concentraţii 
mari au fost supra-eşantionate, iar zonele cu densităţi scăzute au fost excluse din 
anchetă, atunci când includerea lor ar fi implicat costuri foarte înalte, cu un 
impact scăzut asupra rezultatelor generale. 

Pentru a mări eficienţa eşantionării în zonele în care s-a estimat că 
populaţia roma avea o proporţie mai mică de 25% din populaţia totală, 
Eşantionarea Cluster Adoptivă (Adoption Cluster Sampling) s-a aplicat în cazul 
Bulgarei, Ungariei şi României.15 

În comparaţie cu raportul FRA MIDIS I, MIDIS II oferă o serie de direcţii 
şi orientări pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 şi 
permite comparaţii analitice, între ţări, la care ne vom referi în continuare. 

Caseta 2. Opiniile FRA referitoare la implementarea unor măsuri 
destinate persoanelor defavorizate 

Opiniile FRA I Opiniile FRA II 
Statele membre ale UE ar trebui să 
adapteze programele naţionale de 
reformă, în cadrul semestrului european, 
şi să acorde cea mai mare prioritate 
atenuării formelor extreme de sărăcie, în 
special foametei, malnutriţiei şi privării de 
locuinţe în rândul romilor, aşa cum este 
subliniat în Obiectivul 1 de dezvoltare 
durabilă al Agendei 2030. 

Statele membre ale UE ar trebui să asigu-
re măsurile de implementare a dispoziţiilor 
Recomandării Consiliului din anul 2013 pri-
vind accesul la locuri de muncă cu plată, 
sprijinul corespunzător tranziţiei de la edu-
caţie şi formare pentru ocuparea forţei de 
muncă, pentru asigurarea investiţiilor edu-
caţionale care oferă oportunităţi de muncă 
pentru persoanele dezavantajate – inclusiv 

                                          
15 Vijay, V. (2014) Sampling Elusive Population Applications to Study of Child Labour, 
Geneva International Labour Office. 
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Opiniile FRA I Opiniile FRA II 
Statele membre ale UE ar trebui să se 
asigure că sistemul de protecţie socială şi al 
serviciilor sociale, acordate persoanelor 
dezavantajate, inclusiv romi, sunt accesibile 
şi utilizate eficient de către potenţialii 
beneficiari. 

Obiectivele naţionale ale Strategiei Europa 
2020 şi ale programelor naţionale de 
reformă ar trebui să abordeze în mod explicit 
vulnerabilitatea unor copii, să asigure ca 
gospodăriile să aibă cel puţin accesul la o 
locuinţă adecvată, cu apă de la robinet, 
energie electrică şi spaţiu suficient. 

Statele membre ale UE ar trebui să utilizeze 
pe deplin asistenţa europeană pentru cele 
mai defavorizate persoane, pentru a oferi 
condiţii normale în şcoli şi facilităţi pentru 
toţi copiii, inclusiv romii, care sunt în 
nevoie şi suferă de malnutriţie. 

romi, în special pentru tineri şi femei. 
Statele membre ale UE ar trebui să 
încurajeze un angajament mai puternic al 
întreprinderilor, în special la nivel local, şi 
să ia în considerare sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor sociale pentru a crea locuri 
de muncă durabile pentru romi, şi mai ales 
pentru femeile roma.  

Statele membre ale UE ar trebui să pună în 
aplicare dispoziţiile Recomandării Consiliului 
din 2013 privind promovarea oportunităţilor 
de angajare în serviciile civile pentru 
persoanele cu origine etnică minoritară, 
cum ar fi romii, în special femeile. 
Administraţia publică ar putea beneficia de 
personal etnic divers, îmbunătăţind în 
acelaşi timp înţelegerea specifică a 
problemelor cu care se confruntă romii şi 
furnizarea de modele pozitive pentru 
comunităţile minoritare etnice. 

Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings. 

Fără a face o prezentare exhaustivă a rezultatelor anchetei, vom 
evidenţia în continuare o serie de aspecte pe care le apreciem ca semnificative 
pentru România, din perspectiva asocierii rezultatelor acestei cercetări cu 
rezultatele anchetei calitative derulate în cadrul proiectului PDP4, pe baza 
unui eşantion mai extins. 

Sărăcia şi excluziunea socială 

Cauzelor multiple ale excluziunii sociale sunt necesare soluţii inovative şi 
abordări multisectoriale.16 Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale repre-
zintă un obiectiv important pentru documente strategice ale ONU şi UE, pe 
termenele mediu şi lung. În acest context, măsurile de integrare a romilor 
trebuie să se refere direct la politicile de activare a pieţei forţei de muncă şi 
diminuare a sărăciei. Conform Agendei ONU 2030 de dezvoltare durabilă, 
scopul 1 al acesteia de a pune „capăt sărăciei sub toate formele sale de 
pretutindeni“ are următoarele obiective: 

- obiectivul 1 – eradicarea sărăciei extreme pentru toţi oamenii, 
până în 2030;  

- obiectivul 2 – reducerea cu cel puţin jumătate a proporţiei 
populaţiei care trăieşte în sărăcie, în toate dimensiunile sale, 
conform definiţiei naţionale; 

- obiectivul 3 – adoptarea unor sisteme şi măsuri de protecţie socială, 
adecvate la nivel naţional „pentru toţi”; reducerea substanţială, până 
în 2030, a numărului persoanelor sărace şi vulnerabile.  

                                          
16 Ionescu, M. (2014) Dezvoltarea socială a minorităţii romilor din România: analiza 
instituţiilor, a politicilor şi a proiectelor naţionale, Bucureşti:  Pro Universitaria. 
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Scopul 1 se va realiza în mod progresiv şi va fi susţinut de creşterea 
veniturilor, la partea de jos a proporţiei de 40% din populaţie, cu o rată mai 
mare decât media naţională. 

Din tabelul 7 rezultă că cea mai mare rată a riscului de sărăcie pentru 
populaţia totală a fost înregistrată în 2014, în România (25%), iar cea mai 
scăzută în Republica Cehă (10%), Slovacia (13%) şi Croaţia (19%). În ceea 
ce priveşte populaţia roma (R), cel mai înalt nivel al riscului de rată a sărăciei 
este înregistrat în ţări precum Spania (98%), Grecia (96%), Croaţia (93%), 
Slovacia (82%), Bulgaria (86%). 

Din punctul de vedere al analizei comparative, România are o proporţie 
de 70% risc de sărăcie la populaţia roma, în celelalte ţări riscul fiind mai mare. 

Relaţia dintre sărăcie şi victimizarea populaţiei roma este, practic, direct 
proporţională, întrucât un grad mai mare de sărăcie generează un potenţial 
mai mare de victimizare în forme diferite. 

Tabelul 7. Date comparative privind riscul ratei sărăciei romilor (R) 
şi, respectiv, a populaţiei generale (P) în 2014, în total populaţie 

Ţara Populaţie totală Roma 
România 25=1,00 70=1,00 
Bulgaria 0,88 1,23 
Croaţia 0,76 1,33 

Rep. Cehă 0,4 1,4 
Grecia 0,88 1,37 
Spania 0,88 1,4 
Ungaria 0,6 1,07 

Portugalia n.a n.a 
Slovacia 0,52 1,24 

Notă: *) coeficienţi subunitari ai indicatorului P reflectă o situaţie defavorabilă României;  
**) coeficienţi supraunitari ai indicatorului R semnifică o situaţie defavorabilă celorlalte ţări, în 
comparaţie cu România. 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings.; Eurostat, EU-SILC 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-
statistics-on-income-and-living-conditions.  

Satisfacerea scopurilor populaţiei roma, în ţările analizate, este realizată 
pe bază de chestionar, prin patru categorii de răspunsuri, în funcţie de 
mărimea gradului de dificultate a capacităţii de satisfacere, în ordine 
descrescătoare: dificultate mare; dificultate; unele dificultăţi; destul de uşor. 

Comparativ cu alte ţări, în România şi Republica Cehă se înregistrează 
coeficienţi subunitari, faţă de nivelul mediu al capacităţii de satisfacere a 
aşteptărilor, ceea ce semnifică o proporţie mai mică a respondenţilor romi, 
care consideră că pot ieşi din sărăcie cu mare dificultate. Aceasta evidenţiază 
un fel de „optimism” al etniei roma din cele două ţări, în ceea ce priveşte 
folosirea potenţialului de a-şi îmbunătăţi situaţia economică şi socială în viitor.  

În Grecia, Spania şi Portugalia, populaţia roma, consideră, într-o 
proporţie relativ mare, că va avea capacitatea de a-şi atinge scopurile, 
aşteptările şi priorităţile. 
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În toate ţările, cea mai scăzută proporţie se înregistrează în cazul celor 

care consideră că este „destul de uşor” să-şi satisfacă aşteptările, ceea ce 
evidenţiază existenţa dificultăţilor, desigur, în grade diferite, de la o ţară la alta. 

Tabelul 8. Capacitatea populaţiei roma din România şi unele state 
membre ale UE de a-şi satisface aşteptările (alege scopurile)  

Ţări 

Grade de capacitate 

cu 
mare 

dificul-
tate 
(%) 

N/M
**) 

Δ 
PP 
*) 

cu 
dificul-

tate 
(%) 

N/M
**) 

Δ 
PP 
*) 

cu 
unele 

dificul-
tăţi 
(%) 

N/M
**) 

Δ 
PP
*) 

Destul de uşor 
uşor 
şi 

foar
te 

uşor 
(%) 

N/M
**) 

ΔPP 
Foar

te 
uşor 
(%) 

România 34 0,75 -11 28 1,04 +1 28 1,47 -9 10 1,25 +2 

Bulgaria 48 1,06 +3 21 0,77 -6 17 0,89 -2 13 1,63 +5 

Rep. Cehă 31 0,68 -14 29 1,07 +2 27 1,42 +8 13 1,63 +5 

Grecia 74 1,64 +29 16 0,59 -11 9 0,47 -10 1 0,12 -7 

Spania 64 1,42 +19 24 0,88 -3 9 0,47 -10 3 0,37 -5 

Croaţia 52 1,55 +7 32 1,18 +5 13 0,68 -6 3 0,37 -5 

Ungaria 48 1,06 +3 32 1,18 +5 15 0,78 -4 4 0,50 -4 

Portugalia 74 1,64 +31 14 0,51 -13 7 0,36 -12 4 0,50 -4 

Slovacia 45 1,00 0.0 31 1,14 +4 16 0,84 -3 7 0,87 -1 

Total 
Medie 

45 1,00 0.0 27 1,00 0.0 19 1,00 0.0 8 1,00 0.0 

Note: *) PP = diferenţa dintre rata de ţară, faţă de mărimea ratei medii (total); (+) semnifică 
rata ţarii mai mare decât rata medie totală; (-) semnifică rata ţării mai mică decât rata medie. 
**) N/M= naţional/medie total 

Sursa: prelucrări pe baza Social Progres Index 2017, https://www.socialprogressindex.com/?tab=4 

Un alt obiectiv al Agendei ONU 2030 privind strategia dezvoltării 
durabile, se concentrează asupra accesului fizic şi economic, în orice moment, 
la hrană şi posibilitatea adecvată pentru promovarea acestuia. Conform 
anchetelor FRA realizate în cadrul MIDIS II, în gospodăriile roma au existat 
cazuri în care, cel puţin o persoană a mers la culcare flămândă, în mod 
regulat, în luna precedentă. 

Din tabelul 9 se pot desprinde următoarele concluzii principale: 
 la nivelul mediu al celor opt ţări, o proporţie de 7% din 

gospodăriile roma chestionate au avut cel puţin o persoană care 
a mers flămândă la culcare de patru sau mai multe ori, în luna 
precedentă; în România, rata respectivă este de 9%, iar în alte 
ţări a fost chiar mai mare (Grecia - 13%, Croaţia - 17%);  

 România a înregistrat o rată mai mică faţă de nivelul mediu, în 
cazul următoarelor răspunsuri: „niciodată“ (68% faţă de 73%); 
„o dată“ (5% faţă de 6%); „de câteva ori“ (14% faţă de 17%); 
„timp de mai multe“ (7% faţă 9%); 
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 la varianta „niciodată“, rata răspunsurilor în România a fost mai 
mare decât cea din Grecia, Spania şi Croaţia şi relativ scăzută 
faţă de Bulgaria (73%), Republica Cehă (80%), Ungaria (80%), 
Slovacia (69%); 

 la varianta „o dată“, rata răspunsurilor în România a fost mai 
mică decât în cazul Bulgariei, R. Cehă, Grecia, Spania şi Slovacia 
şi mai mare decât în Croaţia şi Ungaria;  

 la varianta „de câteva ori“ (2-3), România a înregistrat rate mai 
mici de răspuns, în comparaţie cu Grecia şi Croaţia şi o rată mai 
mare, faţă de Bulgaria, Republica Cehă, Spania, Ungaria şi Slovacia. 

Tabelul 9. Rata procentuală a răspunsurilor romilor la întrebarea 
privind mersul la culcare fără să se fi hrănit, în statele membre 

ale UE, revizuite în 2014 

Ţări 

Rata răspunsurilor la întrebarea referitoare la mersul la culcare flămând 

Nicio-
dată 
(%) 

N/M
**) 

Δpp 
*) 

O 
dată
(%) 

N/M
**) 

Δpp 

De 
câteva 

ori  
(2-3) 
(%) 

N/M
**) 

Δpp 

De 4 
sau 
mai 
mul-
te ori 
(%) 

N/M 
**) 

Δpp 

România 68 0,93 -5,0 6 1,2 +1,0 17 1,21 +3 9 1,28 +2,0 

Bulgaria 73 1,00 0,0 7 1,4 +2,0 14 1,00 0,0 6 0,85 -1,0 

Rep. Cehă 80 1,09 -7,0 15 3,0 +10,0 12 0,85 -2,0 3 0,43 -4,0 

Grecia 52 0,71 -21,0 9 1,8 +4,0 25 1,78 +13,0 13 1,85 +6,0 

Spania 53 0,73 -20,0 7 1,4 +2,0 7 0,50 -7,0 8 1,14 +1,0 

Croaţia 62 0,85 -11,0 3 0,6 -2,0 18 1,28 +4,0 17 2,42 +10,0 

Ungaria 80 1,09 +7,0 3 0,6 -2,0 11 0,78 -2,0 6 0,85 -1,0 

Slovacia 69 0,94 -4,0 7 1,4 +2,0 15 1,07 +1,0 9 1,28 +2,0 

Total 
medie 

73 1,00 0,0 5 1,00 0,0 14 1,00 0,0 7 1,00 0,0 

*) Δ PP = puncte procentuale, diferenţă între rata ţării şi total medie; **) N/M= naţional/medie 

Sursa: prelucrări pe baza Social Progres Index 2017, https://www.socialprogressindex.com/?tab=4 

Diversitatea mare a ratelor răspunsurilor în ţările analizate relevă 
specificul populaţiei roma din fiecare ţară, în funcţie nu doar de nivelul de 
dezvoltare, ci şi cu privire la impactul crizei financiare şi economice 
internaţionale sau de standardele de viaţă din fiecare ţară.   

Conchidem totuşi că România nu ocupă cele mai defavorabile poziţii 
pentru toate categoriile de răspunsuri, în comparaţie cu alte ţări.  

 

Particularităţile comparative ale pieţei muncii 

Strategia UE 2020 recomandă ca o proporţie de 75% a populaţiei să fie 
ocupată, în cadrul segmentului cu vârsta între 20 şi 64 de ani, în numărul 
total al populaţiei. În acelaşi timp, Agenda ONU 2030 de dezvoltare durabilă 
(Scopul 8) promovează ocuparea incluzivă şi durabilă a forţei de muncă, a 
muncii decente pentru toţi. 

Recomandările Consiliului UE vizează o serie de măsuri eficiente pentru 
piaţa forţei de muncă durabile, îndeosebi prin combaterea discriminării şi 
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promovarea primei experienţe de muncă, prin formarea la locul de muncă, 
auto-ocuparea forţei de muncă, formarea spiritului antreprenorial, învăţarea 
pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea sistemelor de formare profesională. O 
atenţie deosebită este acordată persoanelor tinere şi femeilor, precum şi 
persoanelor din categoria NEET.  

În continuare, prezentăm rezultatele analizei comparative, între România 
şi alte state membre ale UE, în domeniul pieţei muncii, pentru toate 
persoanele din gospodăriile roma, în funcţie de declaraţiile făcute cu privire la 
statutul lor principal referitor la activitatea curentă. 

Tabelul 10. Caracteristicile pieţei muncii pentru toate persoanele 
cu vârsta de 16 ani şi peste, din gospodăriile roma, în nouă ţări 

membre ale UE, în 2014 

Ţara 
Angajat Şomer 

Nu lucrează 
din cauza 

unei boli sau 
a unei 

dizabilităţi 

Munca la 
domiciliu 

Pensionar 

Alte motive ale 
inactivităţii 
(educaţie, 
serviciu 

militar, altele) 
N/R*) N/M**) N/R*) N/M**) N/R*) N/M**) N/R*) N/M**) N/R*) N/M**) N/R*) N/M**) 

TOTAL
România 28%=1 1,12 5%=1 0,14 3%=1 0,75 40%=1 2,35 12%=1 1,00 12%=1 1,5 
Bulgaria 0,82 0,92 11,00 1,61 0,33 0,25 0,08 0,18 1,16 1,16 0,33 0,5 

Rep. Cehă 1,03 1,16 6,4 0,94 1,33 1,00 0,23 0,52 1,41 1,41 0,66 1,00 
Grecia 1,53 1,72 5,2 0,76 1,00 0,75 0,62 1,47 0,16 0,16 0,16 0,25 
Spania 0,57 0,64 11,4 1,67 1,33 1,00 0,30 0,71 0,50 0,50 0,41 0,63 
Croaţia 0,29 0,32 12,4 1,82 1,33 1,00 0,42 1,00 0,16 0,16 0,58 0,87 
Ungaria 1,29 1,44 4,6 0,67 2,00 1,50 0,17 0,41 1,16 1,16 1,08 1,62 

Portugalia 1,21 1,36 3,4 0,50 3,33 2,5 0,60 1,41 1,00 1,00 1,00 1,5 
Slovacia 0,71 0,80 9,6 1,41 1,33 1,00 0,20 0,47 1,00 1,00 0,66 1,00 

Total Medie 0,89 25%=1 6,8 34%=1 1,33 4%=1 0,42 17%=1 1,00 12%=1 0,66 8%=1 
BĂRBAŢI

România 42%=1 1,23 6%=1 0,17 4%=1 1,00 22%=1 3,66 13%=1 1,08 13%=1 1,44 
Bulgaria 0,69 0,85 8,66 1,49 0,25 0,25 0,00 - 1,00 1,08 0,38 0,56 

Rep. Cehă 0,88 1,09 5,83 1,00 0,75 0,75 0,04 0,16 1,23 1,33 0,61 0,89 
Grecia 1,59 1,97 4,16 0,71 1,00 1,00 0,00 - 0,15 0,17 0,15 0,22 
Spania 0,50 0,61 10,50 1,80 1,25 1,25 0,00 - 0,46 0,5 0,38 0,56 
Croaţia 0,26 0,32 12,30 2,11 0,75 0,75 0,00 - 0,15 0,17 0,61 0,89 
Ungaria 1,07 1,32 4,00 0,68 1,25 1,25 0,00 - 1,23 1,33 0,69 1,00 

Portugalia 0,09 1,29 3,66 0,62 0,25 0,25 0,04 0,16 1,15 1,25 1,38 2,00 
Slovacia 0,61 0,76 8,33 1,42 1,00 1,00 0,04 0,16 0,85 0,92 0,61 0,89 

Total Medie 0,81 34%=1 5,83 35%=1 1,00 4%=1 0,27 6%=1 0,92 12%=1 0,69 9%=1 
FEMEI

România 28%=1 1,75 5%=1 0,16 3%=1 1,00 40%=1 1,43 12%=1 1,00 12%=1 1,5 
Bulgaria 0,57 1,00 11,8 1,84 0,33 0,33 0,15 0,21 1,33 1,33 0,25 0,37 

Rep. Cehă 0,75 1,31 6,0 0,94 1,67 1,67 0,45 0,64 1,5 1,5 0,67 1,00 
Grecia 0,71 1,25 5,2 0,81 0,67 0,67 1,2 1,71 0,08 0,08 0,17 0,25 
Spania 0,43 0,75 10,2 1,59 1,00 1,00 0,6 0,86 0,5 0,5 0,33 0,5 
Croaţia 0,18 0,31 10,2 1,59 1,33 1,33 0,85 1,21 0,08 0,08 0,5 0,75 
Ungaria 0,93 1,62 4,4 0,69 2,67 2,67 0,35 0,5 1,08 1,08 1,42 2,12 

Portugalia 0,82 1,44 2,4 0,37 0,33 0,33 1,15 1,64 0,75 0,75 0,75 1,12 
Slovacia 0,5 0,87 9,2 1,44 1,33 1,33 0,37 0,53 1,08 1,08 0,67 1,00 

Total Medie 0,57 16%=1 6,4 32%=1 1,00 3%=1 0,7 28%=1 1,00 12%=1 0,67 8%=1 

*) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: prelucrat pe baza European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/ 
2016/eumidis-ii-roma-selected-findings , p. 18.  
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Populaţia totală roma, din gospodării roma, din 9 ţări membre ale UE 
(tabelul 10), relevă următoarele caracteristici comparative:  

- în România, ponderea romilor în totalul populaţiei ocupate este mai 
mare decât cea din Bulgaria, Spania, Croaţia şi Slovacia, şi mai mică decât în 
Republica Cehă, Grecia, Ungaria şi Portugalia, ceea ce ne indică o poziţie a 
României la acest indicator apropiată de nivelul mediu de 25% pentru cele 9 
ţări analizate;  

- rata şomajului populaţiei roma din România are cel mai scăzut nivel, în 
comparaţie cu rata medie pe ţări, ceea ce ar putea fi explicat prin reticenţa 
sau incapacitatea de a urma orice procedură administrativă de înregistrare a 
romilor şomeri;  

- ponderea populaţiei roma ocupate cu munca domestică depăşeşte ca 
mărime toate celelalte ţări avute în vedere, ceea ce reprezintă o caracteristică 
specifică a ocupării forţei de muncă la domiciliu, în România;  

- pensionarii de etnie roma reprezintă în România 12%, faţă de total 
populaţie roma de 16 ani şi peste, o rată similară cu media UE pentru ţările 
aflate în comparaţie; în Grecia şi Croaţia pensionarii de etnie roma 
înregistrează o pondere foarte scăzută; 

- populaţia roma inactivă din alte motive (educaţie, serviciul militar etc.) 
în România are o pondere cu +4 pp mai mare decât nivelul mediu, ceea ce ar 
constitui un semnal pozitiv, în sensul creşterii ponderii celor care urmează 
studii superioare; 

- referitor la caracteristicile de gen ale pieţei muncii pentru romii din 
România, subliniem următoarele: 

a) gradul de ocupare a femeilor este mai scăzut decât cel al bărbaţilor 
(28% faţă de 42%) în România şi mai mare decât în toate celelalte 
ţări analizate, ceea ce constituie o premisă favorabilă pentru 
creşterea contribuţiei femeilor roma la dezvoltarea economică a ţării; 

b) bărbaţii de etnie roma din România înregistrează o rată a ocupării 
mai mare decât rata medie (42% faţă de 34%), fiind depăşită de 
Grecia (67%), Ungaria (45%) şi Portugalia (44%); şi în cazul 
bărbaţilor romi, angajarea pe piaţa muncii, relativ mare faţă de alte 
ţări, poate fi considerată ca un fenomen pozitiv în România; 

c) atât la bărbaţi cât şi la femei de etnie roma, rata şomajului în 
România este cea mai scăzută, în comparaţie cu celelalte ţări, 
consecinţă a ratei relativ înalte a ocupării; 

d) bărbaţii şi femeile de etnie roma deţin, în România, cele mai mari 
ponderi în ceea ce priveşte munca la domiciliu, comparativ cu media 
şi nivelul din celelalte ţări, ceea ce evidenţiază un potenţial de forţă 
de muncă pe care se poate conta în viitor, pentru angajarea pe piaţa 
muncii. 

Munca plătită 
Prin categoria de muncă plătită se înţeleg activităţi prestate de 

persoane angajate sau pe cont propriu, inclusiv cei care au muncit şi au fost 
plătiţi, în cele patru săptămâni anterioare datei efectuării anchetei. Aceasta 
reprezintă o aproximare a ratei ocupării, utilizate de Eurostat, pentru a 
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cuantifica ţintele Strategiei UE 2020. Pentru cele 9 ţări analizate, rata ocupării 
(muncă plătită), potrivit calculelor UE-MIDIS II, reprezintă o pondere de 30% 
pentru persoanele de etnie roma, faţă de o rată medie de ocupare, în anul 
2015 de 70%, în cazul ţărilor membre UE-28. 

La extreme, pentru populaţia roma, ponderea muncii plătite se situează 
la cele mai înalte niveluri în Ungaria (44%) şi Grecia (43%) şi respectiv la cele 
mai scăzute în Croaţia (10%) şi Slovacia (25%). 

În cazul tuturor ţărilor, există un decalaj de gen important în ceea ce 
priveşte gradul de ocupare a persoanelor de etnie roma, în sensul că bărbaţii 
au o rată a ocupării cu mult mai mare decât a femeilor. 

Tabelul 11. Rata ocupării bazate pe muncă plătită, la femeile şi 
bărbaţii de etnie roma, în România, comparativ cu alte ţări membre 

ale UE şi cu rata ocupării totale şi a populaţiei roma, în ţările 
respective 

Ţara 

Rata ocupării la persoane de etnie roma Rata totală a 
ocupării în ţara 

respectivă Femei Bărbaţi 
Populaţia totală 

roma 

N/R*) 
faţă de 

media = 
1,00 N/M**)

N/R*) 
faţă de 

media = 
1,00 N/M**)

N/R*) 

faţă de 
media = 

1,00 
N/M**) 

N/R*) 

faţă de 
media = 

1,00 
N/M**) 

România 17%=1 0,85 49%=1 1,19 33%=1 1,10 66%=1 0,94 
Bulgaria 1,12 0,95 0,67 0,80 0,79 0,86 1,01 0,95 

Rep. Cehă 1,59 1,35 1,00 1,20 1,15 1,26 1,14 1,07 
Grecia 0,82 0,70 1,49 1,73 1,30 1,43 0,83 0,78 
Spania 0,76 0,65 0,49 0,58 0,57 0,63 0,94 0,86 
Croaţia 0,29 0,25 0,28 0,34 0,30 0,33 0,92 0,87 
Ungaria 0,18 1,65 1,10 1,31 1,33 1,46 1,04 0,98 

Portugalia 1,06 0,90 1,06 1,26 1,06 1,17 1,04 0,98 
Slovacia 1,06 0,90 0,67 0,80 0,76 0,83 1,03 0,97 

Total media 
celor 9 ţări 

1,18 20%=1 0,84 41%=1,00 0,91 30%=1 1,06 70%=1 

*) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: prelucrat pe baza European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016 
/eumidis-ii-roma-selected-findings 

În România, de exemplu, acest decalaj este de 32 pp în favoarea 
bărbaţilor, iar în celelalte ţări decalajul era de respectiv: Bulgaria (14 pp); 
R.Cehă (22 pp); Grecia (57 pp); Spania (11 pp); Croaţia (9 pp); Ungaria (21 
pp); Portugalia (34 pp); Slovacia (15 pp). Cele mai mari decalaje între 
ponderi pentru bărbaţi şi femei, se înregistrează în cazul Portugaliei (34 pp), 
iar cele mai scăzute în cazul Croaţiei (9 pp) şi Spaniei (11 pp). 

Nu mai puţin importantă este şi constatarea că gradul de ocupare al 
populaţiei totale, în ţările analizate, este cu mult mai mare decât cel al 
populaţiei roma, ceea ce confirmă o situaţie defavorabilă atât pentru etnie dar 
şi pentru ţările respective care nu reuşesc să integreze pe piaţa muncii acest 
segment potenţial disponibil al populaţiei. 

Gradul de ocupare al populaţiei roma diferă şi în funcţie de grupa de 
vârstă căreia îi aparţine. Se ştie că, în general, grupa de vârstă 20-24 ani 
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înregistrează o rată a şomajului mai mare, comparativ cu grupele de vârstă 
până la 64 de ani. 

În România, rata ocupării populaţiei de etnie roma, la grupa de vârstă 20-
24 de ani, este de 30%, comparativ cu nivelul mediu total, pentru cele 9 ţări, 
de 26% şi, nivelul maxim de 42% în Ungaria şi cel minim de 17% în Spania. La 
nivelul UE, rata medie a ocupării populaţiei tinere a fost de 33% pentru aceeaşi 
grupă de vârstă. La grupe de vârstă de 25-54 de ani, etnia roma din România 
înregistra o rată de ocupare a muncii plătite de 38%, faţă de un nivel mediu de 
35%, în condiţiile în care nivelul maxim de 51% a fost înregistrat în Ungaria, iar 
cel minim, de 9%, în Croaţia. Pentru grupa de vârstă 55-64 de ani, România 
înregistra o pondere a ocupării de 14%, printre cele mai scăzute, faţă de 
nivelul maxim de 46% în Portugalia şi cel minim de 12% în Slovacia. 

Grupul de populaţie NEET  

În general, grupul NEET reprezintă un domeniu special care necesită o 
serie de măsuri specifice, întrucât se află în segmentul populaţiei tinere (15-
24 ani) cu cea mai grea situaţie economică, financiară şi socială. 

Ponderea medie a populaţiei NEET de etnie roma de 63% arată existenţa 
unor decalaje de ocupare care defavorizează romii în ţările de referinţă.  

Tabelul 12. Gradul de subocupare al persoanelor NEET (16-24 ani) 
de etnie roma, pe total, bărbaţi şi femei în România, comparativ 

cu alte ţări membre ale UE, în anul 2014 

Ţările 

Total femei şi bărbaţi 
roma, din care: 

Total bărbaţi roma, 
din care: 

Total femei roma, 
din care: 

Total pers. 
NEET faţă de 
total romi în 

vârstă de 16-24 
ani 

N/R*) 
Nivel 

naţional/nivel 
mediu 9 ţări 

N/R*) 
Nivel 

naţional/nivel 
mediu 

N/R*) 
Nivel 

naţional/nivel 
mediu 

N/R*) 

România 18%=1 0,28 77%=1 1,40 77%=1 1,06 18%=1 
Bulgaria 1,06 0,30 0,67 0,94 1,02 1,09 1,05 
Rep.Cehă 0,44 0,13 0,66 0,93 0,67 0,72 0,44 

Ţările 

Total 
femei 
şi 

bărbaţi 
roma, 

din 
care: 

Total bărbaţi 
roma, 

din care: 

Total 
femei 
roma, 

din 
care: 

Total pers. 
NEET faţă de 
total romi în 
vârstă de 16-

24 ani 

Ţările 
Total femei şi 
bărbaţi roma, 

din care: 

Total bărbaţi 
roma, 

din care: 

Grecia 0,94 0,27 0,49 0,69 1,05 1,13 0,94 
Spania 0,89 0,25 1,00 1,40 1,05 1,13 0,89 
Croaţia 1,06 0,30 0,93 1,31 1,06 1,14 1,05 
Ungaria 0,67 0,19 0,49 0,69 0,82 0,88 0,67 

Portugalia 0,61 0,17 0,47 0,65 0,87 0,93 0,61 
Slovacia 0,78 0,22 0,84 1,18 0,91 0,97 0,78 
Media 
celor 9 
ţări 

3,5 63%=1 0,71 55%=1 0,93 72%=1 - 

*) N/R=naţional/România 

Sursa: prelucrat pe baza European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016 
/eumidis-ii-roma-selected-findings  
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O proporţie de 72% dintre femeile roma, cu vârsta între 16-24 ani, nu 

sunt angajate, şcolarizate sau la cursuri de formare, în timp ce la bărbaţii romi 
acest indicator are mărimea de 55%. Pentru femeile NEET, cele mai mari 
ponderi se înregistrează în Grecia (81%), comparativ cu 38% la bărbaţii NEET. 

Decalaje mari între ponderile bărbaţilor şi femeilor NEET se constată, de 
asemenea, în Portugalia (67% faţă de 36%) şi Ungaria (63% faţă de 38%). 

Intensitatea redusă a muncii la nivelul gospodăriilor 

Indicatorul „persoane cu vârsta până la 59 de ani care trăiesc în 
gospodării cu o intensitate foarte scăzută a muncii, în care membrii 
gospodăriilor în vârstă de muncă (18-59 ani) au lucrat mai puţin de 20% din 
potenţialul lor total, bazat pe statutul activităţii curente” este unul comparativ, 
între populaţia de etnie roma şi total populaţie şi exprimă relaţia dintre 
numărul membrilor angajaţi ai gospodăriilor, în vârstă de muncă (18-59 ani) 
şi numărul de persoane apte de muncă din gospodării. Când intensitatea 
muncii ia valori sub 20% din potenţialul total al gospodăriei, aceasta este 
considerată scăzută. În pofida unor restricţii de comparabilitate interţări, acest 
indicator este utilizat în cercetările de specialitate, chiar dacă i se reproşează 
o serie de neajunsuri şi aproximări ce ar putea avea caracter deformant. 

După cum rezultă din indicatorul „persoane cu vârsta până la 59 de ani 
care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte scăzută a muncii, în care 
membrii gospodăriilor în vârstă de muncă (18-59 ani) au lucrat mai puţin de 
20% din potenţialul lor total, bazat pe statutul activităţii curente” este unul 
comparativ, între populaţia de etnie roma şi total populaţie şi exprimă relaţia 
dintre numărul membrilor angajaţi ai gospodăriilor, în vârstă de muncă (18-59 
ani) şi numărul de persoane apte de muncă din gospodării. Când intensitatea 
muncii ia valori sub 20% din potenţialul total al gospodăriei, aceasta este 
considerată scăzută. În pofida unor restricţii de comparabilitate interţări, acest 
indicator este utilizat în cercetările de specialitate, chiar dacă i se reproşează 
o serie de neajunsuri şi aproximări ce ar putea avea caracter deformant. 

Tabelul 13. Persoane de etnie roma, cu vârsta între 0 şi 59 de ani, 
care trăiesc în gospodării cu intensitate scăzută a muncii, în România 

şi unele ţări membre ale UE 
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Ponderea populaţiei roma care 
trăieşte în gospodării cu 
intensitate foarte scăzută a muncii

39%=1,00 1,33 0,87 0,46 1,51 2,00 0,69 0,97 1,36 1,13 

Ponderea populaţiei totale care 
trăieşte în gospodării cu 
intensitate foarte scăzută a muncii

6%=1,00 2,00 1,33 2,83 2,83 2,83 2,50 2,17 1,17 - 

Sursa: prelucrat pe baza European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ 
eumidis-ii-roma-selected-findings  
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Datele din tabelul 13 arată că România aparţine grupului de ţări ale 
căror gospodării au o intensitate mai scăzută a muncii (Grecia, Cehia, 
Portugalia) într-o proporţie cu mult mai redusă (39%), comparativ cu grupul 
de ţări unde această pondere este relativ mare (Croaţia, Slovacia, Spania, 
Bulgaria). Aceasta semnifică, în termeni relativi, că romii din acele ţări 
menţionate sunt într-o proporţie mai mare în gospodării în care intensitatea 
muncii este foarte scăzută. 

Educaţia 

Educaţia este un factor important în diminuarea victimizării ca urmare a 
infracţiunilor, în general, şi, în cazul populaţiei de etnie roma, în special. 
Accesul neîngrădit la educaţie reprezintă o problemă cheie pentru ameliorarea 
şi reducerea aspectelor negative pe care le generează victimizarea, pe 
termenele scurt, mediu şi lung. 

Comparaţia dintre România şi celelalte ţări analizate în ceea ce priveşte 
participarea populaţiei roma la educaţie oferă repere şi argumente solide 
pentru o creştere a potenţialului societăţii bazate pe cunoaştere, incluzivă, 
coezivă, solidară şi rezilientă în România. 

Cadrul strategic al UE 2020 pentru cooperare în domeniul educaţiei şi for-
mării profesionale (Education and Training 2020)17 subliniază potenţialul şi rolul 
excepţional pe care îl au educaţia timpurie, cunoaşterea complexă şi durabilă 
pentru soluţionarea problemelor economice şi sociale ale ţărilor membre UE. 

Ancheta EU-MIDIS II evidenţiază că, în comparaţie cu ancheta din 2011 
asupra populaţiei roma, a avut loc o îmbunătăţire a ratelor de cuprindere, 
de participare la educaţie a acestui segment demografic, practic, în toate 
ţările analizate, exceptând Grecia şi România, unde ponderea copiilor roma, 
de vârstă şcolară obligatorie reprezintă o proporţie de respectiv 69% şi 77%, 
ponderea fetelor depăşind-o pe cea a băieţilor în România, iar ratele 
analfabeţilor sunt relativ mari, de respectiv 35% şi 22%. 

Analiza cuprinderii participării ţărilor analizate în învăţământul formal 
arată că o proporţie de 17% dintre respondenţii cu vârsta de cel puţin 16 ani 
nu au mers niciodată la şcoală, comparativ cu respondenţii de altă etnie 
unde această proporţie a fost de doar 2%. Tinerii romi care nu au fost 
niciodată la şcoală reprezintă, potrivit anchetelor, 28% în Grecia, 15% în 
România şi 12% în Franţa. În Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia proporţia 
respectivă este cuprinsă între 1-3%. Acest decalaj defavorabil pentru România 
necesită măsuri urgente şi eficiente pentru promovarea prin mijloace specifice 
a creşterii gradului de cuprindere a copiilor şi tinerilor roma în învăţământul 
formal preşcolar, şcolar şi universitar. 

                                          
17 European Council (2009) Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic 
framework for European cooperation in education and training (ET 2020) (OJ C 119 of 
28.5.2009, pp. 2-10), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri 
=LEGISSUM:ef0016&from=EN.  
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Din tabelul 14 rezultă următoarele aspecte mai importante în ceea ce 

priveşte educaţia timpurie preşcolară: 

a) România are o pondere relativ scăzută a fetelor şi băieţilor roma care 
frecventează forme preşcolare timpurii de educaţie, respectiv 41% şi 
36% faţă de mărimea medie a acestui indicator pentru cele 9 ţări 
analizate care este de respectiv 52 şi 53%; 

b) ponderile cele mai mari la educaţia preşcolară a romilor se înregistrează 
în Spania (93% la fete şi 98% la băieţi) şi Ungaria (90% şi 92%); 

c) ponderea copiilor roma de vârsta preşcolară care frecventează 
educaţia timpurie, în România dar şi în alte ţări, exceptând Spania şi 
Ungaria, este cu mult mai scăzută decât cea la nivel naţional, 
decalaj care se explică atât prin nivelul educaţional al părinţilor, dar şi 
prin posibilităţile materiale şi financiare reduse ale acestora, necesare 
trimiterii la grădiniţă; 

d) indicatorii de gen ai participării copiilor roma la educaţia preşcolară 
sunt mai mari în cazul fetelor din România, Bulgaria şi Croaţia şi 
mai mici în celelalte ţări, ceea ce se explică prin mentalităţi, cutume, 
niveluri educaţionale şi posibilităţi materiale diferite.  

Tabelul 14. Copii cu vârsta de 4 ani până la vârsta de începere 
a educaţiei obligatorii care au participat la educaţia timpurie 

preşcolară, în România şi în unele state membre ale UE 

Ţara 

Fete roma Băieţi roma Roma total ţară Total 
populaţie 

EUROSTAT 
2014 

N/R*) 
Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**)
N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**)
N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**) 

România 41%=1 0,77 36%=1 0,69 38%=1 0,72 86 

Bulgaria 1,68 1,30 1,78 1,23 1,74 1,25 89 

R. Cehă 0,85 0,66 0,89 0,62 0,89 0,64 86 

Grecia 0,66 0,51 0,80 0,56 0,74 0,53 84 

Spania 2,27 1,75 2,72 1,88 2,5 1,79 97 

Croaţia 0,90 0,7 0,72 0,5 0,84 0,60 72 

Ungaria 2,19 1,70 2,55 1,77 2,39 1,72 95 

Portugalia 0,76 0,58 1,42 0,98 1,10 0,79 94 

Slovacia 0,83 0,64 0,94 0,65 0,89 0,64 77 

Total medie 1,29 53%=1 1,44 52%=1 1,39 53%=1 - 
*) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: prelucrat pe baza European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ 
eumidis-ii-roma-selected-findings  

Participarea copiilor roma la educaţia formală (tabelul 15) evidenţiază o 
poziţie nefavorabilă României, în sensul că ponderea acestora pe total ţară este 
de 77%, comparativ cu o medie pentru cele 9 ţări analizate de respectiv 90%. 
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În cazul băieţilor roma din România, se înregistrează un procentaj de 
participare la educaţie de 73%, comparativ cu 81% în cazul fetelor roma. 
Decalajul înregistrat în favoarea fetelor, comparativ cu cel al băieţilor, în cazul 
României, se înregistrează şi în Republica Cehă, Spania, Croaţia şi Slovacia 
dar la dimensiuni reduse (diferenţa doar de 1 pp). 

Diferenţa de pondere a copiilor de vârstă şcolară care se duc la ore, 
dintre România şi media celor 9 ţări este de -10 pp la fete şi -16 pp la băieţi, 
în timp ce, la celelalte ţări, acest decalaj este cu mult mai redus. 

Faptul că nivelul şcolarizării la populaţia de etnie roma din ţara noastră 
este mai redus decât în alte ţări reprezintă un dezavantaj în general pentru 
nivelul de calificare pe piaţa muncii şi în ceea ce priveşte capacitatea 
concurenţială a economiei româneşti. 

Tabelul 15. Ponderea copiilor de vârstă şcolară obligatorie care 
participă la educaţie, în România, comparativ cu alte ţări membre 

ale UE, în anul 2014 (%) 

Ţara 

Fete roma Băieţi roma Roma total ţară 

N/R*) 
Faţă de 

medie = 1,00 
N/M**) 

N/R*) 
Faţă de 

medie = 1,00 
N/M**) 

N/R*) 
Faţă de medie 
= 1,00 N/M**) 

România 81%=1 0,89 73%=1 0,82 77%=1 0,86 

Bulgaria 1,12 1,00 1,26 1,03 1,18 1,01 

R. Cehă 1,22 1,09 1,34 1,1 1,27 1,09 

Grecia 0,81 0,73 0,99 0,81 0,90 0,77 

Spania 1,22 1,09 1,34 1,1 1,28 1,1 

Croaţia 1,16 1,03 1,27 1,04 1,22 1,04 

Ungaria 1,21 1,08 1,36 1,11 1,27 1,09 

Portugalia 1,11 0,99 1,23 1,01 1,17 1,00 

Slovacia 1,17 1,04 1,27 1,04 1,22 1,04 

Total medie 1,12 91%=1 0,96 89%=1 1,17 90%=1 
 *) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: prelucrat pe baza European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union 
Minorities and Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ 
eumidis-ii-roma-selected-findings  

În continuarea analizei noastre privind cuprinderea populaţiei roma în 
învăţământ (tabelul 16), am utilizat baza informaţională pe trei niveluri educa-
ţionale: ISCED 1+2 (7-14 ani); ISCED 3 (15-17 ani) şi ISCED 4+ (19-24 ani). 

În linii generale, acestei clasificări îi corespund respectiv învăţământul 
primar şi gimnazial, învăţământul liceal şi profesional sau secundar şi 
învăţământul superior sau terţiar. 

ISCED 1+2 

După cum este firesc, cele mai ridicate rate de cuprindere, la toate 
ţările, se întâlnesc la învăţământul primar şi gimnazial (ISCED 1+2). 

Dintre ţările analizate, cu excepţia Greciei, în România, populaţia roma are 
cele mai mici ponderi ale cuprinderii la acest nivel educaţional, comparativ cu 



 55
celelalte ţări. Totodată, România se remarcă prin cea mai mare pondere (15%) a 
populaţiei roma care nu a urmat nivelul educaţional primar şi gimnazial, 
exceptând Grecia unde această pondere este şi mai mare. 

ISCED 3 
În ceea ce priveşte nivelul educaţional ISCED 3 (15-17 ani), rata de 

cuprindere la toate ţările este mai scăzută, România înregistrând din nou cele 
mai reduse niveluri ale ponderii cuprinderii nete şi totale, respectiv 22% şi 
34%, comparativ cu un nivel mediu de 30% şi 52%, pe ansamblul ţărilor 
analizate.  

Tabelul 16. Ratele de cuprindere în învăţământ a persoanelor roma pe 
niveluri educaţionale (specializări ISCED), comparativ cu total 

populaţie, în România şi în unele ţări membre ale UE, în anul 2014 

Ţara 

Roma populaţie Total populaţie  
Rata netă de 
cuprindere în 
învăţământ 

Rata de 
cuprindere 

totală 

Nu au urmat 
niciun nivel 
educaţional 

Rata netă de 
cuprindere în 
învăţământ 

Rata de 
cuprindere 

totală 

N/R*) 

Faţă de 
medie
= 1,0 

N/M**)

N/R*) 

Faţă de 
medie
=1,0 

N/M**)

N/R*) 

Faţă de 
medie=

1,0 
N/M**)

N/R*) 

Faţă de 
medie
=1,0 

N/M**) 

N/R*) 

Faţă de 
medie
=1,0 

N/M**) 
A. Nivel educaţional 7-14 ani, ISCED 1+2

România 78%=1 0,91 85%=1 0,91 15%=1 2,14 85%=1 0,94 89%=1 0,96 

Bulgaria 1,14 1,03 1,09 1,00 0,47 1,00 1,03 0,98 1,07 1,02 
R. Cehă 1,14 1,03 1,15 1,05 0,13 0,29 1,01 0,96 1,04 1,00 
Grecia  0,88 0,8 0,86 0,78 1,8 3,86 1,12 1,06 1,07 1,02 
Spania 1,14 1,03 1,16 1,06 0,07 0,14 1,12 1,06 1,07 1,02 
Croaţia 1,22 1,1 1,14 1,04 0,2 0,43 1,05 0,99 1,03 0,99 
Ungaria 1,10 1,00 1,16 1,06 0,07 0,14 0,90 0,86 0,99 0,95 
Portugalia 1,13 1,02 1,14 1,04 0,2 0,43 1,10 1,04 1,07 1,02 
Slovacia 1,15 1,05 1,10 1,01 0,4 0,86 0,98 0,92 0,99 0,95 
Media 9 
ţări 

1,10 
86%=1 1,09 93%=1 0,47 7%=1 1,06 90%=1 1,04 93%=1 

B. Nivel educaţional 15-17 ani, ISCED 3
România 22%=1 0,73 34%=1 0,65 66%=1 1,38 80%=1 1,01 87%=1 0,95 

Bulgaria 1,82 1,33 1,68 1,1 0,65 0,9 1,04 1,05 1,00 0,95 
R. Cehă 2,04 1,5 1,97 1,29 0,5 0,69 0,01 0,01 1,10 1,04 
Grecia  0,41 0,3 0,62 0,4 1,2 1,65 1,1 1,11 1,08 1,02 
Spania 0,95 0,7 1,29 0,85 0,85 1,17 0,97 0,99 1,08 1,02 
Croaţia 1,59 1,17 1,38 0,90 0,80 1,1 1,07 1,09 1,03 0,98 
Ungaria 1,18 0,87 1,73 1,13 0,62 0,85 0,9 0,91 1,07 1,01 
Portugalia 0,91 0,67 2,18 1,42 0,39 0,54 0,92 0,94 1,15 1,09 
Slovacia 1,5 1,1 1,70 1,12 0,64 0,88 0,92 0,94 1,04 0,99 
Media 9 
ţări 

1,36 
30%=1 1,53 52%=1 0,73 48%=1 0,99 79%=1 1,06 92%=1 

C. Nivel educaţional 19-24 ani, ISCED 4+
România - - - - 97=1 1,02 32%=1 0,94 36%=1 0,77 
Bulgaria - - - - 1,00 1,02 1,16 1,09 1,14 0,87 
R. Cehă - - - - 0,96 0,98 1,09 1,03 1,30 1,00 
Grecia  - - - - 1,00 1,02 1,12 1,06 1,19 0,91 
Spania - - - 1,2 0,97 0,99 1,12 1,06 1,42 1,09 
Croaţia - - - - 0,97 0,99 1,25 1,18 1,42 1,09 
Ungaria - - - 1,4 0,96 0,98 1,09 1,03 1,53 1,17 
Portugalia - - - - 0,99 1,01 0,87 0,82 1,25 0,96 
Slovacia - - - 1,2 0,97 0,99 1,03 0,97 1,39 1,06 
Media 9 
ţări 

- 2%= 1 - 5%=1 0,98 95%=1 1,06 34%=1 1,30 47%=1 

*) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: FRA EU- MIDIS ROMA; Eurostat 2014. General Population 
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Totodată, o proporţie de respectiv 80% şi 87% a cuprinderii în învăţă-
mântul liceal pentru total populaţie a României, evidenţiază decalajul major 
care desparte gradul de instrucţie a populaţiei roma, faţă de nivelul mediu 
naţional. Situaţia actuală defavorabilă pentru România, poate să se transfor-
me, în viitor, într-un factor de stimulare a dezvoltării economice şi sociale, cu 
condiţia implementării unor programe şi politici stimulative pentru creşterea 
cuprinderii în învăţământul liceal al populaţiei roma. 

Faptul că 66% din populaţia roma cu vârsta între 15-17 ani nu a urmat 
instituţii de învăţământ de nivelul ISCED 3 vine să accentueze situaţia defa-
vorabilă pentru etnia roma dar şi pentru România, a impactului pe termenele 
scurt, mediu şi lung pe care îl va avea un grad relativ scăzut al educaţiei liceale, 
în condiţiile în care cerinţa primordială a sustenabilităţii economice este tocmai 
societatea bazată pe cunoaştere (knowledge-based society). 

ISCED 4+ 

Nivelul educaţiei terţiare a populaţiei roma ISCED 4+ (19-24 ani) este 
unul dintre cele mai scăzute atât în România, dar şi în celelalte ţări luate în 
comparaţie. Mărimea indicatorului la nivel naţional de 36% evidenţiază, de 
fapt, situarea României pe ultimul loc în clasamentul celor 9 ţări, pe primele 
locuri aflându-se Portugalia, Croaţia, Spania cu ponderi de 50%-51%. 

Rata abandonului şcolar timpuriu 
În România, procentul abandonului şcolar timpuriu la nivelul întregii 

populaţii este relativ ridicat de 14% (tabelul 17). În cazul populaţiei roma 
acesta este extrem de mare atingând o pondere de 77% din care la femei 
roma - 79% şi bărbaţi roma - 76%. Acest indicator evidenţiază practic o serie 
de eforturi şi costuri cu educaţia şi învăţământul populaţiei roma care nu-şi 
finalizează prin absolvire studiile începute şi, în consecinţă, nu pot utiliza pe 
piaţa muncii un atestat de absolvire a unei forme de învăţământ care le-ar da 
dreptul la o încadrare mai bună ca retribuţie. Din toate ţările analizate, 
exceptând Grecia, populaţia roma din România înregistrează cele mai mari 
valori ale ponderii abandonului atât la femei cât şi la bărbaţi, faţă de nivelul 
mediu de respectiv 71% şi 67%. 

Tabelul 17. Abandonul timpuriu al educaţiei şi formării la vârstele 
de 18-24 ani, în România şi alte ţări membre, în 2014 

Ţara  

Popu-
laţie 

totală
(%) 

Roma total ţară Bărbaţi roma Femei roma 

N/R*) Faţă de medie = 
1,0 N/M**) 

N/R*) Faţă de medie = 
1,0 N/M**) 

N/R*) Faţă de medie= 
1,0 N/M**) 

România 14 77%=1 1,13 76%=1 1,13 79%=1 1,11 
Bulgaria 13 0,87 0,99 0,75 0,85 0,97 1,08 
R. Cehă 6 0,74 0,84 0,78 0,88 0,70 0,77 
Grecia  8 1,19 1,35 1,18 1,34 1,19 1,32 
Spania 20 0,91 1,03 0,95 1,07 0,87 0,97 
Croaţia 3 0,88 1,00 0,79 0,9 0,99 1,1 
Ungaria 12 0,88 1,00 0,89 1,01 0,86 0,96 
Portugalia 14 1,17 1,32 1,17 1,33 1,15 1,28 
Slovacia 7 0,75 0,85 0,71 0,81 0,77 0,86 
Total din 9 ţări  - 0,88 68%=1 0,88 67%=1 0,90 71%=1 

*) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie. 
Sursa: FRA EU- MIDIS ROMA; Eurostat 2014. General Population 
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Cele mai favorabile poziţii, în sensul nivelului cel mai scăzut al aban-

donului şcolar, se înregistrează în Republica Cehă şi Slovacia. Dacă, prin 
Strategia UE 2020 ţinta ponderii abandonului şcolar în România este stabilită 
la mărimea de 10%, pentru orizontul 2020, în ceea ce priveşte populaţia 
roma, ar fi necesare eforturi deosebite de reducere a mărimii indicatorului 
respectiv la dimensiuni de 40-45%, ceea ce presupune o implicare eficientă, 
atât din partea familiei, cât şi a instituţiilor, instrumentelor şi mecanismelor 
publice, societate în general. 

Argumentele în favoarea reducerii abandonului şcolar în România la 
populaţia totală şi cea de etnie roma sunt, în primul rând, de ordin financiar 
întrucât reprezintă o investiţie în capitalul uman a cărei eficienţă economico-
socială este deocamdată inexistentă sau extrem de scăzută. În al doilea rând, 
există o serie de motive de natură social-morală, legate de prestigiul, 
autoritatea şi avantajele pe care le conferă un certificat de absolvire a unui 
ciclu educaţional. Printre principalele cauze ale abandonului şcolar, pe lângă 
cele legate de nivelul scăzut al veniturilor părinţilor, care nu le pot asigura 
copiilor cele necesare pentru frecventarea şcolii, se mai adaugă şi vârsta 
scăzută la căsătorie a populaţiei roma, folosirea minorilor în obţinerea de 
venituri suplimentare etc. 

Segregarea în şcoli 
Una din problemele soluţionării efectelor victimizării se referă la modul 

de concepere şi implementare a organizării învăţământului în şcoli, pe criterii 
etnice sau mixte, din punctul de vedere multietnic. 

În acest context, subliniem că pot fi desprinse atât avantaje cât şi 
dezavantaje pentru fiecare tip de opţiune organizaţională. Datele de bază de 
care am dispus din cercetarea EU-MIDIS II 2016, oferă un tablou divers în 
ceea ce priveşte gradul de concentrare în şcoli a populaţiei roma, urmărindu-
se gruparea şcolilor potrivit criteriilor: a) toţi sunt roma; b) majoritatea sunt 
roma; c) unii sunt roma; d) niciunul nu este roma. 

Tabelul 18. Segregarea în şcoli – concentrarea în şcoală a 
copiilor roma, cu vârsta între 6 şi 15 ani, în România şi în alte 

ţări membre UE 

Ţara  

Toţi sunt roma 
Majoritatea sunt 

roma 
Unii sunt roma 

Niciunul nu 
este roma 

N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,00 
N/M**) 

N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,00 
N/M**) 

N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,00 
N/M**) 

N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,00 
N/M**) 

România 8%=1 0,62 21%=1 0,64 71%=1 1,34 1 0 
Bulgaria 3,37 2,08 1,57 1,00 0,53 0,72 - 1,5 
Rep. Cehă 0,62 0,38 1,19 0,76 0,93 1,25 - 2 
Grecia  1,5 0,92 1,71 1,09 0,72 0,96 - 0,5 
Spania 0,37 0,23 1,33 0,85 0,87 1,17 - 3,5 
Croaţia 1,00 0,62 1,52 0,97 0,79 1,06 - 2 
Ungaria 1,00 0,62 2,52 1,61 0,53 0,72 - 0 
Portugalia 1,37 0,85 0,14 0,09 1,18 1,58 - 0,5 
Slovacia 2,75 1,69 1,90 1,21 0,53 0,72 - 0 
Total din 9 ţări 1,62 13%=1 1,57 33%=1 0,75 53%=1 - 2%=1 

*) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: FRA EU- MIDIS ROMA; Eurostat 2014. General Population 
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După cum reiese din tabelul 18, în România, Ungaria şi Slovacia nu 
există şcoli în care să nu existe niciun elev roma, ceea ce evidenţiază, în 
opinia noastră, un grad relativ satisfăcător de integrare socială şi culturală. În 
celelalte ţări, există şcoli, în care niciun elev nu este roma, cum ar fi, de 
exemplu, Spania (7%), Republica Cehă şi Croaţia (4%), Bulgaria (3%) etc. 
Atât şcolile în care se află numai elevi roma cât şi cele în care învaţă în 
exclusivitate non-roma, într-o anumită măsură pot genera suspiciuni de 
discriminare şi segregare. 

La toate ţările, cu excepţia Greciei, Spaniei, Ungariei şi Portugaliei, se 
observă o creştere a ponderii persoanelor de etnie roma care nu au finalizat 
niciun nivel al educaţiei formale, pe măsură ce se trece de la grupa tânără la 
cea mai vârstnică de 45 de ani şi peste. În România, se înregistrează 
ponderile cele mai mari, faţă de toate celelalte ţări, ale populaţiei care nu a 
terminat niciun nivel educaţional ISCED. În România, aceste ponderi au fost 
de 6% la grupa de vârstă de 16-24 ani, respectiv 12% la grupa de vârstă de 
25-44 ani, şi 20% la grupa de 45 de ani şi peste. 

Tabelul 19. Persoane de etnie roma care nu au terminat nici un 
nivel al educaţiei formale (ISCED), pe grupe de vârstă, în România, 

comparativ cu alte ţări membre UE, în 2014 

Ţara  

Grupe de vârstă în ani 
16-24 25-44 45 şi peste 

N/R*) 
Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**) 
România 6%=1 1,00 12%=1 1,09 20%=1 0,87 
Bulgaria 0,83 0,83 0,83 0,91 0,55 0,48 
R. Cehă 0,33 0,33 0,25 0,27 0,45 0,39 
Grecia  7 7 4,67 5,09 4,1 3,57 
Spania 0,50 0,5 1,58 1,73 2,85 2,48 
Croaţia 0,83 0,83 2,33 2,55 2,3 2 
Ungaria 1,33 1,33 0,83 0,91 1,25 1,09 
Portugalia 0,33 0,33 1,42 1,55 3,45 3 
Slovacia 0,67 0,67 0,42 0,45 0,4 0,35 
Media 9 ţări 1,00 6%=1 0,92 11%=1 1,15 23%=1 

*) N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: FRA EU- MIDIS ROMA; Eurostat 2014. General Population 

Aspecte privind sănătatea 

O serie de aspecte ale victimizării etniei roma au legătură directă sau 
indirectă cu starea de sănătate a acesteia, cu accesul şi posibilitatea de a 
beneficia de sistemele publice şi private de sănătate. 

În România, ponderea populaţiei roma de 16 ani şi peste care se află 
cuprinsă într-un sistem de asigurare de sănătate este de 54%, cu mult mai 
redusă (-20 pp) faţă de nivelul ponderii medii pentru cele nouă ţări analizate, 
în Bulgaria acest indicator fiind şi mai scăzut (45%). Restul celorlalte ţări 
analizate au un grad de asigurare a sănătăţii mai ridicat al populaţiei roma, 
cuprins între 79% şi 98%. 
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Tabelul 20. Persoane de etnie roma de 16 ani şi peste, care au 

declarat că sunt asiguraţi prin sistemul asigurărilor naţionale de 
sănătate şi/sau al asigurărilor private, în România şi alte state 

membre UE în 2014 

Media celor 9 ţări UE 74% 

Ţări peste nivelul mediu  
Spania 98%; Portugalia 96%; Slovacia 95%; Ungaria 

86%; Croaţia 82%; Republica Cehă 79%; Grecia 79%. 
Ţări sub nivelul mediu Bulgaria 45%; România 54% 

Sursa: FRA EU- MIDIS ROMA; Eurostat 2014. General Population 

Decalajul existent între România şi celelalte ţări în domeniul asigurărilor de 
sănătate publice şi private reflectă o situaţie nesatisfăcătoare pentru menţinerea 
şi îmbunătăţirea sănătăţii femeilor şi bărbaţilor roma de 16 ani şi peste. 

În cadrul anchetei realizate pentru EU-MIDIS II Roma, a fost adresată 
întrebarea dacă intervievaţii, în desfăşurarea activităţii lor obişnuite, au fost 
limitaţi, restricţionaţi sever sau non-sever de probleme de sănătate, pe 
termen lung18. 

Între femeile şi bărbaţii romi există decalaje, diferenţe privind constrân-
gerile legate de afecţiuni ale sănătăţii pe termen lung, în sensul că o proporţie 
mai mare se înregistrează la femei decât la bărbaţi, în majoritatea ţărilor 
analizate (România, Bulgaria, Spania, Croaţia, Portugalia, Slovacia), nivelul 
mediu fiind de respectiv 30% şi 26%. 

România înregistrează o pondere la femeile roma, egală cu mărimea 
medie a acesteia, adică 30%, şi la bărbaţi 28% faţă de media de 26%. 

Decalajele de gen înregistrează dimensiunile cele mai mari la femei 
roma, faţă de mărimea indicatorului pentru total femei, la nivel naţional în 
România, Bulgaria, Republica Cehă, Spania, Croaţia şi Slovacia, pe de o parte, 
şi mai mici în cazul Greciei, Ungariei şi Portugaliei, pe de alta. 

Faţă de ponderea limitărilor de activitate datorate unor cauze de 
sănătate la total bărbaţi, în cazul bărbaţilor romi se înregistrează ponderi 
mai mari ale persoanelor marcate de sănătatea şubredă, pe termen lung, în 
România, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Ungaria şi Slovacia. În celelalte 
ţări (Grecia, Spania şi Portugalia), dimpotrivă, ponderile bărbaţilor romi 
afectaţi de maladii pe termen lung au fost mai mici, faţă de ponderea 
populaţiei totale de genul masculin. 

 

 

 

 

                                          
18 European Commission, ECHI - European Core Health Indicators, Long-term activity 
limitations of the European Core Health Indicators, http://ec.europa.eu/health/ 
indicators/docs/echi_35.pdf.  
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Tabelul 21. Limitările de activitate, din motive de sănătate, pe termen 
lung ale femeilor şi bărbaţilor roma şi ale populaţiei totale, în 

România şi în alte state membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Limitări de activitate pentru:

ΔF= 
(1)-(2) 

ΔB=(3)-(4) 

Femei Bărbaţi

N/R*) 
Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**)

Total 
populaţie  

(2) 
% 

N/R*) 
Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**)

Total 
populaţie  

(4) 
% 

România 30%=1 1,00 29,6 28%=1 1,08 20,7 0,4 7,3 
Bulgaria 0,83 0,83 19,7 0,68 0,73 16,4 5,3 2,6 
R. Cehă 1,17 1,17 25,1 1,25 1,35 21,8 9,9 13,2 
Grecia 0,43 0,43 26,4 0,46 0,5 21,8 -13,4 -8,8 
Spania 1,00 1,00 26,4 0,61 0,65 21 3,6 -4 
Croaţia 1,17 1,17 31,6 1,11 1,19 26,4 3,4 4,6 
Ungaria 0,77 0,77 29,3 0,86 0,92 22,7 -6,3 1,3 

Portugalia 0,6 0,6 40,2 0,5 0,54 29,6 -22,2 -15,6 
Slovacia 1,23 1,23 31,3 1,11 1,19 28,4 5,7 2,6 

Total medie 
9 ţări 1,00 30%=1 - 0,93 26%=1 - - - 

*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: calcule pe baza datelor European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European 
Union Minorities and Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ 
eumidis-ii-roma-selected-findings; EU-SILC 2014, General population 

Condiţiile de locuit şi mediu 

Victimizarea, ca urmare a săvârşirii unor infracţiuni, în cazul populaţiei 
roma şi nu numai, este explicată, într-o măsură destul de mare, şi de 
condiţiile necorespunzătoare, precare ale locuinţelor şi de mediu. Pentru a 
analiza în context internaţional aceste condiţii, am selectat câţiva indicatori 
relevanţi şi anume: numărul mediu de camere pe persoană la o gospodărie; 
persoane roma care trăiesc în locuinţe cu tavan prin care curge apa, au pereţi 
crăpaţi sau alte probleme legate de structura nesigură a locuinţelor, locuinţe 
întunecate, locuinţe în zone poluate, afectate de infracţiuni, violenţă şi 
vandalism. Aceste aspecte au fost analizate pe baza indicatorilor reflectaţi de 
ponderea populaţiei roma afectate, în total populaţie roma şi comparativ cu 
ponderea respectivă la nivelul populaţiei întregii ţări, în scopul evidenţierii 
unor decalaje intra şi interţări. 

În România, numărul de camere pe persoană, într-o gospodărie a 
populaţiei roma (tabelul 22), era de 0,9, fiind aproximativ egal cu media 
pentru cele 9 ţări luate în analiză; în acelaşi timp, în celelalte ţări, cu excepţia 
Spaniei şi Portugaliei, populaţiei roma îi revenea cu mult sub o cameră pe 
persoană în familie, ceea ce evidenţiază că cerinţa de spaţiu locativ pentru 
romi, în practic toate ţările, reprezintă o problemă care generează insatisfacţii 
şi impune măsuri consistente de îmbunătăţire a situaţiei, inclusiv prin politici 
publice de construire de case sociale pentru săraci. 
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Tabelul 22. Numărul mediu de camere pe persoană în gospodărie, 
roma şi populaţia totală în România şi în alte state membre UE, în 

anul 2014 

Ţara 
Numărul mediu de camere pe persoană în gospodărie 

N/R*) 
Faţă de medie=1,0 

N/M**) 
Total populaţie (2) 

% 
România 0,9%=1 1,00 1,00 
Bulgaria 1,00 1,00 1,1 
R. Cehă 0,89 0,89 1,4 
Grecia 0,67 0,67 1,2 
Spania 1,33 1,33 1,9 
Croaţia 0,78 0,78 1,1 
Ungaria 0,78 0,78 1,2 

Portugalia 1,11 1,11 1,7 
Slovacia 0,78 0,78 1,1 

Total medie 9 ţări 1,00 0,9%=1 - 
*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: calcule pe baza datelor European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European 
Union Minorities and Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ 
eumidis-ii-roma-selected-findings;  EUROSTAT, EU-SILC 2014, General population 
 

Din datele prezentate, rezultă că problema insuficienţei spaţiului locativ 
pentru populaţia roma este mai stringentă decât în România, în Grecia, 
Croaţia şi Ungaria. 

Potrivit Agendei 2030, scopurile 6 şi 11 preconizează asigurarea accesului 
tuturor la apă şi grupuri sanitare şi, respectiv, realizarea de oraşe inclusive, 
sustenabile şi reziliente, asigurarea accesului la serviciile de salubritate şi 
gospodărire comunale, la locuinţe corespunzătoare unui trai decent pentru toţi19. 

Calitatea necorespunzătoare a locuinţelor (tabelul 23) se întâlneşte cu o 
pondere mai mare decât în cazul populaţiei roma din România (considerate = 
1,00) în Portugalia (3,23 ori), Slovacia (2,08), Croaţia (2 ori) etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
19 United Nations (2015) Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development,http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
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Tabelul 23. Persoane de etnie roma care trăiesc în locuinţe cu tavan 
prin care curge apa, pereţi dărâmaţi sau care au alte probleme cu 

structura locuinţei şi în locuinţe întunecate, comparativ cu populaţia 
totală, în România şi în alte state membre UE, în anul 2014 

*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: calcule pe baza datelor European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European 
Union Minorities and Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ 
eumidis-ii-roma-selected-findings; , EUROSTAT, EU-SILC 2014, General population 

Situaţia spaţiului locativ pentru populaţia roma rămâne în continuare o 
problemă gravă şi urgentă. Faţă de rezultatele UE-MIDIS I din anul 2011, se 
constată totuşi o tendinţă de ameliorare mai mare sau mai mică în toate 
ţările. 

Ponderea populaţiei totale care locuieşte în condiţii locative necores-
punzătoare în România a fost de 5,8%, mărimea ponderii populaţiei roma a 
fost de peste două ori mai mare (13%), ceea ce impune urgentarea adoptării 
unor măsuri de îmbunătăţire a spaţiului locativ pentru populaţia roma. 

În timp ce, la nivel naţional, în România, o proporţie de 12,7% din 
populaţie trăieşte în case mult prea întunecate, în cazul populaţiei roma 
această pondere a fost de 23%, adică aproximativ de două ori mai mare. 

Comparativ cu celelalte ţări analizate, România prezintă, la aceşti doi 
indicatori, o mărime sub media ţărilor respective, de 13% faţă de 19% şi 
respectiv de 23% faţă de 31%. 

 

 

 

 

 

Ţara 

Locuinţe cu tavan prin care curge 
apa, pereţi, podele sau fundaţie 

deteriorate sau rame de geamuri şi 
podele putrezite 

Locuinţe mult prea întunecate 

N/R*) 

Faţă de 
medie=

1,0 
N/M**) 

Total 
populaţie 

2014 
% 

Faţă de 
România = 
1,0 N/R*) 

N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,00 
N/M**) 

Total 
populaţie 

2014 
% 

Faţă de 
România 

=1,0 N/R*) 

România 13%=1 0,68 5,8 1,00 23%=1 0,74 12,7 1,00 
Bulgaria 1,23 0,84 6,8 1,17 1,48 1,10 13,2 1,04 
R. Cehă 1,23 0,84 3,8 0,66 0,78 0,58 9,2 0,72 
Grecia 1,61 1,11 6,6 1,14 1,69 1,26 13,7 1,08 
Spania 1,23 0,84 5,2 0,90 1,09 0,81 17,1 1,35 
Croaţia 2,00 1,37 5,5 0,95 1,91 1,42 11,7 0,92 
Ungaria 1,92 1,32 9,2 1,59 2,00 1,48 26,9 2,12 

Portugalia 3,23 2,21 9,7 1,67 3,04 2,26 32,8 2,58 
Slovacia 2,08 1,42 3,2 0,55 1,48 1,10 7 0,55 

Total me-
die 9 ţări 1,46 19%=1 - - 1,35 31%=1 - - 
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Tabelul 24. Ambientul locuinţei persoanelor de etnie roma care 

trăiesc în zone afectate de poluare, infracţiuni, violenţă şi 
vandalism, comparativ cu populaţia totală, în România şi în 

alte state membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Poluare, murdărie şi alte probleme 
de mediu 

Infracţiuni, violenţă sau vandalism 
în zonă 

N/M*

*) 

Roma 
2016 

% 

Faţă de 
România

=1,0 
N/R*) 

Total 
popu-
laţie 
% 

Faţă de 
România 

=1,0 
N/R*) 

N/M*

*) 

Roma 
2016 

% 

Faţă de
Româ-

nia 
=1,0 
N/R*) 

Total 
popu-
laţie 
2014 

% 

Faţă de 
România 

=1,0 
N/R*) 

 
România 0,42 10 1,00 16,8 1,00 0,23 5 1,00 14,9 1,00 
Bulgaria 1,08 26 2,6 15,7 0,93 0,41 9 1,8 26,8 1,80 

Rep. Cehă 1,75 42 4,2 13,7 0,82 2,05 45 9,00 13,5 0,91 

Grecia 1,25 30 3 23,2 1,38 0,95 21 4,2 16,1 1,08 
Spania 1,13 27 2,7 10,2 0,61 1,86 41 8,2 11,9 0,80 
Croaţia 1,29 31 3,1 5,7 0,34 1,09 24 4,8 2,5 0,17 
Ungaria 0,87 21 2,1 15 0,89 0,95 21 4,2 13,9 0,93 

Portugalia 1,54 37 3,7 13,7 0,82 0,45 10 2,00 11,6 0,78 
Slovacia 1,21 29 2,9 12,2 0,73 1,36 30 6,00 8,7 0,58 

Total medie 
9 ţări 

1,00 24 2,4 - - 1,00 22 4,4 - - 

*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: calcule pe baza datelor European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European 
Union Minorities and Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ 
eumidis-ii-roma-selected-findings, EUROSTAT, EU-SILC 2014, General population 

În ceea ce priveşte calitatea ambientului în care trăiesc persoanele de 
etnie roma, din punctul de vedere al poluării, murdăriei, alte probleme de 
mediu, pe de o parte, şi infracţiunilor, violenţei, vandalismului, pe de alta 
(tabelul 24), ponderea sa de respectiv 10% şi 5% în România, este inferioară 
mediei de 24% şi respectiv 22% pentru celelalte ţări analizate. 

În celelalte ţări avute în vedere, ponderea romilor care trăiesc în condiţii 
precare de mediu şi de nesiguranţă socială (vandalism şi violenţă) este mai 
mare decât cea la nivelul întregii populaţii. 

Aspectele legate de infracţiuni, violenţă şi vandalism la nivel local diferă, 
în general, de la o ţară la alta. Cea mai mare parte a populaţiei totale, 
afectate de acest flagel, potrivit respondenţilor, se află în Republica Cehă 
(45%) şi Spania (41%), iar cea mai scăzută în Bulgaria (26,8%); în România 
ponderea respectivă este mai redusă, respectiv 14,9%. 

1.4.1. Aspecte ale discriminării şi conştientizării drepturilor 
individuale 

Potrivit Agendei ONU 2030 pentru o dezvoltare durabilă, scopul 10 al 
Strategiei, la Ţinta 2, prevede promovarea incluziunii sociale, economice şi 
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politice pentru toţi, indiferent de vârstă, sex, dizabilităţi, origine, rasă, 
etnicitate, statut economic sau de altă natură20. 

Ţinta 3 se referă la egalitatea de şanse şi reducerea inegalităţilor dintre 
venituri, inclusiv prin eliminarea unor politici, practici şi legi discriminatorii şi 
promovarea unei legislaţii şi unor politici adecvate acestora. 

În ceea ce priveşte prevalenţa globală a discriminării bazate pe motivul 
apartenenţei la etnia roma, faţă de nivelul ponderii medii de 41% şi 26% 
pentru cele 9 ţări analizate, în cele două perioade de referinţă (5 ani şi 12 
luni), România are o pondere de 29% şi respectiv 21% (tabelul 25), situându-
se pe poziţii mai bune comparativ cu celelalte ţări, exceptând Bulgaria, 
poziţionată mai favorabil decât România. 

În funcţie de mărimea ponderii populaţiei roma care se consideră 
discriminată în contactele cu serviciile publice şi private, în transportul public, 
în magazine, la locul de muncă sau în şcoli (tabelul 26), România comparativ 
cu ponderea medie a celorlalte ţări, exceptând Bulgaria, ocupă o poziţie 
favorabilă. De exemplu, la căutarea unui loc de muncă, ponderea populaţiei 
roma discriminate, în total populaţie roma, a fost de doar 10%, faţă de 16% 
nivelul mediu, 47% în Portugalia, 20% în Croaţia şi 28% în Republica Cehă, 
ceea ce evidenţiază un grad mai redus al discriminării în ţara noastră. 

Tabelul 25. Prevalenţa globală a discriminării bazate pe motivul 
apartenenţei la etnia roma, în ultimii 5 ani şi în ultimele 12 luni, în 

România şi în alte state membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Prevalenţa globală a discriminării persoanelor de etnie roma 
Ultimii 5 ani Ultimele 12 luni 

N/R*) 
Faţă de medie 
= 1,0 N/M**) 

N/R*) 
Faţă de medie =  

1,0 N/M**) 
România 29%=1 0,71 21%=1,00 0,81 
Bulgaria 0,76 0,54 0,67 0,54 
R.Cehă 2,10 1,49 1,52 1,23 
Grecia 2,10 1,49 2,28 1,85 
Spania 1,76 1,24 1,67 1,35 
Croaţia 1,72 1,22 1,76 1,42 
Ungaria 1,10 0,78 1,00 0,81 

Portugalia 2,45 1,73 2,24 1,81 
Slovacia 1,86 1,32 1,43 1,15 

Total medie 9 ţări 1,41 41%=1 1,24 26%=1 
*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings.  

În România, discriminarea la locul de muncă a fost de 0,63, faţă de 
nivelul mediu al acesteia (=1,0), în timp ce, în alte ţări, avea valori mai mari: 
în Republica Cehă de 1,2 ori, în Portugalia de 2,2 ori şi Croaţia de 1,8 ori. 

                                          
20 United Nations (2015) Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development,http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
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Niveluri peste medie ale discriminării romilor, în domeniul sistemului 

serviciilor de educaţie, în cele 9 ţări s-au înregistrat în Republica Cehă (1,29 
ori), Grecia (1,43 ori), Croaţia (2,14 ori), Ungaria (1,29 ori). România şi 
Bulgaria se situau la aproape jumătate din valoarea indicatorului. 

În ceea ce priveşte discriminarea populaţiei de etnie roma, în ultimele 
12 luni, în România, în domeniile locuinţelor şi serviciilor publice se înregistrau 
ponderi mai reduse ale romilor discriminaţi (respectiv 6% şi 17%), comparativ 
cu nivelul mediu (12%, respectiv 19%). 

Tabelul 26. Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei 
la etnia roma, în ultimele 12 luni, în diferite domenii: căutarea unui 
loc de muncă, în câmpul muncii; educaţie (de sine sau ca părinte), 

locuinţă, în România şi în alte state membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei la etnia 
roma 

Căutarea unui loc de 
muncă (%) 

În câmpul muncii 
(%) 

Educaţie (de sine sau 
ca părinte) (%) 

N/R*) 
Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
România 10%=1 0,63 6%=1 1,20 4%=1 0,57 
Bulgaria 0,7 0,44 0,5 0,60 1,00 0,57 
R. Cehă 2,8 1,75 1,00 1,20 2,25 1,29 
Grecia 2,4 1,50 1,67 2,00 2,5 1,43 
Spania 1,3 0,81 0,83 1,00 1,75 1,00 
Croaţia 2,9 1,81 1,5 1,80 3,75 2,14 
Ungaria 1,3 0,81 0,67 0,80 2,25 1,29 

Portugalia 4,7 2,94 1,83 2,20 0,5 0,29 
Slovacia 2,2 1,38 0,83 1,00 1,75 1,00 

Total medie 9 ţări 1,6 16%=1 0,83 5%=1 1,75 7%=1 
*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings.  
 

În ceea ce priveşte accesul la locuinţe, Republica Cehă şi Croaţia 
înregistrau ponderile cele mai mari ale romilor discriminaţi, iar la alte servicii 
publice/private, cele mai mari ponderi ale discriminării se înregistrau în Grecia 
(43%), Portugalia (38%), Spania (30%) şi Slovacia (23%). 

În domeniul discriminării în serviciile de sănătate, romii din România 
ocupau un loc nefavorabil, cu o pondere de 12%, comparativ cu nivelul mediu 
de 8%. 

 

 

 

 

 



 66 

Tabelul 27. Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei 
la etnia roma, în ultimele 12 luni, în diferite domenii: locuinţă, 

alte servicii publice/private, sănătate şi pe total, în România şi în alte 
state membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei la etnia roma 

Locuinţă 
Alte servicii 

publice/private 
Sănătate Total 

N/R*) 
Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**)
N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**)
N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**)
N/R*) 

Faţă de 
medie = 

1,0 N/M**) 

România 6%=1 0,5 17%=1 0,89 12%=1 1,5 21%=1 0,81 

Bulgaria 0,5 0,25 0,59 0,53 0,25 0,38 0,67 0,54 

R. Cehă 4,17 2,08 1,00 0,89 0,67 1,00 1,52 1,23 

Grecia 0,17 0,08 2,53 2,26 1,67 2,5 2,28 1,85 

Spania 2,33 1,17 1,76 1,58 0,58 0,88 1,67 1,35 

Croaţia 4,83 2,42 1,59 1,42 0,83 1,25 1,76 1,42 

Ungaria 1,33 0,67 0,88 0,79 0,33 0,5 1,00 0,81 

Portugalia 0,83 0,42 2,23 2,00 0,42 0,63 2,24 1,81 

Slovacia 1,33 0,67 1,35 1,21 0,92 1,38 1,43 1,15 
Total medie 

9 ţări 
2,00 12%=1 1,11 19%=1 0,67 8%=1 1,24 26%=1 

*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings. 
 

Analiza ratelor discriminării romilor, pe diferite categorii de servicii, 
ţinând seama de magnitudinea manifestării acesteia, bazată pe ponderea 
persoanelor afectate, în ultimii 5 ani (tabelul 28 şi tabelul 29), evidenţiază 
următoarele aspecte mai importante: 

- faţă de media celor 9 ţări analizate, ratele discriminării romilor, în 
România, erau mai reduse la căutarea unui loc de muncă, la locul 
de muncă, servicii educaţionale, locuinţe şi alte servicii publice şi 
private şi pe ansamblul serviciilor; 

- de regulă, pentru toate categoriile de servicii, cele mai mari valori 
ale ponderii discriminaţilor s-au înregistrat în Grecia, Spania, 
Ungaria şi Portugalia. 

 

 

 

 

 

 



 67
Tabelul 28. Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei 
la etnia roma, în ultimii 5 ani, în diferite domenii: căutarea unui loc 

de muncă, la locul de muncă; educaţie (de sine sau ca părinte), 
locuinţă, în România şi în alte state membre UE, în anul 2014 

*)N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings.  

Tabelul 29. Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei 
la etnia roma, în ultimii 5 ani, în diferite domenii: locuinţă, alte 

servicii publice/private, sănătate şi total, în România şi în alte state 
membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei la etnia roma 

Locuinţă 
Alte servicii 

publice/private  Total 

N/R*) Faţă de medie 
= 1,0 N/M**) 

N/R*) Faţă de medie 
= 1,0 N/M**) 

N/R*) Faţă de medie 
= 1,0 N/M**) 

România 13%=1 0,32 21%=1 0,75 29%=1 0,71 

Bulgaria 1,08 0,34 0,52 0,39 0,76 0,54 

R. Cehă 5,00 1,59 1,90 1,43 2,10 1,49 

Grecia 3,38 1,07 2,48 1,86 2,10 1,49 

Spania 3,46 1,10 1,76 1,32 1,76 1,24 

Croaţia 4,08 1,29 1,52 1,14 1,72 1,22 

Ungaria 1,69 0,54 0,86 0,64 1,10 0,78 

Portugalia 5,77 1,83 2,14 1,61 2,45 1,73 

Slovacia 2,31 0,73 2,09 1,57 1,86 1,32 

Total medie 9 ţări 3,15 41%=1 1,33 28%=1 1,41 41%=1 
*)   N/R=naţional/România;**) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings. 

În concluzie, la discriminarea etniei roma în domeniul serviciilor, subliniem 
faptul că România se situează, împreună cu Bulgaria, printre ţările cu cel mai 
redus nivel de discriminare, faţă de nivelul mediu al celorlalte ţări luate în analiză. 

Ţara 

Prevalenţa discriminării bazate pe motivul apartenenţei la etnia roma 

Căutarea unui loc de 
muncă În câmpul muncii 

Educaţie (de sine sau ca 
părinte) 

N/R*) Faţă de medie 
= 1,00 N/M**) 

N/R*) Faţă de medie 
= 1,00 N/M**) 

N/R*) 
Faţă de medie =  

1,00 N/M**) 

România 34%=1 0,85 19%=1 1,12 10%=1 0,71 

Bulgaria 0,62 0,53 0,58 0,65 0,6 0,43 

R. Cehă 1,79 1,53 0,89 1,00 1,9 1,36 

Grecia 1,85 1,58 2,00 2,24 2,00 1,43 

Spania 1,00 0,85 1,21 1,35 1,5 1,07 

Croaţia 1,47 1,25 0,89 1,00 2,2 1,57 

Ungaria 0,97 0,83 0,58 0,65 1,5 1,07 

Portugalia 2,23 1,9 2,10 2,35 1,3 0,93 

Slovacia 1,56 1,33 0,95 1,06 1,6 1,14 

Total medie 9 ţări 1,18 40%=1 0,89 17%=1 1,4 14%=1 
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Totodată, remarcăm că, deşi în România se află cea mai numeroasă 
etnie roma, comparativ cu celelalte ţări, nu se înregistrează rate ale 
discriminării foarte ridicate, aşa cum ar fi fost de aşteptat la o primă abordare, 
mai de suprafaţă. Aceasta poate fi considerată ca dovadă evidentă de 
toleranţă şi integrare socială interetnică. 

Analiza discriminării foarte mari sau destul de mult răspândite, bazate 
pe trei cauze principale şi anume: originea etnică, culoarea pielii şi credinţă 
religioasă (tabelul 30), evidenţiază următoarele: 

- în România, rata procentuală a discriminării romilor pe baza originii 
etnice şi culorii pielii este mai mică decât rata medie şi decât 
ratele celorlalte ţări, exceptând Bulgaria, ceea ce semnifică 
manifestarea mai puternică a spiritului de integrare şi colaborare al 
românilor, cu alte etnii; 

- în funcţie de criteriul religiei sau credinţei religioase, ponderea 
romilor care se consideră discriminaţi este relativ mare, peste nivelul 
mediu în Spania, Croaţia, Slovacia, România şi Republica Cehă; 

- în trei ţări (Bulgaria, Ungaria şi Portugalia) rata discriminării romilor 
pe motive religioase este mai redusă decât nivelul mediu, ceea ce 
semnifică o toleranţă religioasă mai mare în ţările respective. 

Tabelul 30. Persoane de etnie roma care consideră că discriminarea 
bazată pe origine etnică, culoarea pielii sau credinţe religioase este 

larg sau destul de mult răspândită, în România şi în alte state 
membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Discriminarea roma, bazată pe: 

Origine etnică Culoarea pielii 
Religie sau credinţe 

religioase 

N/R*) 
Faţă de medie 
= 1,0 N/M**) 

N/R*) 
Faţă de medie = 

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de medie 
= 1,0 N/M**) 

România 38%=1 0,81 38%=1 0,84 21%=1 1,24 

Bulgaria 0,79 0,64 0,63 0,53 0,43 0,53 

R. Cehă 2,24 1,81 1,92 1,62 1,00 1,24 

Grecia 1,71 1,38 1,60 1,36 1,05 1,29 

Spania 1,26 1,02 1,00 0,84 1,19 1,47 

Croaţia 1,47 1,19 1,5 1,27 1,19 1,47 

Ungaria 1,39 1,13 1,18 1,00 0,52 0,65 

Portugalia 1,34 1,09 0,60 0,51 0,19 0,24 

Slovacia 1,13 0,91 1,5 1,27 1,00 1,24 

Total medie 9 
ţări 

1,24 47%=1 1,18 45%=1 0,81 17%=1 
*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings. 

Analiza gradului de discriminare, bazat pe criteriul originii etnice, după 
magnitudinea acesteia (răspândită, rară, inexistentă şi nu ştiu) în percepţia 
generală a întregii populaţii din ţările respective (tabelul 31), relevă 
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prevalenţa procentului de peste 50% a respondenţilor care consideră că acest 
tip de discriminare este ”răspândit” iar în proporţii cuprinse între 28% şi 45% 
este „rar”, ceea ce practic impune o politică adecvată anti-discriminare, în 
cazul unor victimizări şi conflicte de natură religioasă, şi de toleranţă şi 
cooperare interreligioasă. 

Tabelul 31. Gradul de discriminare, bazat pe criteriul originii etnice, 
percepute de către populaţie în ansamblu, în România şi alte state 

membre ale UE  

Ţara 

Mărimea frecvenţei discriminării
Răspândită Rară Inexistentă Nu ştiu 

N/R*) 
Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
N/R*)

Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
România 51%=1 1,11 35%=1 0,78 6%=1 1,50 8%=1 1,60 
Bulgaria 0,92 1,02 1,11 0,87 1,17 1,75 0,87 1,40 
R. Cehă 1,02 1,13 1,26 0,98 0,33 0,50 0,25 0,40 
Grecia 1,37 1,52 0,83 0,64 0,17 0,25 - - 
Spania 1,23 1,37 0,86 0,67 0,50 0,75 0,50 0,80 
Croaţia 0,98 1,09 1,20 0,93 0,50 0,75 0,62 1,00 
Ungaria 1,27 1,41 0,80 0,62 0,67 1,00 0,37 0,60 

Portugalia 1,25 1,39 0,86 0,67 0,33 0,50 0,50 0,80 
Slovacia 0,90 46%=1 1,28 45%=1 0,67 4%=1 0,62 5%=1 

*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Commission (2015) Special Eurobarometer 437 - Discrimination in the EU in 2015 

Proporţia celor care consideră că discriminarea pe motivul originii etnice 
este răspândită, înregistrând valori mai mari decât România (1,00) se 
întâlneşte în Grecia (1,24), Ungaria (1,27) şi Portugalia (1,23). 

1.4.2. Aspecte ale raportării incidentelor de discriminare 
(victimizare) 

Plângerile şi raportările oficiale / neoficiale, în legătură cu incidentele 
discriminării sau victimizării populaţiei roma, constituie o problemă importantă 
şi complexă căreia este necesar să i se acorde o atenţie specială, întrucât de 
soluţionarea optimă a acesteia va depinde prevenirea şi îmbunătăţirea 
situaţiei în domeniul respectiv, pacea şi armonia socială, la nivelurile local, 
regional, naţional şi internaţional. 

Procesul de raportare a victimizării presupune implicarea atât a victimei, 
cât şi a instituţiei căreia i se adresează. Cu alte cuvinte, victima trebuie să aibă 
capacitatea de a formula plângerea şi să cunoască reglementările legale privind 
încadrarea şi rezolvarea speţei, inclusiv consecinţele ulterioare în plan 
economic, social şi juridic. Pe de altă parte, victima va trebui să aibă curajul de 
a-şi asuma consecinţele posibile, ca urmare a depunerii plângerii, în ceea ce 
priveşte răzbunarea la care ar putea apela făptuitorul sau interpuşii acestuia. 
Nu în ultimul rând, convingerea că instituţia îl poate ajuta pe discriminat sau 
victimizat să i se rezolve favorabil plângerea, constituie un factor care va 
influenţa reclamarea incidentului, fără rezerve sau cu reţineri minime. 

Din punctul de vedere al mărimii ponderii de 11% a populaţiei roma din 
ţara noastră care a depus plângere împotriva victimizării (tabelul 32), 
România se situează în apropierea nivelului mediu de 12%, Croaţia, Slovacia, 
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Republica Cehă şi Bulgaria înregistrând ponderi peste medie, ceea ce 
evidenţiază o influenţă relativ mare a factorilor care determină decizia de a 
face o plângere împotriva discriminării. 

Tabelul 32. Persoane de etnie roma care au raportat sau au depus 
o plângere în legătură cu ultimul incident de discriminare, bazat 

pe motivul apartenenţei la etnia roma, în România şi în alte 
state membre UE, în anul 2014 

Ţara 
Persoane roma care au raportat sau au depus o plângere în 

legătură cu ultimul incident de discriminare 
N/R*) Faţă de medie = 1,0 N/M**) 

România 11%=1 0,92 
Bulgaria 1,27 1,17 
R.Cehă 1,36 1,25 
Grecia 0,73 0,67 
Spania 0,54 0,50 
Croaţia 1,73 1,58 
Ungaria 0,54 0,50 

Portugalia 0,45 0,42 
Slovacia 1,64 1,50 

Total medie 9 ţări 1,09 12%=1 
*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma- selected findings, http://fra.europa.eu/en/ publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings.  

În Grecia, Spania şi Ungaria, ponderea respectivă este relativ mică, cu 
mult sub nivelul mediu pentru cele 9 ţări, fiind determinată de o interferenţă 
specifică mai scăzută a factorilor de influenţă, prezentaţi anterior. 

În general, o pondere redusă a persoanelor de etnie roma care fac plân-
gere împotriva discriminării în numărul total al populaţiei roma este explicată de 
respondenţi prin implicarea, în ordine descrescătoare, a următorilor factori: 

a) consecinţele negative care s-ar putea răsfrânge asupra reclaman-
ţilor din partea făptuitorului sau a apropiaţilor săi; 

b) convingerea că reclamaţia lor nu va avea nicio reacţie/efect şi că 
se va menţine status-quo-ante (aceeaşi situaţie anterioară); 

c) nu cunosc drepturile conferite victimelor de către legislaţia în 
vigoare, în cazul diferitelor forme de victimizare; 

d) nivelul de educaţie şi instrucţie nu le permit să formuleze în 
termeni clari plângerea. 

Nivelul educaţional, de percepţie şi cunoaştere de către populaţia roma 
a cadrului organizatoric şi instituţional, de acordare a sprijinului şi 
consultanţei victimelor diferitelor categorii de discriminare etnică, în general, 
în cazul populaţiei roma, îndeosebi, are un rol hotărâtor în soluţionarea 
incidentelor de natură etnică. Cei care cunosc suficient de bine sistemul 
organizaţiilor de consultanţă şi sprijin în domeniul victimizării sunt în măsură 
mai mare să contribuie la prevenirea şi combaterea acesteia. Dimpotrivă, 
necunoaşterea acestor organizaţii, a modului lor de funcţionare, constituie un 
factor de frânare în prevenirea şi soluţionarea eficientă a victimizării. 
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Cele trei categorii de răspunsuri – da, nu, nu ştiu – vis-à-vis de 

conştientizarea şi percepţia favorabilă, de către romi, a organizaţiilor care 
oferă sprijin şi consultanţă victimelor discriminării, au o relevanţă deosebită 
pentru evaluarea eficienţei instituţionale în acest domeniu. 

În cazul răspunsului „da”, România are o pondere de 9%, cu mult 
sub media celor 9 ţări analizate (tabelul 33), a populaţiei roma, cunoscătoare 
a organizaţiilor de sprijin şi consultanţă şi încrezătoare (awareness) în 
eficacitatea acestora. O pondere relativ scăzută, sub nivelul mediu, se 
înregistrează în Grecia (8%) şi Portugalia (8%). Dimpotrivă, peste nivelul 
mediu se poziţionează Republica Cehă (21%) şi Spania (17%). 

La răspunsul „nu”, ponderile cele mai mari, peste media generală a celor 
9 ţări, le deţin Portugalia (91%), Grecia (88%), România (88%) şi Spania (83). 
Necunoaşterea instituţiilor de sprijin şi consultanţă în domeniul victimizării, în 
cele patru ţări anterior menţionate, de către populaţia roma, într-o proporţie 
atât de mare, constituie un dezavantaj major, pentru îmbunătăţirea situaţiei 
privind prevenirea şi combaterea victimizării populaţiei roma. Înregistrarea unor 
progrese în acest domeniu presupune un efort susţinut, complementar şi 
consecvent, atât din partea potenţialelor victime, cât şi a instituţiilor de 
consultanţă ale căror competenţe şi rezultate ale activităţii trebuie să fie cât 
mai cunoscute şi transparente, la nivel local şi naţional. 

Ponderea populaţiei roma care a dat răspunsul „nu ştiu”, în toate ţările 
analizate, a fost relativ redusă (1-3%), în România aceasta fiind egală cu o 
mărimea medie de 2%. 

Tabelul 33. Conştientizarea şi percepţia favorabilă de către populaţia 
roma a organizaţiilor care oferă sprijin sau consultanţă victimelor 

discriminării, (indiferent de motivul discriminării), în România şi în 
alte state membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Tipul de răspuns 

Da Nu Nu ştiu 

N/R*) 
Faţă de 
medie =  

1,0 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de medie 
= 1, 0 N/M**) N/R*) 

Faţă de medie 
= 1,0 N/M**) 

România 9%=1 0,56 88%=1 1,07 2%=1 1,00 

Bulgaria 1,78 1,00  0,99 1,00 1,00 

Rep. Cehă 2,33 1,32  0,90 2,50 2,50 

Grecia 0,89 0,50  1,07 1,50 1,50 

Spania 1,89 1,06  1,01 - - 

Croaţia 1,67 0,94  1,00 1,50 1,50 

Ungaria 1,67 0,94  1,00 1,50 1,50 

Portugalia 0,89 0,50  1,11 0,50 0,50 

Slovacia 1,78 1,00  0,98 1,50 1,50 

Total medie 9 
ţări 

1,78 16%=1  82%=1 1,00 2%=1 

*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/ publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings. 
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Cunoaşterea sub multiplele sale aspecte a cadrului legislativ care 
reglementează, interzice şi soluţionează incidentele discriminatorii, bazate pe 
culoarea pielii, origine etnică şi religie, constituie o condiţie sine-qua-non a 
combaterii eficiente a discriminării şi victimizării în rândul populaţiei roma. 
Dimpotrivă, necunoaşterea acestui cadru legal, generează amplificarea 
numărului de incidente şi victime ale unor infracţiuni, inclusiv a celor motivate 
de ură. În plus, invocarea necunoaşterii legilor în vigoare, în general, nu 
reprezintă o circumstanţă favorizantă, nici pentru victimă, şi nici pentru 
delicventul făptuitor. 

În vederea unor fundamentări mai eficiente a mix-ului de politici vizând 
promovarea şi implementarea unor sisteme legislative anti-discriminare, cât 
mai larg popularizate şi corect percepute, este necesară o cunoaştere amplă şi 
aprofundată a nivelului de percepţie şi implementare de către toţi cetăţenii, cu 
deosebire de către cei care pot fi victimizaţi pe motive etnice, de culoare a 
pielii sau de religie. 

Tabelul 34. Conştientizarea în rândul populaţiei roma a legilor care 
interzic discriminarea bazată pe culoarea pielii, origine etnică sau 

religie, în România şi în alte state membre UE, în anul 2014 

Ţara 

Tipul de răspuns 
Da, este o lege Nu, nu există o lege Nu ştiu 

N/R*) 
Faţă de medie 

=  
1,00 N/M**) 

N/R*) 
Faţă de medie =

1,00 N/M**) 
N/R*) 

Faţă de medie = 
1,00 N/M**) 

România 32%=1 0,89 35%=1 1,00 31%=1 1,15 

Bulgaria 0,87 0,78 1,00 1,00 1,10 1,26 

R. Cehă 1,72 1,53 0,57 0,57 0,77 0,89 

Grecia 0,97 0,86 0,80 0,80 1,22 1,41 

Spania 0,66 0,58 1,77 1,77 0,55 0,63 

Croaţia 1,69 1,50 0,91 0,91 0,45 0,52 

Ungaria 0,97 0,86 1,17 1,17 0,87 1,00 

Portugalia 0,41 0,36 0,63 0,63 2,06 2,37 

Slovacia 1,59 1,42 0,68 0,68 0,71 0,81 
Total 

medie 9 
ţări 

1,12 36%=1 1,00 35%=1 0,87 27%=1 

*)   N/R=naţional/România; **) N/M= naţional/medie 
Sursa: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European Union Minorities and 
Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra.europa.eu/en/ publication/2016/eumidis-ii-roma-
selected-findings. 

În România, potrivit anchetei EU-MIDIS II 2016, Roma, o proporţie de 
32% din populaţia roma afirmă că are cunoştinţă de existenţa şi percepţia 
unei legi în domeniu, faţă de o pondere medie de 36%, în ţări ca Republica 
Cehă, Croaţia şi Slovacia depăşindu-se cu mult nivelul mediu (tabelul 34). 
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Răspunsurile „nu, nu există o lege” au înregistrat în România o pondere 

de 31%, faţă de nivelul mediu de 27%, iar cele ”nu ştiu” respectiv o pondere 
de 31%, faţă de nivelul mediu de 27%. 

Având în vedere ponderea relativ mare a necunoaşterii legii anti-
discriminare în România, de către populaţia roma, se impun măsuri 
urgente pentru popularizarea, analiza şi interpretarea acesteia, îndeosebi în 
rândul populaţiei roma, de către stat şi alte instituţii specializate la nivelurile 
local şi naţional. 

* 
*     * 

Analiza comparativă internaţională a victimizării populaţiei roma, în 
România şi unele ţări membre ale UE, pe principalii factori de influenţă şi 
structuri demo-socio-economice, oferă un larg evantai de repere şi 
fundamentări, atât pentru adoptarea unor măsuri de combatere şi prevenţie a 
acestora, cât şi pentru cooperarea cu celelalte ţări, în scopul aplicării bunelor 
practici şi unor politici eficiente în privinţa utilizării multiculturalităţii, convieţuirii 
paşnice şi interetnice, ca factori ai dezvoltării economice şi sociale sustenabile. 

 



 

CAPITOLUL 2. Ancheta naţională privind 
victimizarea 

2.1. Coordonate generale 

Ancheta de faţă are ca obiectiv identificarea gradului de victimizare a 
populaţiei României, ca urmare a infracţionalităţii, şi urmăreşte analiza 
comparativă, din perspectiva apartenenţei etnice, cu referire specială asupra 
comunităţilor de romi.  

În demersul nostru de proiectare şi implementare, la nivelul României, a 
unei anchete bazate pe chestionar, care să fie reprezentativă la nivel naţional, 
am avut în vedere cele mai relevante modele de chestionare folosite în 
anchetele derulate în alte ţări, care au fost prezentate pe larg în studiul 
comparativ privind preocupările în domeniul cercetării calitative a fenomenului 
victimizării, cu deosebire în comunităţile de romi (Vasile (coord.), 2017)21. Am 
pornit de la recomandările generale privind construirea metodologiei şi de la 
selecţia adecvată a instrumentelor de cercetare, periodicitatea, eşantionarea 
etc., dar am avut în vedere şi conţinutul minimal de întrebări din 
chestionarele aplicate în anchetele derulate la nivelul UE (EU-ICS22, EU-
MIDIS23, EU-SASU24). 

În condiţiile în care vom utiliza şi variabila „apartenenţă etnică”, care 
permite surprinderea victimizării în grupuri distincte de populaţii, metoda de 
eşantionare aleasă este cea multinivel/stratificată. 

Mărimea eşantionului final a fost stabilită în funcţie de următoarele 
condiţionalităţi: 

a) pentru a asigura reprezentativitatea estimării, dimensiunea eşantionului 
ar trebui să includă cel puţin 9.000 locuinţe / adrese, cu menţiunea că 

                                          
21 Vasile, V. (coord.), Zaman, Gh., Surugiu, M., Mazilescu, R., Cristea, A., Login, I.A. 
(2017) Studiu comparativ privind preocupările în domeniul cercetării calitative a 
fenomenului victimizării, cu deosebire în comunităţile de romi, Editura Pro 
Universitaria. 
22 European Crime and Safety Survey (EU ICS) – UNICRI, http://www.unicri.it/services 
/library_documentation/publications/icvs/data  
23 European Union Minorities and Discrimination Survey, elaborate de European Union 
Agency for Fundamental Rights FRA, http://fra.europa.eu/en/project/2011/eu-midis-
european-union-minorities-and-discrimination-survey  
24 Van Dijk, J.J.M., Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A. (2010) Final 
Report on the Study on Crime Victimisation. Tilburg: Intervict report/Eurostat. 
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vor trebui incluse toate gospodăriile din cadrul fiecărei unităţi de 
eşantionare; 

b) deoarece dimensiunea medie a unei gospodării este de aproximativ 
2,1 persoane, pentru populaţia cu vârsta de 15 ani şi peste şi de 2,5 
persoane la nivelul populaţiei totale, indiferent de vârsta (adică, 
inclusiv copiii cu vârsta sub 15 ani), mărimea eşantionului de 
persoane cu vârsta de 15 ani şi peste, care urmează să fie 
intervievate ar trebui să fie de cel puţin 18.900 de persoane. 

În ceea ce priveşte gradul de acoperire şi unitatea de observare, au fost 
definite două unităţi de observare, respectiv gospodăria şi persoana. 
Mai mult, cercetarea va acoperi toţi membrii gospodăriilor selectate, 
inclusiv persoanele absente de la domiciliu pentru o perioadă mai 
lungă (peste 6 luni), în cazul în care acestea păstrează relaţiile cu familia din 
gospodăria din care fac parte25. Studiul nu va include persoanele care 
locuiesc permanent în cămine, unităţi colective de bătrâni, sanatorii etc. 

Ţinând seama de cele expuse anterior, eşantionul total la nivel 
naţional al persoanelor intervievate ar trebui să nu fie mai mic de 
18.900 persoane de 15 ani şi peste, din care, minim 1.890 persoane 
să aparţină etniei roma. De asemenea, având în vedere specificităţile 
demo-socio-economice şi culturale ale etniei roma, am propus aplicarea 
chestionarului prin metoda „faţă în faţă” şi instruirea operatorilor asupra 
particularităţilor culturale şi comportamentale ale persoanelor şi membrilor 
gospodăriilor de romi. Prin aplicarea metodei de interviu faţă-în-faţă, se 
elimină unele obstacole, precum o rată mai scăzută de răspuns, din cauza 
accesului redus la TIC şi/sau a gradului redus de educaţie, în special în rândul 
populaţiei vârstnice şi/sau feminine. Pe de altă parte, acesta face necesară 
prezenţa unor operatori de interviu care să cunoască particularităţile culturale, 
de comunicare şi relaţionale individual şi în grup, cu abilităţi de comunicare, 
deoarece, pentru calitatea răspunsului, este foarte important ca operatorul să 
adreseze întrebările corect şi pe înţelesul intervievatului. 

În elaborarea structurii chestionarului s-a avut în vedere ca acesta să 
permită completarea cu uşurinţă, folosind metoda „faţă în faţă”, dar şi să 
permită ulterior o analiză logică, coerentă, a rezultatelor. Pentru a asigura 
posibilitatea de a facilita şi unele comparaţii cu rezultatele din alte ţări, au fost 
elaborate module, structurate pe întrebări comune (altor anchete similare) 
şi întrebări specifice contextului din România. 

Astfel, pe baza cercetării literaturii în domeniu şi a analizei anchetelor 
derulate au fost stabilite modulele cuprinse în chestionar şi tipurile de 

                                          
25 Precum: elevi şi studenţi plecaţi la studiu; persoane în serviciu militar; persoane 
plecate la muncă; deţinuţi; persoane aflate temporar în spitale sau sanatorii pentru 
tratament medical, iar acestea sunt anchetate prin intermediul rudelor care locuiesc în 
gospodăriile selectate. 
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infracţiuni cărora li s-au alocat module individuale. Chestionarul a fost 
structurat pe 7 module, după cum urmează: 

 Modulul A - sentimentul de siguranţă şi preocuparea faţă de nivelul 
infracţionalităţii (întrebări privind: caracteristici ale mediului în care 
locuieşte respondentul, sentimentul de siguranţă, teama de a deveni 
victimă.); 

 Modulul B – screening posesie (întrebări privind: deţinerea în proprietate 
a unor mijloace de transport pentru uzul personal); 

 Modulul C – screening victimizare (urmăreşte identificarea situaţiilor de 
victimizare, pentru un număr de 25 de infracţiuni); 

 Modulul D – structurat pe 25 de tipuri de infracţiuni, conţinând întrebări 
comune (existenţa unei situaţii de victimizare în ultimii 5 ani; detalii 
referitoare la incident (moment al zilei); cunoaşterea reglementărilor 
legale referitor la incident; raportarea la poliţie/eventual, motive pentru 
care incidentul nu a fost raportat; gradul de satisfacţie în ceea ce 
priveşte modul în care poliţia a rezolvat cazul/eventual, motive pentru 
care respondentul nu a fost mulţumit; impactul emoţional cauzat de 
incident.), dar şi întrebări specifice fiecărei categorii de infracţiuni; 

 Modulul E - infracţiuni motivate de ură, conţine întrebări privind:  

 gradul de familiarizare cu acest tip de infracţiuni; 

 opinia respondentului cu privire la ură drept motivaţie a cazului/ 
cazurilor de victimizare; 

 detalierea situaţiei în care s-a considerat victimizare din cauza urii; 

 raportarea incidentului ca fiind motivat de ură/ motivul pentru care 
nu a fost specificat acest motiv (răspuns spontan - întrebare 
deschisă) – la poliţie sau altă organizaţie; 

 Modulul F - atitudinea faţă de aplicarea legii, conţine întrebări privind: 

 evaluarea nivelului de infracţionalitate din localitate; 

 opinia despre: activitatea poliţiei pentru asigurarea ordinii publice; 
existenţa unor resurse umane/materiale pe care poliţia le are la 
dispoziţie pentru a combate infracţiunile; 

 gradul de satisfacţie cu privire la activitatea poliţiei / gradul de 
încredere în poliţie; 

 gradul de satisfacţie în ceea ce priveşte activitatea justiţiei. 

 Modulul G - date socio-demografice; cuprinde întrebări referitoare la: 
gen, vârstă, mediu de reşedinţă, deţinerea unui act de identitate, etnia, 
limba vorbită în gospodărie, starea civilă, nivelul de instruire, tipul de 
ocupare, ocupaţia, nivelul venitului, calitatea vieţii (perioada de când 
locuieşte la ultima adresă, numărul de persoane din gospodărie, 
numărul de camere din gospodărie, deţinerea în proprietate a locuinţei, 
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utilităţile de care beneficiază gospodăria, mijloacele de comunicaţie), 
grad de satisfacţie cu privire la viaţa sa. 

Tabelul 35. Caracteristicile eşantionului utilizat în cercetarea 
asupra gradului de victimizare a populaţiei României ca urmare 

a infracţionalităţii  

Judeţ Regiune 

Nr. 
total 

chestio-
nare 

Total 
validate

Validate, din 
care: 

Total 
validate cu 
respondenţi

romi 

Validate, cu 
respondenţi 

romi, din 
care: 

Nevali-
date 

urban rural urban rural 
Bacău Nord-Est 84 84 52 32 24 16 8 0 

Botoşani Nord-Est 74 74 56 18 24 18 6 0 
Iaşi Nord-Est 82 82 51 31 24 9 15 0 

Neamţ Nord-Est 82 82 61 21 21 20 1 0 
Suceava Nord-Est 76 75 44 31 21 10 11 1 
Vaslui Nord-Est 105 76 53 23 15 8 7 29 
Total 

Nord-Est 
 503 473 317 156 129 81 48 30 

Brăila Sud-Est 83 83 55 28 30 12 18 0 
Buzău Sud-Est 50 50 23 27 18 8 10 0 

Constanţa Sud-Est 96 96 70 26 25 10 15 0 
Galaţi Sud-Est 92 71 48 23 23 7 16 21 
Tulcea Sud-Est 50 48 28 20 14 4 10 2 

Vrancea Sud-Est 74 68 46 22 9 2 7 6 
Total Sud-

Est 
 445 416 270 146 119 43 76 29 

Argeş S-Muntenia 72 72 43 29 15 7 8 0 
Călăraşi S-Muntenia 75 73 45 28 24 13 11 2 

Dâmboviţa S-Muntenia 92 92 36 56 22 2 20 0 
Giurgiu S-Muntenia 72 62 33 29 13 3 10 10 
Ialomiţa S-Muntenia 94 94 55 39 18 8 10 0 
Prahova S-Muntenia 118 110 65 45 23 11 12 8 

Teleorman S-Muntenia 102 81 43 38 17 6 11 21 
Total Sud  625 584 320 264 132 50 82 41 

Dolj S-V Oltenia 80 70 28 42 18 2 16 10 
Gorj S-V Oltenia 92 92 48 44 37 26 11 0 

Mehedinţi S-V Oltenia 59 58 41 17 18 11 7 1 
Olt S-V Oltenia 99 97 63 34 37 23 14 2 

Vâlcea S-V Oltenia 60 55 36 19 14 13 1 5 
Total Sud-

Vest 
 390 372 216 156 124 75 49 18 

Arad Vest 32 30 22 8 14 10 4 2 
Caraş-
Severin 

Vest 71 71 43 28 24 14 10 0 

Hunedoara Vest 94 86 64 22 23 19 4 8 
Timiş Vest 73 73 52 21 24 15 9 0 

Total Vest  270 260 181 79 85 58 27 10 

Bihor Nord-Vest 74 73 27 46 22 0 22 
1 
 

Bistriţa-
Năsăud 

Nord-Vest 49 49 10 39 34 1 33 0 
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Judeţ Regiune 

Nr. 
total 

chestio-
nare 

Total 
validate

Validate, din 
care: 

Total 
validate cu 
respondenţi

romi 

Validate, cu 
respondenţi 

romi, din 
care: 

Nevali-
date 

Cluj Nord-Vest 39 31 17 14 14 7 7 8 
Maramureş Nord-Vest 32 32 11 21 22 6 16 0 
Satu Mare Nord-Vest 46 42 11 31 16 2 14 4 

Sălaj Nord-Vest 30 30 10 20 22 6 16  
Total 

Nord-Vest 
 270 257 86 171 130 22 108 13 

Alba Centru 35 34 21 13 16 8 8 1 
Braşov Centru 95 95 61 34 15 3 12 0 

Covasna Centru 60 60 34 26 20 9 11 0 
Harghita Centru 94 84 37 47 20 3 17 10 
Mureş Centru 87 83 43 40 26 7 19 4 
Sibiu Centru 48 48 27 21 21 10 11 0 
Total 

Centru 
 419 404 223 181 118 40 78 15 

Bucureşti Bucureşti-Ilfov 352 339 339 0 93 93 0 13 
Ilfov Bucureşti-Ilfov 40 40 4 36 25 1 24 0 
Total 

Bucureşti-
Ilfov 

 392 379 343 36 118 94 24 13 

TOTAL 
Naţional 

 3314 3145 1956 1189 955 463 492 169 

Sursa: realizat pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În urma pretestării, structura chestionarului a fost revizuită, rezultând o 
versiune consolidată a acestuia. 

Eşantionul utilizat pentru studiul de faţă a fost mai redus decât cel 
estimat iniţial (prezentat anterior), din cauza restricţiilor de natură 
financiară, care au condiţionat gradul de extindere a cercetării. Menţionăm 
că aplicarea chestionarului s-a realizat la nivel naţional pe un eşantion care 
a cuprins 3.314 persoane, repartizate pe judeţe, medii de rezidenţă şi 
regiuni, după cum se prezintă în tabelul 35. În urma analizei, s-a constatat că 
numai 3.145 dintre chestionare au fost validate, dintre acestea 955 de 
chestionare aplicate la nivelul populaţiei de etnie roma.  

2.2. Analiza integrată a rezultatelor anchetei aplicate la 
nivel naţional 

2.2.1. Factorii de influenţă ai victimizării 

Ancheta realizată asupra populaţiei României a urmărit să surprindă mai 
multe aspecte privind: gradul de victimizare, tipul infracţiunilor, percepţia 
privind gradul de implicare al poliţiei, gradul de insecuritate resimţit, 
caracteristicile socio-demografice ale persoanelor intervievate. 
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Gradul de victimizare este influenţat de numeroşi factori atât la nivel de 
individ, cât şi în plan regional. Din acest motiv, analiza factorilor de influenţă 
ai victimizării a vizat unităţile de observaţie individ şi judeţ. 

2.2.2. Profilul socio-demografic şi statutul pe piaţa muncii ale 
victimelor infracţiunilor 

Pentru identificarea profilului victimelor şi a factorilor de influenţă ai 
victimizării, a fost utilizată o analiză de clasificare ierarhică (metoda Ward) 
pentru identificarea numărului optim de grupe în care să fie împărţită 
populaţia şi o analiză de clasificare neierarhică (k-means clustering), pentru 
generarea unor grupe cât mai omogene de indivizi.  

Pornind de la întrebările adresate în chestionar, legate de: a.) incidentele 
în care persoana respectivă s-a identificat ca victimă; b.) situaţiile/activităţile în 
care persoana s-a considerat a nu fi în siguranţă (Anexa 1), am identificat două 
axe de separare a respondenţilor, în funcţie de gradul de insecuritate şi cel de 
victimizare. 

Cele cinci grupe de indivizi identificate pot fi descrise, astfel, în funcţie 
de nivelul de victimizare, gradul de insecuritate şi percepţia asupra evoluţiei 
infracţionalităţii în ultimii 5 ani: 

- Primă grupă (2%) este determinată de persoane ce au fost victime în 
medie pentru 3,5 infracţiuni în ultimii 5 ani. Aceştia au un profund sentiment 
de insecuritate, seara şi noaptea, în zona de reşedinţă şi care consideră că în 
următoarele 12 luni este probabil să fie victimele unei noi infracţiuni de furt 
din locuinţă sau unui alt tip de furt. Aceste persoane, cunosc în general, care 
sunt infracţiunile motivate de ură. Interesant este că majoritatea consideră că 
nivelul de infracţionalitate a scăzut în ultimii 5 ani sau a rămas constant. 
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Graficul 1. Reprezentarea grafică a grupurilor de respondenţi, în 
funcţie de gradul de victimizare şi cel de insecuritate  

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

- A doua grupă (7%) este determinată de persoane ce au fost victime în 
medie pentru 3 infracţiuni în ultimii 5 ani. Aceştia nu au sentimentul de 
nesiguranţă, seara şi noaptea, în zona de reşedinţă şi nici nu consideră că în 
următoarele 12 luni este probabil să fie victimele unei noi infracţiuni de furt din 
locuinţă sau unui alt tip de furt. Aceste persoane cunosc care sunt infracţiunile 
motivate de ură. Deşi aceştia nu prezintă un nivel ridicat de insecuritate, 96% 
consideră că nivelul de infracţionalitate a crescut în ultimii 5 ani. 
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Graficul 2. Gradul de victimizare şi nivelul de nesiguranţă 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

- A treia grupă (41%) este determinată de persoane ce foarte rar au 
fost victime ale unei infracţiuni (25% dintre ele au fost victime cu o medie a 
numărului de infracţiuni de 0,26 –  deci dacă au fost victime acest lucru s-a 
întâmplat o singură dată). Aceste persoane au un profund sentiment de 
insecuritate seara şi noaptea în zona de reşedinţă şi nu cunosc care sunt 
infracţiunile motivate de ură. 47% dintre respondenţii din această grupă 
consideră că nivelul de infracţionalitate a rămas constant în ultimii 5 ani. 

- A patra grupă (15%) este determinată de persoane care foarte rar au 
fost victime ale unei infracţiuni (10% dintre ele au fost victime cu o medie a 
numărului de infracţiuni de 0,11 –  deci dacă au fost victime acest lucru s-a 
întâmplat o singură dată). Persoanele respective au un sentiment mediu de 
insecuritate, seara şi noaptea, în zona de reşedinţă şi cunosc care sunt 
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infracţiunile motivate de ură. 74% dintre respondenţi consideră că nivelul de 
infracţionalitate a scăzut în ultimii 5 ani şi 11% sunt de părere că a rămas 
constant. 

- A cincea grupă (36%) este determinată de persoane ce nu au fost 
victime ale unei infracţiuni, nu au un sentiment mediu de insecuritate, seara 
şi noaptea, în zona de reşedinţă, dar cunosc care sunt infracţiunile motivate 
de ură. 99% dintre respondenţii din această grupă consideră că nivelul de 
infracţionalitate a scăzut în ultimii 5 ani. 

 

Graficul 3. Caracteristicile socio-demografice 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

 

În ceea ce priveşte profilul socio-demografic al victimelor cu sentiment 
ridicat de insecuritate, putem observa că acestea au vârsta între 18 şi 54 de 
ani, sunt romi în proporţie de 16%, nu sunt chiriaşi şi nu se declară 
nemulţumiţi de propria viaţă. Victimele care nu au un sentiment ridicat de 
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insecuritate provin din mediul urban, au vârste între 35 şi 54 de ani, nu sunt 
romi, nu sunt chiriaşi şi nu se declară nemulţumiţi de propria viaţă.  

În ceea ce priveşte statutul ocupaţional al victimelor cu sentiment ridicat 
de insecuritate, acestea sunt salariaţi în proporţie de 70%, cu educaţie liceală 
(34%) sau universitară (46%) şi cu un venit sub 2.000 RON (48%) sau între 
2.000 şi 3.000 RON (20%). Victimele care nu au un sentiment ridicat de 
insecuritate sunt pensionari, cu educaţie primară sau gimnazială şi cu un venit 
între 1.000 şi 2.000 RON. 

Graficul 4. Caracteristicile ocupaţionale şi nivelul de educaţie 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 
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Graficul 5. Percepţia respondenţilor privind activitatea poliţiei 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

 

Referitor la percepţia respondenţilor cu privire la activitatea poliţiei, 
evidenţiem faptul că, exceptând victimele cu sentiment ridicat de insecuritate, 
toate celelalte grupe sunt mulţumite de activitatea poliţiei în proporţie de 
peste 95%. Dintre victimele cu sentiment ridicat de insecuritate, doar 74% 
sunt mulţumite de activitatea poliţiei, nemulţumirea acestora provenind în 
principal din faptul că ele consideră că poliţia nu cooperează şi nu comunică 
suficient cu membrii comunităţii şi nici nu dispune de suficiente resurse 
materiale şi umane. Victimele cu sentiment scăzut de insecuritate sunt 
mulţumite de activitatea poliţiei, considerând că poliţia cooperează şi 
comunică suficient cu membrii comunităţii, însă nu dispune de suficiente 
resurse materiale şi umane. 
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2.2.3. Distribuţia regională a tipurilor de infracţiuni: interdependenţa 
între tipurile de infracţiuni şi nivelul de dezvoltare socio-economică a 
judeţului 

Pentru evidenţierea interdependenţei între tipurile de infracţiuni şi 
dezvoltarea socio-economică a judeţelor, s-a utilizat, în primul rând, o analiză 
în componente principale pentru identificarea unor corelaţii între tipurile de 
infracţiuni şi definirea unor noi variabile, combinaţii liniare ale variabilelor 
reprezentând procentele diverselor tipuri de infracţiuni la nivel de judeţ. Astfel 
au fost definite 5 noi variabile: 

- victimă furt uşor sau încăierare (furt, furt căruţă, încăierare, furt 
animale); 

- victimă furt greu (furt bicicletă, furt produse agricole, violenţă fizică); 

- victimă furt din locuinţă, violenţă fizică şi ameninţare (furt din 
locuinţă, ameninţare, violenţă fizică); 

- victimă furt autoturism sau din autoturism, mită, înşelăciune (mită, 
înşelăciune, furt autoturism, furt din autoturism); 

- victimă hărţuire, distrugere bun (hărţuire, distrugere bun). 
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Graficul 6 Corelaţia între variabilele nou create şi tipul de 
victimizare 

a.) corelația dintre tipul de victimizare și variabile nou create „victimă 
furt greu” şi „victimă furt uşor sau încăierare”  

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 
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b.) corelația dintre tipul de victimizare și  variabile nou create „victimă furt 
autoturism sau din autoturism, mită, înşelăciune” şi „victimă furt din locuinţă, 
violenţă fizică şi ameninţare” 

 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 
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Graficul 7. Reprezentarea grafică a judeţelor, în funcţie de noile 
variabile de victimizare create 

a.) distribuţia judeţelor după variabilele „victimă furt greu” şi „victimă 
furt uşor sau încăierare”  

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 
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b.) distribuţia judeţelor după variabilele „victimă furt autoturism sau din 
autoturism, mită, înşelăciune” şi „victimă furt din locuinţă, violenţă 
fizică şi ameninţare”  

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

Din analiza graficelor anterioare, putem identifica judeţele unde 
predomină un anumit tip de infracţiune, peste nivelul mediu pe ţară, şi anume: 

- în Ilfov, Sibiu şi Cluj, procentul infracţiunilor de tip furt greu 
(produse agricole, biciclete); 

- în Ilfov, Constanţa, Botoşani, Covasna, procentul infracţiunilor de 
tip furt uşor (furt diverse obiecte, furt căruţă, încăierare, furt 
animale, furt din autoturism); 
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- în Satu Mare, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Bacău procentul 
infracţiunilor de tip furt autoturism sau din autoturism, mită şi 
înşelăciune; 

- în Arad, procentul infracţiunilor de tip furt din locuinţă, violenţă 
fizică şi ameninţare. 

Tabelul 36. Coeficienţii de corelaţie între noile componente obţinute 
prin analiză în componente principale şi variabilele iniţiale 

Variabile  

Componente principale
Componenta

1 
Victima furt 

uşor sau 
încăierare 

Componenta 
2 

Victima furt 
greu 

Componenta
3 

Victima furt 
din locuinţă, 
violenţă fizică 
şi ameninţare

Componenta 
4 

Victima furt 
autoturism 

sau din 
autoturism, 

mita, 
înşelăciune 

Componenta 
5 

Victima 
hărţuire, 

distrugere 
bun 

Victima_furt ,767 ,237 ,184 ,044 -,083 
Victima_furt_caruta ,752 ,156 ,180 -,104 ,033 
Victima_încăierare ,752 ,204 -,031 -,080 ,081 

Victima_furt_animale ,655 ,486 ,023 ,041 -,076 
Victima_furt_bicicleta ,239 ,811 ,275 ,036 -,014 

Victima_furt_produse_agricole ,170 ,767 -,192 ,167 ,047 
Victima_violenţă_fizică ,369 ,533 ,533 -,006 ,009 
Victima_distrugere_bun ,449 ,491 ,184 ,118 ,426 
Victima_furt_locuinţă ,016 -,065 ,898 ,033 -,007 
Victima_amenintare ,266 ,516 ,590 ,085 ,204 

Victima_mita -,257 ,066 ,005 ,668 ,363 
Victima_înşelăciune ,384 ,344 ,072 ,637 -,046 

Victima_furt_autoturism -,345 ,145 ,072 ,629 -,340 
Victima_furt_din_autoturism ,550 -,349 -,041 ,583 ,082 

Victima_hartuire -,033 ,030 ,033 ,015 ,920 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

Pentru identificarea unor grupe de judeţe, în funcţie de tipurile de 
infracţiuni comise preponderent şi dezvoltarea socio-economică a acestora, 
am utilizat o analiză tip cluster pentru cele 41 de judeţe ale ţării şi Bucureşti, 
folosind cele 5 variabile noi, create anterior, şi variabilele privind nivelul de 
dezvoltare a judeţului. Prin aplicarea metodei Ward de clasificare ierarhică, 
reiese că numărul de grupe cel mai indicat pentru a fi format este 4. 
Apoi, prin utilizarea metodei de clasificare neierarhice k-means clustering s-au 
obţinut următoarele variabile semnificative pentru clasificare: 

 victimă furt uşor sau încăierare (furt, furt căruţă, încăierare, furt 
animale); 

 victimă furt greu (furt bicicletă, furt produse agricole, violenţă 
fizică); 

 victimă hărţuire, distrugere bun (hărţuire, distrugere bun); 

 iluminat public nefuncţional; 

 locuinţe stare avansată de degradare; 
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 etnia roma; 

 mizerie sau gunoi în locurile publice; 

 drumuri neasfaltate/nepavate; 

 mediul rural. 

Tabelul 37. Rezultatele analizei folosind tehnica ANOVA 

Variabile  
Cluster Error

F Sig. Mean 
Square 

df 
Mean 

Square 
df 

Iluminat_public_nefuncţional 6,994 3 ,527 38 13,275 ,000 
Locuinţe_stare_avansată_de_degradare 5,038 3 ,681 38 7,396 ,001 

Etnie roma 3,782 3 ,780 38 4,846 ,006 
Mizerie, gunoi în locurile_publice 6,759 3 ,545 38 12,395 ,000 

Drum neasfaltat/nepavat 4,447 3 ,728 38 6,110 ,002 
Mediu_Rural 5,120 3 ,675 38 7,588 ,000 

Victima furt uşor sau încăierare 5,327 3 ,658 38 8,091 ,000 
Victima furt greu 8,355 3 ,419 38 19,922 ,000 

Victimă furt din locuinţă , violenţă fizică şi 
ameninţare ,462 3 1,042 38 ,443 ,723 

Victima furt autoturism sau din autoturism, 
mită, înşelăciune 

,717 3 1,022 38 ,701 ,557 

Victimă hărţuire, distrugere bun 2,201 3 ,905 38 2,431 ,080 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

Prima grupă cuprinde 14 judeţe: Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, 
Vaslui, Constanta, Galaţi, Vrancea, Teleorman, Dolj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, 
Bucureşti. În această grupă există un procent mare de respondenţi care 
afirmă că există în zona de reşedinţă mizerie şi gunoi în locurile publice (45%) 
şi iluminat public nefuncţional (32%). Doar 28% dintre respondenţii din 
aceasta grupă sunt de etnie roma şi 67,5% provin din mediul urban. 
Majoritatea respondenţilor provin din zone urbane în care se observă mizerie 
şi gunoi în zonele publice. Infracţiunile cele mai frecvente (procentul 
respondenţilor victime în ultimii 5 ani) sunt ameninţările (11%), distrugerea 
de bunuri (9%) şi violenţa fizică (7%). 

A doua grupă cuprinde judeţele Covasna şi Ilfov, un procent foarte 
mare de respondenţi afirmând că există, în zona de reşedinţă, mizerie şi gunoi 
în locurile publice (62%), locuinţe în stare avansată de degradare (49%), 
iluminat public nefuncţional (42%), drumuri neasfaltate/nepavate (40%). O 
proporţie de 48% dintre respondenţii din grupă sunt de etnie roma şi 67% 
provin din mediul rural. Marea majoritate a respondenţilor provin din zone 
dezavantajate din punct de vedere economico-social. Un procent foarte mare 
dintre respondenţi au fost victimele în ultimii 5 ani a cel puţin unei violenţe 
fizice (21%), ameninţare (21%), distrugere bun (20%), furt animale (13%), 
furt de alte bunuri (12,5%). 

A treia grupă cuprinde 13 judeţe: Iaşi, Brăila, Tulcea, Argeş, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, Gorj, Olt, Arad, Timiş, Bihor, Braşov, cu un procent foarte 
mic de respondenţi care afirmă că există în zona de reşedinţă mizerie şi gunoi 
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în locurile publice (30%), locuinţe în stare avansată de degradate (32%), 
iluminat public nefuncţional (19%), drumuri neasfaltate/nepavate (18,5%). O 
proporţie de 30% dintre respondenţi sunt de etnie roma şi 60% provin din 
mediul urban. Marea majoritate a respondenţilor provin din zone avantajate 
din punct de vedere economico-social. Un procent foarte mic (sub 5%) dintre 
respondenţi au fost în ultimii 5 ani victimele unei infracţiuni. 

A patra grupă cuprinde 13 judeţe (Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, 
Mehedinţi, Caraş-Severin, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, 
Harghita, Mureş, Sibiu), cu un procent foarte mare de respondenţi care afirmă că 
există multe locuinţe în stare avansată de degradare (42%) şi mizerie şi gunoi în 
locurile publice (44%). Un procent de 43% dintre respondenţi sunt de etnie roma 
şi 54% provin din mediul rural. Majoritatea respondenţilor provin din zone urbane 
sau rurale, cu multe locuinţe în stare de degradare şi cu mizerie şi gunoi în 
zonele publice. Infracţiunile cele mai frecvente (procentul respondenţilor victime 
în ultimii 5 ani) sunt: ameninţările (12%), violenţă fizică (11,5%), furt de 
biciclete sau din locuinţe, distrugere de bunuri (aproximativ 6%). 

Din această analiză concluzionăm că există factori favorizanţi pentru 
producerea anumitor categorii de infracţiuni, care pot fi împărţiţi în două 
categorii: 

‒ factori personali: victimele sunt persoane cu vârste între 18 şi 54 de ani; 

 fie cu un nivel mediu de educaţie (primară sau gimnazială), 
pensionari cu venit între 1.000 şi 2.000 RON şi un sentiment redus 
de insecuritate şi care consideră că poliţia nu are resurse materiale 
şi umane suficiente pentru a combate infracţionalitatea; 

 fie persoane cu educaţie superioară, salariaţi cu un venit sub 
3.000 RON şi un profund sentiment de insecuritate, care 
consideră că poliţia are resurse materiale şi umane suficiente 
pentru a combate infracţionalitatea; 

‒ factori care ţin de zona de reşedinţă, dezavantajate din punct de 
vedere economico-social, cu locuinţe degradate, cu iluminat public 
nefuncţional, cu mizerie în locurile publice şi străzi neasfaltate, numărul 
infracţiunilor de violenţă fizice ameninţări, furt şi distrugeri de bunuri fiind 
mult mai mare, comparativ cu celelalte zone. 



 

CAPITOLUL 3. Analiza bazei de date 

3.1. Scurtă trecere în revistă a tipurilor de infracţiuni 
analizate în cercetarea calitativă 

Rezultatele obţinute pe baza analizei chestionarelor au permis gruparea 
infracţiunilor în câteva categorii mari. O primă categorie se referă la infracţiuni 
care au înregistrat o incidenţă mai ridicată în mediul rural. O altă categorie 
este constituită de cele specifice mediului urban. În general, un grad mai 
ridicat de implementare a unor măsuri de siguranţă acţionează în sensul 
diminuării incidenţei infracţionalităţii (adoptarea măsurilor de securitate 
descurajează furturile din locuinţe şi din/de autoturisme, sistemele de 
supraveghere stradală pot descuraja infracţiuni precum tâlhăria etc.). Cea de-a 
treia categorie cuprinde infracţiunile cu incidenţă foarte redusă. 

Pe parcursul lucrării, formulări precum „începând cu anul 2011”, sau „în 
ultimii 5 ani” vizează infracţiunile săvârşite în perioada cuprinsă în ultimii 5 ani 
anteriori derulării anchetei şi completării chestionarelor de către respondenţi. 
În acelaşi timp, formularea „în ultimele 12 luni” se referă la infracţiunile 
săvârşite în perioada ultimelor 12 luni anterioare momentului realizării 
anchetei pe bază de chestionar.  

Infracţiuni specifice mediului rural  

Furtul de căruţe reprezintă un tip de infracţiune întâlnit cu 
preponderenţă în mediul rural. În ultimii 5 ani, incidenţa acestei infracţiuni 
a fost extrem redusă la nivel naţional.  

Furtul animalelor domestice este întâlnit mai ales în mediul rural. 
În ultimii 5 ani, incidenţa acestei infracţiuni a fost redusă la nivel naţional.  

Furtul produselor agricole este predominant în mediul rural, având 
o incidenţă redusă în ultimii 5 ani.  

Infracţiuni specifice mediului urban  

Furtul bicicletei este un tip de infracţiune specifică mediului urban. 
În ultimii 5 ani, incidenţa acestei infracţiuni a fost redusă la nivel naţional. 

Furtul din locuinţă este un tip de infracţiune întâlnit cu preponderenţă 
în mediul urban, incidenţa acesteia în ultimii 5 ani fiind redusă la nivel 
naţional. Studiul analizează frecvenţa cu care aceste incidente au avut loc 
începând cu anul 2011 şi în ultimul an, intervalul orar şi locul în care s-au 
întâmplat, precum şi alte aspecte relevante. 
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Furtul autoturismului este un tip de infracţiune cu incidenţă redusă 
în ultimii 5 ani, la nivel naţional, fiind analizate frecvenţa, momentul, locul, şi 
o serie de alte aspecte relevante ale acestuia. 

Tabelul 38. Frecvenţa producerii diverselor categorii de infracţiunii, 
în funcţie de momentul săvârşirii acestora (a) 

Momentul 
Frecvenţa/ 

Ridicată Medie Scăzută 

furt de biciclete 
Dimineaţa   X 
După amiaza  X  
Seara   X  
În timpul nopţii X   

furt de căruţe 
Dimineaţa   X 
Seara   X  
În timpul nopţii X   

furtul animalelor domestice 
Seara    X 
În timpul nopţii X   

furtul produselor agricole 
Seara   X  
În timpul nopţii X   
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

Furtul din autoturism, furtul motocicletei şi tâlhăria reprezintă 
infracţiuni cu incidenţă redusă în ultimii 5 ani, înregistrate cu preponderenţă 
în mediul urban, care au fost analizate din punctul de vedere al frecvenţei, 
momentului şi locului producerii acestora. 

Infracţiunea de furt al unor obiecte personale a avut o incidenţă mai ridi-
cată în mediul urban. S-a avut în vedere obţinerea unor informaţii referitoare 
la: frecvenţa situaţiilor de victimizare, începând cu anul 2011 şi în ultimele 12 
luni, locul săvârşirii, caracteristicile acestuia, tipul obiectelor furate etc. 

Infracţiunea de distrugere de bunuri, cu o incidenţă mai ridicată în 
mediul urban, a fost analizată din punctul de vedere al frecvenţei în ultimii 5 
ani şi în ultimele 12 luni, al categoriilor de bunuri distruse, al numărului de 
făptuitori şi al identităţii acestora. 

Infracţiunea de şantaj, cu o incidenţă mai ridicată în mediul urban, a 
fost analizată din punctul de vedere al frecvenţei în ultimii 5 ani şi în ultimele 
12 luni, al identităţii autorului (persoană cunoscută/necunoscută), urmărindu-se 
şi descrierea situaţiei propriu-zise etc. 

Infracţiunea de mită, cu o incidenţă mai ridicată în mediul urban, a fost 
analizată din punctul de vedere al frecvenţei în ultimii 5 ani şi în ultimele 12 
luni, al categoriilor de persoane care au solicitat şpagă de la respondenţi etc. 
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În cazul analizei infracţiunii de înşelăciune, s-au evidenţiat: frecvenţa 
producerii în ultimii 5 ani şi în ultimele 12 luni, tipul de persoane care au 
comis această infracţiune, gradul de cunoaştere a reglementărilor legale din 
domeniu şi altele. 

Infracţiunea de ameninţare, cu o incidenţă mai ridicată în mediul 
urban, a fost analizată din punctul de vedere al frecvenţei în ultimii 5 ani şi în 
ultimele 12 luni, identitatea făptuitorului etc. 

Infracţiunea de violenţă fizică a înregistrat o incidenţă mai ridicată în 
mediul urban. A fost vizată evidenţierea frecvenţei în ultimii 5 ani şi în 
ultimele 12 luni, a numărului atacatorilor, a măsurii în care victima îl cunoştea 
pe atacator şi dacă au fost folosite arme, a măsurii în care victima a fost 
rănită în vreun fel şi dacă a primit îngrijiri medicale etc. 

Tabelul 39. Frecvenţa producerii diverselor categorii de infracţiuni, 
în funcţie de momentul săvârşirii acestora (b) 

Moment/Frecvenţă Ridicată Medie Scăzută 
furt din locuinţă 

Dimineaţa   X 
După amiaza  X  
Seara    X 
În timpul nopţii X  X 

tâlhărie 
Dimineaţa   X 
După amiaza   X 
Seara   X  
În timpul nopţii   X 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

Infracţiunea de încăierare a înregistrat o incidenţă mai ridicată în 
mediul urban. S-a urmărit identificarea frecvenţei în ultimii 5 ani şi în 
ultimele 12 luni, a tipurilor de persoane implicate, a gradului de cunoaştere a 
reglementărilor legale etc. 

Tabelul 40. Incidenţa producerii infracţiunii în ultimii 5 ani 
(asupra aceleiaşi victime) 

Tip/Frecvenţa Ridicată Medie Scăzută 
furt din locuinţă 

Incidente repetate   X 
Incident singular X   

furt de autoturism 
Incidente repetate   X 
Incident singular X   

furt din autoturism 
Incidente repetate   X 
Incident singular X   

 



 96 

Tip/Frecvenţa Ridicată Medie Scăzută 
furtul motocicletei/scuterului 

Incidente repetate    
Incident singular X   

tâlhărie 
Incidente repetate   X 
Incident singular X   

furtul unor obiecte personale 
Incidente repetate   X 
Incident singular X   

şantaj 
Incidente repetate  X  
Incident singular  X  

mită 
Incidente repetate   X 
Incident singular  X  

înşelăciune 
Incidente repetate   X 
Incident singular X   

ameninţare 
Incidente repetate  X  
Incident singular  X  

violenţă fizică 
Incidente repetate   X 
Incident singular X   

încăierare 
Incidente repetate   X 
Incident singular X   
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

În funcţie de identitatea autorului, unele categorii de infracţiuni prezintă 
anumite particularităţi. Persoanele cunoscute au reprezentat faptuitorii 
infracţiunilor de ameninţare, violenţă fizică şi încăierare în majoritatea 
incidentelor declarate de respondenţi (tabelul 41). 

Tabelul 41. Frecvenţa producerii infracţiunii, 
în funcţie de identitatea autorului 

Autor(i)/Frecvenţa Ridicată Medie Scăzută 
ameninţare 

Persoană(e) cunoscute X   
Persoană(e) necunoscute   X 

violenţă fizică 
Persoană(e) cunoscute X   
Persoană(e) necunoscute   X 

încăierare 
Persoană(e) cunoscute X   
Persoană(e) necunoscute   X 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 
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Infracţiuni cu incidenţă foarte redusă 

Infracţiuni cu cardurile bancare sau activităţi on-line, întâlnite cu 
preponderenţă în mediul urban, au avut, în ultimii 5 ani, o incidenţă 
extrem de redusă la nivel naţional.  

Tabelul 42. Incidenţa producerii infracţiunii în ultimii 5 ani 
(asupra aceleiaşi victime) 

Tip/Frecvenţă Ridicată Medie Scăzută 
infracţiuni cu carduri bancare sau activităţi online 

Incidente repetate    
Incident singular X   

hărţuire
Incidente repetate   X 
Incident singular  X  

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

Infracţiunea de hărţuire, cu o incidenţă mai ridicată în mediul urban, 
a fost analizată din perspectiva frecvenţei în ultimii 5 ani şi în ultimele 12 luni, 
a persoanei care a comis infracţiunea (o persoană cunoscută vs. o persoană 
necunoscută), a formei prin care s-a manifestat aceasta etc. 

În ceea ce priveşte infracţiunea violenţe de natură sexuală, s-a urmărit 
identificarea frecvenţei producerii acestei infracţiuni începând cu anul 2011, a 
numărului de făptuitori, a măsurii în care făptuitorii făceau parte din cercul de 
cunoscuţi ai victimelor. S-a avut în vedere şi evidenţierea situaţiilor în care au 
fost utilizate arme pentru ameninţare/intimidare, precum şi a cazurilor în care 
victimele au fost rănite şi, eventual, au avut nevoie de îngrijire medicală etc. În 
urma analizei datelor obţinute prin aplicarea chestionarului, s-a observat că 
acestea nu sunt relevante pentru formularea de concluzii coerente şi pertinente. 
Incidenţa în acest cazuri a fost foarte redusă. 

La nivel naţional, incidenţa infracţiunii de pretindere a unor favoruri 
de natură sexuală este foarte mică. Analiza datelor obţinute prin aplicarea 
chestionarului a evidenţiat că acestea nu pot constitui sursa pentru formu-
larea unor concluzii coerente si relevante. Incidenţa în aceste cazuri a fost 
foarte redusă la nivel urban şi inexistentă la nivel rural. 

Întrebările adresate victimelor infracţiunii de lipsire de libertate au 
urmărit: identificarea frecvenţei în ultimii 5 ani, identificarea tipurilor de 
făptuitori. Analiza datelor obţinute în cadrul prezentei cercetări a relevat că 
printre respondenţi nu s-au aflat victime ale acestui tip de infracţiune. 

Analiza infracţiunii de trafic de persoane a avut în vedere aspecte 
precum: frecvenţa în ultimii 5 ani şi în ultimele 12 luni, locul în care s-a produs 
(în România/ în altă ţară), autorul infracţiunii (o persoană cunoscută/o persoană 
cunoscută întâmplător/un necunoscut), utilizarea unei arme sau a unui obiect 
similar pentru ameninţarea victimei, menţionarea persoanei care a contribuit la 
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stoparea infracţiunii/eliberarea victimei etc. Analiza datelor obţinute prin 
aplicarea chestionarului nu a identificat victime ale acestui tip de infracţiune. 

Infracţiunea de supunerea la muncă forţată sau obligatorie a fost 
analizată din punctul de vedere al frecvenţei în ultimii 5 ani, al tipurilor de 
persoane care au forţat victima să lucreze, al tipurilor de muncă (de exemplu, 
muncă peste program şi în timpul liber, fără acordul victimei), al persoanelor 
care au ajutat victima să iasă din situaţia specifică infracţiunii de acest tip. 
Analiza datelor obţinute prin aplicarea chestionarului a evidenţiat că datele 
respective nu sunt relevante pentru formularea de concluzii coerente şi 
pertinente, incidenţa în acest cazuri fiind foarte redusă. 

Pentru cercetarea infracţiunii de exploatare a cerşetoriei s-au adresat 
întrebări referitoare la frecvenţa cu care acest incident a avut loc în ultimii 5 
ani, tipul de persoane care au obligat victima să cerşească, motivele care au 
condus persoana să devină victimă acestei infracţiuni (cele prezentate de 
persoanele intervievate fiind lipsa banilor, a locuinţei, a hranei), tipul de 
persoane care au ajutat victima să iasă din această situaţie etc. În urma 
analizei datelor obţinute prin aplicarea chestionarului a rezultat că 
respectivele date nu sunt relevante pentru formularea de concluzii coerente şi 
pertinente, incidenţa în acest cazuri fiind foarte redusă. 

3.2. Analiza bazei de date cu principalele module 

Modulul D1 - Furtul din locuinţă 

În cadrul acestui modul, este analizată infracţiunea de furt, dar cu referire 
directă la furtul din locuinţă. Întrebările adresate în acest modul se referă la 
frecvenţa cu care aceste incidente au avut loc, începând cu anul 2011, intervalul 
orar şi locul în care s-au întâmplat şi dacă victimele şi-au recuperat bunul. S-au 
adresat întrebări cu privire la cunoaşterea reglementărilor legale, raportarea 
cazurilor la autorităţi şi gradul de satisfacţie în ceea ce priveşte modul în care a 
fost tratat şi rezolvat cazul. S-a urmărit şi evidenţierea măsurii în care au fost 
adoptate comportamente de prevenţie specifice acestei infracţiuni (sisteme de 
alarmă, încuietori speciale, câini de pază, agenţi de pază). A fost vizată şi 
identificarea motivelor din cauza cărora victimele nu au fost mulţumite de 
activitatea poliţiei în relaţie directă cu cazul lor. 

Furtul din locuinţă este un tip de infracţiune întâlnit cu preponderenţă în 
mediul urban, unde, comunitatea fiind mai mare, probabilitatea ca indivizii să 
se cunoască între ei este mult mai mică. Conform rezultatelor cercetării 
noastre, incidenţa acestei infracţiuni, în ultimii 5 ani, este 3,84% la nivel 
naţional (121 victime din 3.145 de respondenţi). 

Majoritatea cazurilor s-au produs în ultimii 5 ani (78%), iar 38% dintre 
respondenţi au declarat că au fost victime ale acestui tip de infracţiune în 
ultimele 12 luni.  
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Graficul 8. Distribuţia victimelor, în funcţie de frecvenţa cu care 
s-au confruntat cu infracţiunea de furt din locuinţă, în ultimii 5 ani, 

pe regiuni (N=156) 

 
Notă: N=număr de respondenţi care au indicat faptul că au fost victime ale infracţiunii 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi 

Graficul 9. Distribuţia răspunsurilor, în funcţie de momentul 
în care s-a petrecut furtul din locuinţă (N=143) 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În ceea ce priveşte momentul, 56% dintre incidente s-au petrecut seara 
şi noaptea (între 18:00-06:00) (graficul 9), în proporţii aproximativ egale în 
mediul rural şi urban, fără a fi ameninţată persoana intervievată sau un 
membru al familiei sale. 

O proporţie de 83% dintre respondenţi cunosc reglementările legale 
privind această infracţiune (42% în totalitate şi 41% parţial). Infracţiunea a fost 
raportată la poliţie de către victimă sau de cunoştinţe ale victimei, în proporţie 
de 68% (graficul 10). Dintre cei care au raportat, 52,5% au fost mulţumiţi de 
felul în care a fost tratat cazul, cei nemulţumiţi având ca motiv principal faptul 
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că nu a fost prins făptuitorul (24%). Cei care nu au anunţat poliţia cu privire la 
pierderea suferită au considerat că nu a fost ceva serios, nu a fost nevoie de 
intervenţia poliţiei ori au rezolvat singuri. În general, incidentul nu a avut 
impact emoţional asupra victimelor (46%), doar 43% declarând că au suferit 
tulburări de somn ori teamă, restul refuzând să se pronunţe.  

Graficul 10. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
raportarea incidentului la poliţie (N=156) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Incidentele în care au fost implicaţi au fost considerate accidentale şi nu 
au determinat subiecţii supuşi chestionării să adopte măsuri de siguranţă 
decât în procent nesemnificativ şi, în general, a fost vorba mai ales de cei din 
mediul urban (sisteme de alarmă, paznici, câini de pază etc.). 

Modulul D2 - Furtul autoturismului  

Acest modul analizează infracţiunea de furt, cu referire directă la furtul 
autoturismului, urmărind: identificarea frecvenţei cu care acest tip de furt a 
avut loc, începând cu 2011, momentul şi locul, gradul de cunoaştere a 
reglementărilor legale, gradul de raportare a acestor cazuri la poliţie, gradul 
de satisfacţie privind modul în care poliţia a acţionat în cazurile respondenţilor 
şi dacă incidentele au cauzat impact emoţional asupra victimei. 

Conform rezultatelor obţinute, la nivel naţional, incidenţa furtului de 
autoturisme este de 0,9% (31 victime din 3.145 de persoane chestionate). 

În 51% dintre cazuri a fost vorba despre un incident singular de acest tip, 
începând cu 2011, şi cele mai multe persoane nu au fost victime în ultimele 12 
luni; 58% dintre furturi s-au produs în timpul nopţii, între 22:00 şi 06:00. 
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Graficul 11. Incidenţa furtului de autoturisme în ultimele 
12 luni, pe regiuni (N=41) 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Din datele chestionarelor analizate, a rezultat că 44% dintre furturi au fost 
comise asupra autoturismelor aflate în preajma locuinţei (garaj, parcare, curte). 

La nivel naţional, gradul de cunoaştere a reglementărilor legale este 
ridicat, în special în regiunea Centru (100% dintre respondenţii din această 
regiune), Sud-Est (86%), Sud-Muntenia (75%) (graficul 12). 
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Graficul 12. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea referitoare 
la cunoaşterea reglementărilor legale privind această 

infracţiune (N=89) 

 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În ceea ce priveşte raportarea acestui tip de infracţiune, 69,66% dintre 
respondenţi au declarat că infracţiunile au ajuns în atenţia poliţiei. Cel mai 
mare procentaj a fost înregistrat în regiunea de Sud-Muntenia (100%), iar cel 
mai scăzut în Centru (50%), deşi în această zonă reglementările legale sunt 
cunoscute în totalitate sau parţial (80%). În regiunea Centru, 50% dintre 
respondenţi nu au raportat fapta, motivând fie că poliţia nu ar fi putut face 
nimic, că nu au existat dovezi, fie că au rezolvat problema singuri. Alt motiv 
pentru care nu s-au raportat aceste incidente a fost faptul că victimele au 
considerat că pierderile sunt mici. 

O proporţie de 89% dintre persoanele care au raportat incidentul au 
fost mulţumite de felul în care poliţia a tratat şi rezolvat cazul, cei mai 
mulţumiţi fiind cei din Sud-Vest Oltenia (18,18%), Sud-Muntenia (14,54%) şi 
Bucureşti-Ilfov (14,54%). Respondenţii nemulţumiţi nu şi-au recuperat 
autoturismele furate (18,42%), făptuitorul nu a fost găsit (15,78%) sau 
poliţiştii nu au depus destul efort pentru a rezolva cazul (10,52%). 
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Graficul 13. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
impactul emoţional asupra respondenţilor (N=43) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Cele mai afectate au fost persoanele din regiunea Centru (20%), iar 
cele mai puţin afectate - din Nord-Vest, Vest şi Sud (2,3%). În general, 
respondenţii au considerat că aceste incidente au avut un impact emoţional 
asupra lor (53%). 

Modulul D3 - Furtul din autoturism, inclusiv furtul unor 
componente ale autoturismului 

Modulul analizează infracţiunea de furt, cu referire directă la furtul din 
autoturism, urmărindu-se: identificarea frecvenţei cu care acest tip de furt a 
avut loc, începând cu 2011, momentul şi locul, tipul de produs furat, gradul 
de cunoaştere a reglementărilor legale, gradul de raportare a acestor cazuri la 
poliţie, gradul de satisfacţie privind modul în care poliţia a acţionat în cazurile 
respondenţilor şi dacă incidentele au cauzat impact emoţional asupra victimei. 

Incidenţa furtului din autoturism, la nivel naţional, este de 1,5% (50 de 
victime din 3.145 de respondenţi). Distribuţia regională indică o mai mare 
incidenţă în regiunile Nord-Est, Sud-Est şi Sud (graficul 14). Cele mai puţine 
infracţiuni din această categorie au fost înregistrate în regiunea Vest. 
Infracţiunea a fost declarată la poliţie cu preponderenţă în mediul urban, în 
special în regiunile Sud-Est, Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov, dar şi în mediul rural, în 
cazul regiunii Sud. În 90% dintre cazuri, victimele s-au confruntat cu un incident 
singular de furt din autoturism. 
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Graficul 14. Incidenţa furtului din autoturism, pe regiuni (N=50) 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

O proporţie de 59,4% dintre respondenţi au arătat că astfel de cazuri nu 
s-au produs în ultimele 12 luni. Majoritatea furturilor (50%) s-au petrecut 
noaptea şi cu preponderenţă în mediul urban (66,3%). 

Graficul 15. Incidenţa furtului din autoturism, 
pe regiuni şi medii (N=50) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Legislaţia privind această infracţiune este cunoscută în proporţie foarte 
mare, în întreaga ţară, acesta fiind un motiv pentru care victimele ori 
cunoscuţii acestora au raportat, de regulă, furturile. Cei care nu au raportat 



 105

incidentul la poliţie au considerat fie că pierderile nu sunt însemnate 
(60,52%), fie că poliţia nu ar fi putut face nimic (10,52%). 

Graficul 16. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind gradul 
de cunoaştere a reglementărilor legale privind infracţiunea de furt 

din autoturism (N=138) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Graficul 17. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind raportarea 
incidentului de furt din autoturism la poliţie (N=138) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Din totalul respondenţilor, 34% nu au anunţat poliţia, întrucât nu au 
considerat pierderile însemnate sau au considerat că nu a fost nimic serios. La 
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nivel naţional, 47% din cei chestionaţi, ale căror cazuri au ajuns în atenţia 
poliţiei, au fost mulţumiţi de felul în care a fost tratat şi rezolvat cazul. Cei 
mai nemulţumiţi au fost respondenţii din regiunea Sud-Est, pentru faptul că 
făptuitorii nu au fost prinşi, iar bunurile nu au fost recuperate. 

Respondenţii s-au declarat în procent de 70% ca fiind neafectaţi 
emoţional de incidente, iar pentru 15% cazurile au avut un impact moderat. 

Modulul D4 - Furtul motocicletei/ scuterului/ mopedului 

Analiza infracţiunii de furt al motocicletei/scuterului/mopedului s-a bazat 
pe răspunsurile la următoarele întrebări adresate victimelor: identificarea 
frecvenţei cu care acest tip de furt a avut loc începând cu 2011, momentul şi 
locul, tipul de produs, gradul de cunoaştere a reglementărilor legale, gradul 
de raportare a acestor cazuri la poliţie, gradul de satisfacţie privind modul în 
care poliţia a acţionat în cazurile respondenţilor şi impactul emoţional. 

Potrivit analizelor rezultatelor, la nivel naţional, incidenţa infracţiunii de 
furt al motocicletei/scuterului/mopedului este de 0,5% (17 victime din 3.145 
de respondenţi). Analizând distribuţia regională, observăm faptul că cei mai 
mulţi respondenţi sunt din regiunea Vest (29%), în timp ce în regiunea Centru 
nu a existat niciun respondent care să fi devenit victimă a acestei infracţiuni 
(şi pe care să o raporteze la poliţie). În ceea ce priveşte distribuţia pe medii 
de rezidenţă, evidenţiem o concentrare în mediul urban – 52,9%. Toţi 
respondenţii au declarat că incidentul nu s-a repetat, iar 5% dintre incidente 
s-au produs în ultimele 12 luni. 

În 29% dintre cazuri, incidentul s-a produs seara şi în timpul nopţii. Este 
interesant de remarcat că în 23,5% din cazuri a fost restituit bunul furat. 
Gradul de cunoaştere a legislaţiei cu privire la această infracţiune este ridicat 
(43,7%), doar 12% dintre respondenţi declarând că nu o cunosc. Cazurile au 
fost raportate la poliţie în proporţie de 50%. Cei care nu au raportat 
incidentele la poliţie (6%) au considerat că incidentul nu a fost serios. 
Victimele au fost mulţumite de activitatea poliţiei, în proporţie de 37,5%, 
restul refuzând să se pronunţe.  

Incidentele nu au provocat tulburări de somn sau teamă, având un 
impact emoţional doar asupra a 23,5% dintre respondenţii acestui modul.  

Modulul D5 - Furtul bicicletei 

Analiza infracţiunii de furt de bicicletă s-a bazat pe întrebări adresate 
victimelor acestui tip de infracţiune, care au urmărit: identificarea frecvenţei 
începând cu 2011, momentul şi locul, inclusiv caracteristicile locului, dacă 
victima a fost însoţită, numărul făptaşilor, detalii privind modul în care s-a 
întâmplat incidentul, gradul de cunoaştere a legislaţiei cu privire la acest 
subiect, gradul de raportare a acestor cazuri la poliţie, gradul de satisfacţie 
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privind modul în care poliţia a acţionat în cazurile respondenţilor şi impactul 
emoţional. 

La nivel naţional, incidenţa furtului de bicicletă, conform cercetării, este 
de 3,8% (120 victime din 3.145 de persoane chestionate). Distribuţia 
regională indică o concentrare a cazurilor în regiunea Bucureşti-Ilfov (25%), 
în timp ce numărul cel mai mic de cazuri a fost observat în regiunea Sud-Vest 
(4%) (graficul 18). Din numărul de persoane care au declarat că au devenit 
victime ale acestei infracţiuni, 60,8 % sunt din mediu urban. La nivel naţional, 
58% dintre respondenţi nu au fost victime în ultimele 12 luni. 

Graficul 18. Distribuţia regională a cazurilor de furt de bicicletă 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Cele mai multe incidente s-au produs seara şi în timpul nopţii (64%) 
(graficul 19). La nivel naţional, aceste incidente s-au petrecut în preajma 
locuinţei victimelor (garaj, parcare, curte) în procent de 58,5% dintre cazuri. 

În cele mai multe cazuri, victimelor nu le-a fost restituită bicicleta furată 
(57,54%). 
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Graficul 19. Distribuţia furturilor de bicicletă în funcţie 
de momentul la care s-au petrecut 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Analiza răspunsurilor cu privire la cunoaşterea reglementărilor legale 
privind această infracţiune indică un grad mare de cunoaştere totală (83%), 
din care parţială (36,6%). Mai mult de jumătate dintre cazuri au ajuns în 
atenţia poliţiei (55%). Victimele care nu au raportat incidentele (16%) au 
considerat că nu a fost ceva serios sau că îşi pot rezolva singuri problema. 
Majoritatea victimelor au fost mulţumite de felul în care poliţia a tratat cazul 
lor(40%), iar cei nemulţumiţi (11,6%) au fost deranjaţi fie de faptul că agenţii 
nu au recuperat bunul (9%), fie că nu l-au găsit pe făptuitor (7,5%). Acest 
incident nu a afectat emoţional persoanele chestionate (47,5%). 

Modulul D6 - Furtul de căruţe 

Pentru infracţiunea de furt de căruţe, au fost analizate răspunsurile la 
întrebări referitoare la frecvenţa, începând cu anul 2011 şi în ultimul an, 
intervalul orar şi locul în care s-au produs şi dacă victimele şi-au recuperat 
bunul. S-au adresat şi întrebări cu privire la cunoaşterea reglementărilor 
legale, raportarea cazurilor la autorităţi şi gradul de satisfacţie în ceea ce 
priveşte modul în care a fost tratat şi rezolvat cazul. S-a urmărit şi 
identificarea motivelor pentru care victimele nu au fost mulţumite de 
activitatea poliţiei, în relaţie directă cu cazul lor. 

Furtul de căruţe este un tip de infracţiune întâlnit cu preponderenţă în 
mediul rural, unde încă mai există persoane care se folosesc de acest vehicul 
pentru transport sau muncile agricole. Conform rezultatelor cercetării noastre, 
incidenţa acestei infracţiuni în ultimii 5 ani este 0,44% la nivel naţional (14 
victime din 3.145 de respondenţi), fiind declarată cu preponderenţă în regiunea 
Sud-Est (35,71% din totalul răspunsurilor acestui modul), mai exact în judeţul 
Constanţa (graficul 20). 
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Majoritatea furturilor de căruţe nu au fost săvârşite în ultimul an (64,3%), 
doar 21,4% dintre respondenţi declarând că au fost victime ale acestui tip de 
infracţiune în ultimele 12 luni. Aceştia sunt doar din mediul rural.   

Graficul 20. Incidenţa furtului de căruţe în ultimii 5 ani, 
pe regiuni (N=14) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În ceea ce priveşte momentul şi locul în care s-au produs furturile de 
căruţe, 70% dintre incidente au fost săvârşite seara şi noaptea (între 18:00-
06:00), în special în mediul rural (35,7%) şi în preajma locuinţei (45%) 
(graficul 21 şi graficul 22). 

Graficul 21. Momentul în care 
s-a produs furtul căruţei 

(N=14) 

Graficul 22. Locul în care s-a 
produs furtul căruţei (N=14) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
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Un procent de 57,1% dintre respondenţi îl reprezintă persoane care 
cunosc reglementările legale privind această infracţiune (48,2% în totalitate şi 
5,3% parţial). Infracţiunea a fost raportată la poliţie de către victimă sau de 
cunoştinţe ale victimei în proporţie de 68,2% (graficul 23). 

Graficul 23. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind raportarea 
furtului căruţei la poliţie (N=14) 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Dintre cei care au raportat infracţiunea, 48,2% au fost mulţumiţi 
(37,5% foarte mulţumiţi şi 25% destul de mulţumiţi) de felul în care a fost 
tratat cazul, 37,5% nu prea mulţumiţi, iar 7,1% nemulţumiţi deoarece 
făptuitorul nu a fost găsit sau s-a acţionat foarte încet. Cei care nu au anunţat 
poliţia cu privire la respectivul incident au considerat că nu a fost ceva serios, 
nu a fost nevoie de intervenţia poliţiei, ori au rezolvat singuri. 28,6% dintre 
victime şi-au recuperat bunul. În general, incidentul nu a avut impact 
emoţional asupra victimelor (57,14%), doar 28,57% declarând că au suferit 
tulburări de somn ori teamă, restul refuzând să se pronunţe.  

Modulul D7 - Furtul animalelor domestice 

Analiza infracţiunii de furt al animalelor domestice a urmărit: 
identificarea frecvenţei cu care acest tip de furt a avut loc, începând cu anul 
2011, momentul şi locul, ce animale au fost furate, gradul de cunoaştere a 
reglementărilor legale, gradul de raportare a acestor cazuri la poliţie, gradul 
de satisfacţie privind modul în care poliţia a acţionat în cazurile respondenţilor 
şi dacă incidentele au cauzat impact emoţional asupra victimei. 

Conform rezultatelor cercetării noastre, la nivel naţional, incidenţa furtului 
de animale este de 2,82% (89 victime din 3.145 de persoane chestionate), 
repartizată pe judeţe şi medii potrivit graficului următor (graficul 24). 
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Graficul 24. Incidenţa furtului de animale, pe judeţe (N=89) 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În 74% dintre cazuri a fost vorba despre un incident singular înregistrat 
începând cu anul 2011, în timp ce 22% din victime s-au confruntat cu 
incidente repetate de acest tip. Cele mai multe persoane care au devenit 
victime în ultimele 12 luni au fost înregistrate în regiunea Nord-Est (5,61%), 
iar cele mai puţine în regiunea Sud-Muntenia (1,12%) (graficul 25). Cele mai 
multe incidente petrecute pe parcursul ultimului an au fost declarate în 
Bucureşti (4,49%), urmat de Hunedoara (3,37%), Olt (2,24%), Mehedinţi 
(2,24%), Iaşi (2,24%), Bacău (1,12%), Botoşani (1,12%), Vaslui (1,12%), 
Constanţa (1,12%), Vrancea (1,12%), Teleorman (1,12%), Gorj (1,12%), 
Bihor (1,12%), Satu Mare (1,12%), Sibiu (1,12%) şi Braşov (1,12%); în 
celelalte judeţe nu au fost respondenţi care să declare că au fost victimele 
furtului de animale în ultimele 12 luni. Analiza răspunsurilor obţinute indică o 
concentrare a acestei infracţiuni în mediul rural. 
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Graficul 25. Incidenţa furtului de animale domestice, 
în ultimele 12 luni, pe regiuni (N=89) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Cei mai mulţi respondenţi au declarat că furtul a avut loc în preajma 
locuinţei (62,9%), în timpul nopţii, respectiv între 22:00 şi 06:00 (57,3%) sau 
seara, între 18:00 şi 22:00 (11,2%). 

Dintre animalele domestice, cele mai vizate de hoţi au fost păsările (în 
cazul a 46% dintre victime), caii (15,7%) şi oile (15,7%). Mai puţin de 5% 
dintre victime au rămas fără vaci (4,49%), câini (3,37%), iepuri (2,24%), 
porci (2,24%). În mediul urban au existat 13 respondenţi care au declarat că 
le-au fost furate păsările, iar alţi 7 au indicat furtul unor alte animale, precum 
câine (2), pisică (1), iepure (1), capră (1), porc (1) şi oi (1). O explicaţie 
pentru cazurile în care au fost declarate animale care în mod obişnuit nu sunt 
crescute în mediul urban, ar putea fi faptul că respondenţii, deşi locuiesc în 
mediul urban, deţin proprietăţi în mediul rural, unde desfăşoară munci 
agricole sau cresc animale.  

Analiza relevă anumite particularităţi ale furtului de animale domestice, 
pe regiuni (graficul 26). Astfel, în regiunile Sud-Muntenia şi Nord-Vest, de 
exemplu, peste două treimi din furturi au vizat păsările, în timp ce în regiunea 
Sud-Est, furtul oilor a reprezentat peste jumătate din cazuri, iar în Vest furtul 
cailor a deţinut ponderea cea mai mare în totalul furturilor de animale 
domestice (aproximativ 40%). 
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Graficul 26. Distribuţia victimelor pe regiuni în funcţie 
de tipul de animale care au fost furate (N=89) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

La nivel naţional, gradul de cunoaştere a reglementărilor legale este 
ridicat, în special în regiunea de Nord-Vest a ţării (71% dintre respondenţii din 
această regiune), în Bucureşti-Ilfov (57%), Nord-Est (50%), Sud-Muntenia 
(46%) şi Sud-Est (45%) (graficul 27). 

În ceea ce priveşte raportarea acestui tip de infracţiune, la nivel 
naţional, 69,66% dintre respondenţi au declarat că au apelat la ajutorul 
poliţiei. Cel mai mare procentaj al victimelor care au declarat infracţiunea la 
poliţie a fost înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (100%) (graficul 28), iar cel 
mai scăzut în Centru (50%), deşi în această zonă reglementările legale sunt 
cunoscute în totalitate sau parţial (80%). În această regiune, 50% dintre 
respondenţi nu au raportat fapta, motivând că poliţia nu ar fi putut face nimic, 
deoarece nu existau dovezi, sau că au rezolvat singuri. Un alt motiv pentru 
neraportarea acestor incidente este considerarea pierderilor ca fiind mici, 
nesemnificative. 
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Graficul 27. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind gradul 
de cunoaştere a reglementărilor legale referitoare la furtul de 

animale domestice (N=89) 

 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Graficul 28. Raportarea furtului de animale la poliţie, 
pe regiuni (N=89) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

O proporţie de 89% reprezintă persoane care au raportat incidentul şi 
au fost mulţumite de felul în care poliţia a tratat şi rezolvat cazul, cei mai 
mulţumiţi fiind din Sud-Vest Oltenia (18,18%), Sud-Muntenia (14,54%) şi 
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Bucureşti-Ilfov (14,54%). Persoanele nemulţumite fie nu şi-au recuperat 
animalele furate (18,42%), fie făptaşul nu a fost identificat (15,78%) sau 
consideră că poliţiştii nu au depus destul efort pentru a rezolva cazul 
(10,52%). 

Majoritatea respondenţilor au considerat că aceste incidente nu au avut 
un impact emoţional asupra lor (52,8%) (graficul 29). 

Graficul 29. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
impactul emoţional cauzat de furtul animalelor 

domestice (N=89) 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

 

Totuşi, în cazurile în care victimele vorbesc despre acest tip de 
consecinţe, cele mai afectate emoţional au fost persoanele din regiunea Nord-
Est (29%), iar cele mai puţin afectate au fost cele din Centru (3,5%). 

Modulul D8 - Furtul produselor agricole 

Incidenţa furtului de produse agricole la nivel naţional este de 2,86% 
(90 de victime din 3.145 de respondenţi). Distribuţia regională indică o mai 
mare incidenţă a acestei infracţiuni în regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia 
(graficul 30). Această infracţiune a fost declarată cu preponderenţă în mediul 
rural, în special în regiunea Nord-Vest, dar şi în mediul urban, în cazul regiunii 
Vest înregistrându-se un număr egal de răspunsuri atât din mediul rural, cât 
şi din cel urban. 
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Graficul 30. Incidenţa furtului 
de produse agricole, pe 

regiuni (N=90) 

Graficul 31. Incidenţa furtului de 
produse agricole, pe regiuni şi 

medii (N=90) 

 
 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

 

Graficul 32. Distribuţia victimelor pe regiuni, în funcţie de 
tipul produselor agricole furate (N=90) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Aproximativ 47% dintre cazuri nu s-au produs în ultimele 12 luni, iar 
dintre cei care au fost victime în ultimul an, doar 13,95% au trecut prin 
această experienţă de mai multe ori. 

Majoritatea furturilor de produse agricole au fost săvârşite seara sau 
noaptea (23,33%, respectiv 33,33%) şi nu în preajma locuinţei (58,8%). 
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În ceea ce priveşte tipurile de produse agricole care au fost furate, 
victimele au menţionat cel mai des cerealele (în 65,5% dintre cazuri), fructele 
(16,6%) şi legumele (13,6%) (graficul 32). Alte produse vizate de hoţi au 
fost: lucernă, trifoi, furaje şi fân. 

Legislaţia privind această infracţiune este cunoscută în proporţie foarte 
mare în întreaga ţară (graficul 33), acesta fiind un motiv pentru care 
victimele, ori cunoscuţii acestora, au raportat furturile în mare proporţie 
(graficul 34). În general, cei care nu au raportat incidentul la poliţie au 
considerat fie că pierderile nu sunt însemnate (60,52%), fie că poliţia nu ar fi 
putut face nimic (10,52%). 

Graficul 33. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea referitoare 
la gradul de cunoaştere a reglementările legale privind furtul 

produselor agricole (N=90) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Majoritatea respondenţilor ale căror cazuri au ajuns în atenţia poliţiei s-au 
declarat mulţumiţi de felul în care a fost tratat şi rezolvat cazul lor (78,04%), 
iar 53,12% au fost foarte mulţumiţi. Cei mai nemulţumiţi au fost respondenţii 
din regiunea de Nord-Est deoarece făptuitorii nu au fost prinşi, iar bunurile nu 
au fost recuperate. 
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Graficul 34. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea referitoare la 
raportarea la poliţie a furturilor de animale domestice (N=90) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Victimele furturilor de produse agricole s-au declarat în procent de 
56,6% neafectate emoţional de incidente, iar 16,6% dintre acestea au indicat 
un impact cel puţin moderat. 

Modulul D9 - Infracţiuni cu cardurile bancare sau activităţi on-line 

Analiza infracţiunilor cu cardurile bancare sau activităţi online, a vizat 
identificarea frecvenţei cu care acest tip de furt a avut loc începând cu anul 
2011, a momentului şi locului, tipul de produs vizat de infractori, gradul de 
cunoaştere a reglementărilor legale de către victime, gradul de raportare a 
acestor cazuri la poliţie, gradul de satisfacţie privind modul în care poliţia a 
acţionat în cazurile declarate şi impactul emoţional asupra victimei. 

La nivel naţional, incidenţa infracţiunilor cu cardurile bancare sau activităţi 
on-line este foarte redusă, respectiv 0,5% (16 victime din 3.145 de respon-
denţi). Analizând distribuţia regională, se poate observa faptul că cei mai mulţi 
respondenţi sunt din regiunea Bucureşti-Ilfov, în special din Bucureşti (37,5%). 
S-au înregistrat cazuri din Vaslui, Brăila, Constanţa, Vrancea, Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Timişoara, cu câte 6,25% şi Ilfov – 12,5%. În ceea ce priveşte 
distribuţia pe medii de rezidenţă, se observă o concentrare în mediul urban – 
81,25%. Toţi respondenţii au declarat că incidentul nu s-a repetat, iar 43,75% 
dintre incidente s-au întâmplat în ultimele 12 luni. 

În 29% dintre cazuri, incidentul a presupus furtul cardului sau furtul din 
cont, prin realizarea unor operaţiuni de online banking, iar 21% dintre 
respondenţi au declarat că instrumentul de plată pe suport magnetic le-a fost 
clonat (graficul 35).   
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Graficul 35. Distribuţia victimelor în funcţie de modul în care s-a 
produs infracţiunea cibernetică (N=16) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Gradul de cunoaştere a legislaţiei cu privire la această infracţiune este 
ridicat, doar 18,75% dintre respondenţi declarând că nu o cunosc. Cazurile au 
fost raportate la poliţie în proporţie de 18,75%, la instituţia financiară 
emitentă - 25%. Celelalte victime au raportat incidentul la ambele tipuri de 
instituţii. Cei care nu au raportat incidentele la poliţie au considerat că nu a 
fost ceva serios, sau că a fost suficient să anunţe instituţia financiară. 
Victimele au fost mulţumite de activitatea poliţiei în proporţie de 37,5%, 
restul refuzând să se pronunţe.  

Incidentele au provocat tulburări de somn sau teamă doar asupra unui 
procent de 18,75% dintre victime. 

Modulul D10 - Tâlhărie 

La nivel naţional, cercetarea realizată evidenţiază o incidenţă a tâlhăriei 
de 0,57% (18 victime din 3.145 de persoane chestionate). Distribuţia 
regională indică o concentrare a cazurilor în regiunea Bucureşti-Ilfov (50%). 
Doar 16,66% dintre respondenţii acestui modul sunt din mediul rural 
(Constanţa – 1 caz, Gorj – 1 caz, Cluj – 1 caz). 

O proporţie de 88,8% dintre victime s-a confruntat cu o infracţiune de 
tâlhărie singulară începând cu 2011, iar 50% dintre incidente s-au petrecut în 
ultimele 12 luni.  

Cei mai mulţi respondenţi au fost tâlhăriţi pe stradă (53%) sau într-o 
clădire publică (20%), când locul nu era aglomerat (55,5%) şi când nu erau 
însoţiţi (77,7%)(graficul 36). Seara s-au întâmplat cele mai multe incidente 
(42%) (graficul 37). Victimele au menţionat faptul că au fost implicaţi mai 
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mulţi făptuitori în 38,8% dintre cazuri (27,7% - 2 făptuitori, 5,5% - 4 
făptuitori, 5,5% - 7 făptuitori).  

Graficul 36. Distribuţia 
victimelor, în funcţie de locul în 
care s-a produs infracţiunea de 

tâlhărie (N=18) 

Graficul 37. Distribuţia 
victimelor, în funcţie de 

momentul în care s-a produs 
infracţiunea de tâlhărie (N=18) 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În cele mai multe cazuri, victimele nu au fost ameninţate cu o armă 
(61,1%), ci doar în cazuri izolate din Vaslui, Călăraşi şi Bucureşti a fost 
înregistrat câte 1 caz în care s-a menţionat folosirea unui cuţit sau a altor 
obiecte. În timpul tâlhăriei, 33,3% dintre respondenţi nu au fost răniţi. Dintre 
cei răniţi, 83,3% au necesitat îngrijiri medicale. 

Analiza răspunsurilor cu privire la cunoaşterea reglementărilor legale 
privind această infracţiune indică un grad mare de cunoaştere, fie totală 
(38,8%), fie parţială (33,3%). Mai mult de jumătate dintre cazuri au ajuns în 
atenţia poliţiei (61,1%). Victimele care nu au raportat incidentele la poliţie au 
considerat fie că nu a fost ceva serios fie că pot rezolva singure acea situaţie. 
Majoritatea victimelor au fost mulţumite de felul în care poliţia s-a ocupat de 
cazul lor (44,4%), iar cei nemulţumiţi (27,7%) au fost deranjaţi mai ales de 
faptul că agenţii nu au părut interesaţi de cazul respectiv (33,3%), că nu l-au 
găsit pe atacator (22,2%) sau că au acţionat încet şi nu i-au ţinut la curent cu 
stadiul anchetei – câte 11,11% fiecare. 
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Graficul 38. Distribuţia victimelor la întrebarea privind impactul 
emoţional suferit în urma infracţiunii de tâlhărie (N=18) 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Tâlhăria presupune furt însoţit de agresiunea victimei, aceasta având un 
impact emoţional important sau moderat. O proporţie de 66,6% dintre 
respondenţi au suferit tulburări de somn sau teamă în urma incidentului 
(graficul 38). 

Modulul D11 - Furt 

În ce priveşte infracţiunea de furt al unor obiecte personale (fără a fi 
folosită forţa sau ameninţarea cu forţa), s-a urmărit obţinerea unor informaţii 
referitoare la: frecvenţa situaţiilor de victimizare începând cu anul 2011, 
frecvenţa săvârşirii acestui tip de infracţiune în ultimele 12 luni, locul în care a 
fost săvârşită infracţiunea şi caracteristicile acestuia (aglomerat/neaglo-
merat), tipul obiectelor furate (de ex. furt din buzunare), gradul de 
cunoaştere a reglementărilor legale privind această infracţiune, tipul de 
reacţie a victimelor în ceea ce priveşte raportarea infracţiunii respective 
autorităţilor competente şi motivele pentru eventuala neraportare, gradul de 
satisfacţie cu privire la acţiunea poliţiei şi motivele care au determinat 
nemulţumirea şi impactul emoţional al acestui tip de infracţiune asupra 
victimelor (tulburări de somn, teamă etc.). 

După cum reiese din declaraţiile victimelor, în ultimii 5 ani, la nivel 
naţional, incidenţa infracţiunii de furt a fost de aproximativ 4,9% (respectiv 
153 de victime, din 3.145 persoane chestionate). 

La nivel naţional, peste două treimi din numărul total al victimelor (103 
persoane) au declarat că incidentul a fost unul singular, în timp ce aproape o 
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pătrime (35 persoane) dintre acestea au devenit victime ale unor incidente 
repetate (graficul 39). 

Graficul 39. Distribuţia victimelor în funcţie de frecvenţa infracţiunii 
de furt (asupra lor), începând cu anul 2011, pe medii 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Din totalul persoanelor care s-au declarat victime ale infracţiunii de furt, 
60% (respectiv 58 persoane din 153 persoane) provin din mediul urban, iar 
restul din mediul rural. 

Cu toate că, la nivelul ambelor medii de rezidenţă, majoritatea 
respondenţilor au declarat că au fost vizaţi de o singură infracţiune de furt, 
ponderea victimelor din mediul rural este mai mare decât a celor din urban 
(74% vs. 63%). În schimb, majoritatea victimelor vizate de infracţiuni 
repetate de furt provin din mediul urban (26% vs. 18%).  

În cazul victimelor infracţiunilor de furt care s-au confruntat cu un 
incident singular în ultimii 5 ani, repartizarea victimelor pe medii este relativ 
echilibrată, majoritatea provenind din mediul urban (56%) (graficul 40). În 
schimb, analiza situaţiei victimelor care s-au confruntat cu acest tip de 
infracţiune în mod repetat evidenţiază o distribuţie concentrată în mediul 
urban (peste două treimi din totalul victimelor). 
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Graficul 40. Repartizarea victimelor infracţiunii de furt, 
în funcţie de frecvenţă, pe medii de rezidenţă 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Din punctul de vedere al repartizării victimelor pe regiuni, pot fi 
evidenţiate 3 categorii de regiuni. Astfel, regiunile Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est 
concentrează ponderi mai ridicate ale victimelor, cumulând aproximativ 41% 
dintre victime (graficul 41). O a doua categorie cuprinde regiunile Sud-Vest, 
Sud şi Centru, care deţin ponderi ale victimelor de 11-12% în total. Regiunile 
Vest, Sud-Est şi Nord-Vest concentrează cele mai reduse ponderi ale 
victimelor acestui tip de infracţiune (8-9%), care reprezintă împreună o 
pătrime din total. 

Graficul 41. Repartizarea victimelor infracţiunilor de furt, 
pe regiuni 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

La nivel regional, în Centru, Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov se observă o 
pondere relativ mai redusă a incidentelor singulare de furt (58%, 61,5% şi 
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62,2% din numărul victimelor) (graficul 42); în schimb, incidentele repetate 
sunt mai frecvente decât în celelalte regiuni (31,6% 26,9% şi 32,4%). La 
polul opus, în regiunile Sud-Est şi Nord-Vest, incidentele singulare au 
reprezentat peste 83%, şi respectiv, 93% din totalul cazurilor de victimizare.  

Graficul 42. Distribuţia teritorială a victimelor infracţiunii de furt, 
în funcţie de frecvenţa victimizării, începând cu anul 2011 

 

Sursa: prelucrări proprii pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Tabelul 43. Distribuţia victimelor pe regiuni, în funcţie de tipul 
victimizării faţă de infracţiunea de furt (o dată/de mai multe ori) 

Regiune 
Infracţiune 

singulară (%) 
Regiune 

Infracţiune 
repetată (%) 

Bucureşti-Ilfov 22,3 Bucureşti-Ilfov 34,3 
Nord-Est 15,5 Nord-Est 20,0 
Nord-Vest 12,6 Centru 17,1 

Sud-Muntenia 10,7 Sud-Muntenia 11,4 
Sud-Vest Oltenia 10,7 Vest 8,6 

Centru 10,7 Sud-Est 2,9 
Sud-Est 9,7 Sud-Vest Oltenia 2,9 

Vest 7,8 Nord-Vest 2,9 
Total 100,0 Total 100,0 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

După cum este evidenţiat în tabelul 43, din totalul persoanelor care au 
fost victime ale infracţiunii de furt o singură dată în ultimii 5 ani, peste o 
cincime provin din regiunea Bucureşti-Ilfov, celelalte regiuni mai bine 
reprezentate fiind Nord-Est şi Nord-Vest (15,5% şi 12,6%). Regiunile Sud-Est 
şi Vest reprezintă cele mai reduse ponderi în totalul respondenţilor – victime 
ale incidentelor singulare (sub 10% din totalul victimelor infracţiunii singulare 
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de furt). În acelaşi timp, cele mai multe incidente repetate au fost întâlnite în 
Bucureşti-Ilfov (peste o treime din totalul furturilor repetate), urmate, la mare 
distanţă, de Nord-Est (20%) şi Centru (17%). Victimele din Sud-Est, Sud-Vest 
şi Nord-Vest reprezintă mai puţin de 3% din totalul victimelor asupra cărora 
s-a săvârşit infracţiunea de furt repetat în ultimii 5 ani.  

Pentru victimele asupra cărora s-a comis infracţiunea de furt o singură 
dată în ultimii 5 ani, analiza situaţiei pe regiuni şi medii de rezidenţă indică o 
concentrare ridicată a victimelor în mediu urban, aşa cum este cazul în 
Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Vest (peste 75% din totalul victimelor). O situaţie 
opusă caracterizează regiunile din sudul României (Sud-Est, Sud-Vest şi Sud), 
acolo unde majoritatea victimelor provin din mediul rural (peste 70%) 
(graficul 43 A). 

Victimele care au fost vizate de infracţiunea de furt de mai multe ori în 
ultimii 5 ani provin preponderent din mediul urban în Centru, Nord-Est (83-
86%), sau chiar exclusiv din acesta (Sud-Est). În schimb, în alte regiuni, 
precum Sud, Sud-Vest şi Nord-Vest, victimele aparţin în cea mai mare 
pondere sau exclusiv mediului rural (75%, şi respectiv 100%) (graficul 43 B). 

La întrebarea referitoare la localizarea în timp a săvârşirii infracţiunii (în 
ultimele 12 luni) au răspuns 151 de persoane (reprezentând 98,7% din totalul 
victimelor infracţiunii de furt). Dintre acestea, aproape 60% (respectiv 90 
persoane) provin din mediul urban. 

Graficul 43. Repartizarea victimelor infracţiunii de furt  
(din ultimii 5 ani), pe medii şi regiuni 

 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
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După cum indică distribuţia răspunsurilor, 42% dintre victime au 
declarat că incidentul s-a produs în ultimele 12 luni. În majoritatea cazurilor a 
fost vorba despre un incident singular (39%, reprezentând 59 de persoane) 
(graficul 44).  

Numai în 3% dintre cazuri (5 persoane), victimele au fost vizate de mai 
multe ori în ultimele 12 luni. Jumătate dintre victime au declarat că incidentul 
nu a avut loc în ultimele 12 luni. 

Graficul 44. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea referitoare 
la victimizarea la infracţiunea de furt, săvârşită în ultimele 12 luni  

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Potrivit răspunsurilor persoanelor intervievate, în mediul urban, 
ponderea victimelor care s-au confruntat cu infracţiunea de furt în ultimele 12 
luni a fost mai ridicată decât în mediul rural, atât în ce priveşte incidentele 
singulare, cât şi cele repetate (graficul 45). Astfel, în mediul urban, în 48% 
dintre cazuri, victimele s-au confruntat cu infracţiunea de furt în ultimele 12 
luni, majoritatea precizând că incidentul a fost singular (43%). Numai 5% 
dintre victime au precizat că au fost vizate de incidente repetate.  
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Graficul 45. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea referitoare la 
victimizarea la infracţiunea de furt, în ultimele 12 luni, pe medii 

Rural Urban 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În mediul rural, numai 33% dintre victime au indicat un incident 
singular şi numai 2% – un incident repetat. În schimb, în mediul rural se 
observă o concentrare mai ridicată a persoanelor care, deşi s-au aflat în 
situaţia de victime ale infracţiunii de furt, nu au fost victimizate în ultimele 12 
luni (59%, faţă de 43% în mediul urban). 

După cum este ilustrat în graficul 46, în unele regiuni, peste 90% dintre 
victime (care s-au confruntat în ultimele 12 luni cu un singur incident de furt) 
provin din mediul urban: Nord-Est (91%), Bucureşti-Ilfov (94%) şi Vest 
(100%). Pe de altă parte, regiunile Nord-Vest şi Sud-Vest se caracterizează 
printr-o concentraţie mare a cazurilor de victimizare în mediul rural (71%, şi 
respectiv, 75%) 

Graficul 46. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea referitoare 
la cazurile de victimizare la infracţiunea de furt, 

în ultimele 12 luni – incident unic, pe medii şi regiuni 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
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În cazurile cu incidente repetate în ultimele 12 luni, victimele au 
semnalat o frecvenţă de 2 sau 3 ori. 

La întrebarea referitoare la locul în care s-a petrecut incidentul sau 
ultimul incident (în cazul în care victima a fost vizată în mod repetat), rata de 
răspuns a fost 96% (respectiv 147 persoane). 

Printre punctele fierbinţi aflate pe harta infracţiunilor de furt se numără: 
mijloacele de transport în comun (19%); parcurile şi străzile (18%), alte 
locuri decât cele sugerate în chestionar (17%) sau casa/clădirea în care 
locuieşte victima (16%). O altă categorie de locuri în care au fost săvârşite 
furturi cuprinde clădirile publice (magazine, restaurante, staţii CFR, 
aeroporturi etc.), dar şi locul de muncă/locul în care victima studiază (şcoală, 
facultate) (câte 8% fiecare). Printre locurile mai puţin vizate de către 
făptuitorii infracţiunilor de furt se numără: parcările în aer liber, casa sau 
clădirea în care locuieşte o persoană pe care victima a vizitat-o şi clădirile cu 
spaţii pentru parcare, care deţin împreună 6% din total (graficul 47). 

Graficul 47. Distribuţia victimelor în funcţie de locul în 
care a fost săvârşită infracţiunea de furt 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Aproximativ 90% dintre victime (137 persoane) au răspuns la întrebarea 
referitoare la caracteristicile locului faptei, din punctul de vedere al 
aglomeraţiei. Astfel, în 43% dintre cazuri, furturile au fost săvârşite în locuri 
aglomerate, iar în alte 45% dintre situaţii a fost vorba despre locuri 
neaglomerate. 

În general, după cum evidenţiază graficul 48, în mediul rural, furturile 
au fost săvârşite preponderent în locuri neaglomerate (53% din cazuri), în 
timp ce locurile aglomerate au fost mai vizate de infractorii din mediul urban 
(50% dintre cazuri). Această situaţie poate fi explicată prin densitatea mai 
mare de locuitori din mediu urban, care, alături de infrastructura mai 
dezvoltată decât cea în mediul rural (mijloace de transport, magazine mari 
etc.), contribuie la crearea mai frecventă a situaţiilor de aglomeraţie.  
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Graficul 48. Distribuţia victimelor infracţiunii de furt, în funcţie 
de nivelul de aglomeraţie de la locul faptei, pe medii 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Caracterizarea situaţiilor de victimizare la infracţiunea de furt, în funcţie 
de nivelul de aglomeraţie de la locul faptei şi pe medii de rezidenţă, permite 
gruparea regiunilor în trei categorii (graficul 49). Prima categorie cuprinde 
regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est şi Sud-Est, unde peste două treimi 
dintre incidentele înregistrate în spaţii aglomerate au avut loc în mediul 
urban. A doua categorie cuprinde regiunile Sud-Vest şi Nord-Vest, unde 
aproximativ jumătate dintre infracţiunile de furt din locurile aglomerate au 
fost săvârşite în mediul urban. Ultima categorie cuprinde regiunile Sud şi Vest, 
unde au fost înregistrate cele mai puţine cazuri de infracţiuni în spaţii 
aglomerate, în mediul urban (un sfert din total, în Sud şi niciuna în Vest).  

Graficul 49. Situaţii de victimizare la infracţiunea de furt, 
în funcţie de gradul de aglomeraţie, pe regiuni şi pe medii 

0%
25%
50%
75%

100%

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

ag
lo

m
er

at

ne
ag

lo
m

er
at

București-
Ilfov

Centru Nord-Est Sud-Est Sud-Vest 
Oltenia

Nord-Vest Sud-
Muntenia

Vest

Rural Urban

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 



 130 

În schimb, în regiunea Sud, au fost înregistrate cele mai multe incidente 
în spaţii aglomerate, în mediul rural (75%).  

Din totalul celor 153 de persoane care s-au declarat victime ale 
infracţiunii de furt, numai 80% (respectiv 123 persoane) au oferit detalii 
referitoare la caracteristicile celui mai recent incident de acest fel, în 
funcţie de tipul obiectelor furate (de exemplu, furt din buzunare). Potrivit 
declaraţiilor victimelor, obiectele furate se aflau asupra lor în 44% dintre 
cazuri, în alte 44% cazuri fiind vorba de obiecte pe care victima nu le deţinea 
asupra ei.  

În ceea ce priveşte victimele care au declarat că au avut asupra lor 
obiectul furat, analiza răspunsurilor evidenţiază un raport de 1:2 între mediul 
rural şi cel urban (graficul 50). Astfel, în timp ce aproape 69% dintre victime 
provin din mediul urban, numai 31% domiciliau în mediul rural. Acest fapt 
poate fi pus în legătură cu existenţa mai frecventă a locurilor aglomerate din 
mediul urban şi cu predilecţia infractorilor pentru a acţiona în aceste locuri. 

Distribuţia răspunsurilor victimelor care nu au avut asupra lor obiectul 
furat indică o repartizare egală a acestora între cele două medii de rezidenţă 
(50% fiecare). 

Graficul 50. Distribuţia cazurilor în care a fost vorba despre 
furtul unor obiecte aflate asupra victimelor vs. furtul unor 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Din punctul de vedere al distribuţiei regionale a răspunsurilor victimelor 
care au declarat că deţineau asupra lor bunurile furate, graficul 51 arată că în 
regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Sud-Vest majoritatea victimelor provin 
din mediul urban (78%, 79% şi 100%). În schimb, în Nord-Vest, numai o 
treime provin din mediul urban, iar în Sud şi Vest nu au fost evidenţiate 
victime din mediul urban, ci numai din mediul rural. 
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Graficul 51. Distribuţia victimelor pe regiuni, în funcţie de 
răspunsul la întrebarea dacă aveau asupra lor obiectele furate 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În ce priveşte victimele care au declarat că nu deţineau asupra lor 
bunurile furate, acestea provin în majoritate din mediul urban în Vest (100%), 
Bucureşti-Ilfov (82%) şi Centru (67%) şi din mediul rural în Nord-Vest, Sud 
(71% în fiecare) şi Sud-Vest (100%). 

Reglementările legale privind infracţiunea de furt sunt cunoscute 
de către două cincimi dintre victime. Alte două cincimi au declarat că le 
cunosc numai parţial, în timp ce 12% nu au cunoştinţe despre aceste 
reglementări. 

În funcţie de mediul de rezidenţă, cele mai multe victime care cunosc 
reglementările legale sunt concentrate în mediul urban (56%). Aceeaşi 
situaţie se întâlneşte şi în rândul victimelor care cunosc numai parţial 
reglementările în vigoare (62%), dar şi a celor care nu cunosc aceste 
reglementări (55%). În mediul urban, cunoaşterea (deplină sau parţială) 
reglementărilor legale într-o măsură mai mare decât în mediul rural poate fi 
determinată de nivelul mai ridicat de educaţie a locuitorilor, dar şi de nivelul 
superior de dezvoltare a infrastructurii de comunicaţii. 

Victimele care au declarat că sunt la curent cu prevederile legale provin 
în cea mai mare parte din mediul urban în regiunile Centru, Nord-Est şi 
Bucureşti-Ilfov (deţinând ponderi cuprinse între 67 şi 90%) (graficul 52). La 
polul opus se află regiuni precum Nord-Vest, Sud-Vest şi Sud, unde 
majoritatea victimelor care cunosc reglementările legale provin din mediul 
rural (71%, 83% şi 87%). 
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Graficul 52. Distribuţia regională a răspunsurilor privind 
cunoaşterea (în diferite grade) a reglementărilor legale referitoare 

la infracţiunea de furt 

DA PARŢIAL 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În acelaşi timp, cunoaşterea parţială a reglementărilor legale este 
predominantă în mediul urban în Vest (100%) şi Bucureşti-Ilfov (83%) şi într-o 
mai mică măsură în Sud-Vest, Nord-Est, Centru şi Sud-Est (deţinând ponderi 
cuprinse între 50-67%). În Sud şi Nord-Vest, dimpotrivă, majoritatea victimelor 
care au menţionat cunoaşterea parţială a reglementărilor provin din mediul 
rural (67% şi 71%). 

Din totalul victimelor infracţiunii de furt, 151 de persoane (98,7%) au 
oferit detalii privind modul în care au acţionat în ce priveşte raportarea 
infracţiunii către autorităţi. În 57% dintre cazuri (respectiv 86 persoane), 
incidentul a fost raportat, fie de către victimă, fie de către cineva cunoscut. În 
alte 4% dintre situaţii poliţia a aflat despre incident, dar într-un alt mod. În 
aproximativ o treime din situaţiile de victimizare, poliţia nu a fost informată 
(graficul 53). 

Printre cele mai importante motive care au determinat neraportarea 
infracţiunilor de furt către poliţie (N=68, 44,4%) menţionăm: existenţa 
unor pierderi neînsemnate (31%) şi părerea că poliţia nu ar fi putut face 
nimic/că nu existau dovezi (20%). Alte motive menţionate, dar care au 
deţinut o pondere mai redusă în total cuprind: rezolvarea situaţiei chiar de 
către victimă (8%), considerarea intervenţiei poliţiei ca fiind nepotrivită sau 
lipsită de necesitate (6%), rezolvarea problemei de către alţi membri ai 
familiei (aproximativ 5%). Totodată, răspunsurile victimelor au evidenţiat şi o 
categorie aparte de motive, neprecizate în chestionar (7%) 
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Graficul 53. Distribuţia victimelor în funcţie de raportarea 
infracţiunii de furt 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În ceea ce priveşte modul în care a fost evaluată intervenţia 
poliţiei şi urmările acesteia, la nivel naţional (N=109, 71,2%), aproximativ 
60% dintre victime s-au declarat mulţumite, iar 15% – nemulţumite. 

Analiza gradului de satisfacţie cu privire la felul în care poliţia a 
tratat şi rezolvat cazul (N=104 persoane, 68%), evidenţiază, la nivel naţional, 
o pondere de 29% a celor foarte mulţumiţi, în timp ce persoanele destul de 
mulţumite au reprezentat 38% din total. Situaţiile în care intervenţia poliţiei a 
lăsat de dorit reprezintă 14% din total. 

Printre motivele nemulţumirii (N=48 persoane, 31%) se numără: 
nerecuperarea bunurilor furate (19%), neidentificarea sau nepedepsirea 
făptuitorului (17%), neinformarea victimei cu privire la stadiul anchetei (8%), 
neimplicarea suficientă în rezolvarea cazului sau lipsa de interes pentru 
demararea anchetei (câte 5% fiecare). Cu toate acestea, trebuie precizat 
faptul că cea mai importantă pondere este deţinută de varianta „nu 
răspund/nu ştiu” (39%). 

La nivel naţional (N=147, 96%), infracţiunea de furt a generat un 
impact emoţional important asupra a 6% dintre victime, un impact moderat 
pentru 22% dintre victime, în timp ce 63% dintre acestea au declarat că 
incidentul nu a generat un astfel de impact asupra lor. 

Modulul D12 - Distrugere de bunuri 

Pentru a afla detalii referitoare la infracţiunea de distrugere de bunuri, 
au fost adresate întrebări privind: frecvenţa incidentelor de acest tip în ultimii 
5 ani, săvârşirea infracţiunii în ultimele 12 luni, bunul distrus, numărul de 
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făptuitori şi cine au fost aceştia, nivelul de cunoaştere a reglementărilor legale 
privind această infracţiune, tipul de reacţie a victimelor în ce priveşte rapor-
tarea infracţiunii respective autorităţilor competente, gradul de satisfacţie 
referitor la acţiunea poliţiei şi impactul emoţional al acestui tip de infracţiune 
asupra victimelor. 

Începând cu anul 2011, incidenţa distrugerilor de bunuri la nivel naţional 
a fost de 6,6% (respectiv 207 victime, din 3145 persoane chestionate).  

La nivel naţional, 69% dintre victime au declarat că incidentul s-a 
petrecut o singură dată, în timp ce 28% dintre acestea au indicat o situaţie de 
victimizare repetată.  

Distribuţia victimelor pe medii de rezidenţă sugerează faptul că 
majoritatea provin din mediul urban (57%), în timp ce numai 43% au avut 
domiciliul în mediul rural. Pentru infracţiunea de distrugere săvârşită ca 
incident unic în ultimii 5 ani, mediul de rezidenţă nu pare a prezenta o foarte 
mare relevanţă, în condiţiile în care distribuţia victimelor pe medii este relativ 
echilibrată, cu 51,4% în mediul urban. Dacă analizăm însă distribuţia celor 
care s-au aflat în situaţia de victimizare în mod repetat, vom observa o 
concentrare mult mai ridicată în mediul urban (de peste două treimi). 

După cum evidenţiază graficul 54 A, pentru incidentele singulare, 
distribuţia teritorială indică o grupare a regiunilor în 3 categorii. Astfel, 
regiunile Centru, Nord-Vest şi Sud-Vest prezintă ponderi ale victimelor din 
mediul urban relativ scăzute (între 29 şi 33% din total). A doua categorie 
cuprinde regiuni cu distribuţie mai echilibrată pe medii (mediul urban are 
ponderi cuprinse între 50 şi 60%): Vest, Sud, Sud-Est şi Nord-Est. Regiunea 
Bucureşti-Ilfov formează o categorie aparte, aici ponderea victimelor din 
mediul urban înregistrând peste 92%. 
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Graficul 54. Distribuţia victimelor infracţiunii de distrugere, 
începând cu 2011, în funcţie de frecvenţa incidentelor, 

pe medii de rezidenţă şi regiuni 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Atunci când este vorba despre incidente repetate graficul 54 B, există 
câteva regiuni în partea de vest a ţării, în care victimele au fost concentrate 
exclusiv în mediul urban (Sud-Vest, Vest şi Nord-Vest). În acelaşi timp, în 
partea de est a României, se înregistrează ponderile cele mai mici ale 
victimelor din mediul rural (20-25%): regiunile Sud-Est şi Nord-Est. În Sud şi 
Centru, victimele sunt repartizate în mod egal între cele medii de rezidenţă. 

Pentru 56% dintre victime, infracţiunea de distrugere de bunuri a fost 
săvârşită în ultimele 12 luni (N=203, 98%), după cum urmează: 48% - 
victime vizate de un singur incident şi 8% - cazuri de victimizare repetată. În 
această ultimă situaţie, numărul de incidente repetate variază în funcţie de 
regiuni şi medii de rezidenţă, astfel: de câte 2 ori în Nord-Est - urban, Sud - 
urban şi rural, Vest – urban şi Nord-vest – urban; de câte 3 ori în Nord-Est - 
urban, Centru – rural şi Bucureşti-Ilfov – urban; de câte 4 ori în Nord-Est – 
urban şi Bucureşti-Ilfov – urban; de 10 ori în Centru – rural. 

Printre bunurile distruse cu predilecţie de infractori (N=198, 96%) s-
au numărat: casa (geamuri, uşi, pereţi etc.) – 43% dintre cazuri şi vehiculul – 
32% dintre cazuri. Categoria „alte bunuri” distruse deţine o pondere de 22% 
dintre incidente şi cuprinde cel mai frecvent: gardul, obiectele electronice 
(telefon mobil, laptop), tăierea unor pomi fructiferi, a viţei de vie sau 
distrugerea unor culturi agricole, distrugerea bicicletei.  

Numărul de făptuitori (N=203, 98%) a variat între 1 şi 5 persoane. 
Aproape 70% dintre victime au declarat că distrugerea a fost săvârşită de un 
singur autor, 17% au susţinut că a fost vorba despre 2 infractori, iar în 8% 
dintre cazuri au fost 3 infractori. Distrugerea provocată de 4 şi 5 autori a fost 
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menţionată de cele mai puţine ori (3,1% şi respectiv 2,7% dintre cazuri). 
Repartizarea teritorială a numărului de făptuitori cuprinde: 57 de infractori în 
Nord-Est – numărul cel mai mare înregistrat într-o regiune, 37 de infractori în 
Centru, în Bucureşti-Ilfov – 27, în Sud-Est – 22, în Sud – 20. Numărul cel mai 
mic de infractori a fost înregistrat în partea de vest a României: Vest – 7, 
Sud-Vest – 11 şi Nord-Vest – 12. 

Dintre persoanele chestionate (N=192, 93%), 32% au declarat că 
distrugerea bunurilor proprii a fost săvârşită de persoane necunoscute, 
iar în 53% dintre cazuri, autorul/autorii era/erau persoane cunoscute. Dintre 
aceştia, majoritatea erau cunoscuţi după nume (40%), iar în 13% dintre 
situaţii, victima îl/îi cunoştea din vedere. În acelaşi timp, 9% au declarat că nu 
au văzut persoana care a săvârşit fapta. Prin urmare, putem afirma că acest tip 
de infracţiune este săvârşită, în general, de către persoane pe care victimele le 
cunosc într-un fel, sau altul. 

Din punctul de vedere al identităţii infractorului (rudă, prieten, vecin 
etc.), respondenţii (N=174, 84%) au indicat faptul că în cele mai multe dintre 
cazuri (33%) a fost vorba despre un vecin. Colegii de serviciu şi fostul sau 
actualul partener de viaţă au fost menţionaţi de foarte puţine ori ca şi 
făptuitori (numai 1%, 2% şi respectiv, 3%), iar rudele şi prietenii - în 6-7% 
dintre situaţii. În schimb, 22% dintre victime au declarat că făptuitorii fac 
parte dintr-o altă categorie decât cele menţionate în chestionar. 

Nivelul de cunoaştere a reglementărilor legale (N=203, 98%) este 
relativ ridicat, în condiţiile în care o treime dintre victime au declarat că le 
cunosc, iar 54% – le cunosc doar parţial. Numai 12% dintre victime nu cunosc 
legislaţia din domeniu. 

În ce priveşte raportarea infracţiunilor către autorităţi (N=204, 
98,5%), 58% dintre victime au declarat că ele sau cineva apropiat lor au raportat 
infracţiunea la poliţie. În alte 7% dintre cazuri, poliţia a aflat despre incident în alt 
mod. Cu toate acestea, în 30% dintre cazuri, poliţia nu a fost informată. 

Printre motivele care stau la baza acestui tip de comportament 
(N=94, 45%) se numără mai ales: lipsa de importanţă a pierderilor suferite 
(38%), părerea că poliţia nu ar fi putut face nimic/că nu existau dovezi (12%) 
şi faptul că victimele nu au dorit intervenţia poliţiei (10%). În 8% dintre 
cazuri, victimele au rezolvat singure/îl cunoşteau pe infractor, în 6% dintre 
cazuri nu au considerat că intervenţia poliţiei este necesară. Teama de 
repercusiuni a fost menţionată în 5% dintre situaţii. În general, percepţia 
asupra activităţii poliţiei este pozitivă, în condiţiile în care numai 4% dintre 
victime au declarat că nu au anunţat poliţia deoarece aveau certitudinea că 
această acţiune ar fi fost zadarnică şi că poliţia nu ar fi făcut nimic. 

În urma reacţiei primite de la autorităţi după declararea 
infracţiunii (N=141, 68%), 76% dintre victime s-au declarat mulţumite şi 
11% nemulţumite.   
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Din punctul de vedere al evaluării gradului de satisfacţie în ce 
priveşte modul de intervenţie a poliţiei (N=146, 70,5%), ponderea 
persoanelor mulţumite şi relativ mulţumite a fost de 39% în fiecare caz. Cu 
toate acestea, au existat şi victime nu prea mulţumite (7%) şi chiar 
nemulţumite (4%). 

Motivele care au stat la baza nemulţumirii în ce priveşte intervenţia 
poliţiei (N=50, 24%) au fost: neidentificarea/nepedepsirea făptuitorului 
(20%), depunerea unui efort insuficient pentru rezolvarea cazului (10%), 
nerecuperarea prejudiciului (7%), comunicarea defectuoasă cu victima pe 
parcursul anchetei (7%). În acelaşi timp, 5% dintre victimele nemulţumite 
denunţă lipsa de interes a poliţiei faţă de cazul respectiv, 4% – tratamentul 
incorect sau lipsa de politeţe din partea anchetatorilor şi 2% – ritmul lent al 
anchetei. Trebuie menţionată şi ponderea relativ ridicată a celor care au 
indicat varianta „nu răspund/nu ştiu”: 42%. 

Incidentele legate de săvârşirea infracţiunii de distrugere de bunuri 
(N=191, 92%) au cauzat, la nivel naţional, un impact emoţional puternic 
doar în 10% dintre cazuri, iar în alte 28% de cazuri a fost vorba despre un 
impact moderat. În acelaşi timp, 58% dintre victime au declarat că incidentul 
respectiv nu a avut un impact emoţional asupra lor. 

Modulul D13 - Hărţuire 

Pentru a surprinde detaliile referitoare la infracţiunea de hărţuire, 
chestionarul a cuprins un modul special cu întrebări referitoare la: frecvenţa 
cu care victimele s-au confruntat cu acest tip de incidente începând cu anul 
2011, incidenţa în ultimele 12 luni, persoana care a comis infracţiunea (o 
persoană cunoscută vs. o persoană necunoscută), forma prin care a fost 
manifestată această infracţiune, nivelul de cunoaştere a reglementărilor 
legale, raportarea sau nu a incidentului către autorităţi, motivele pentru care 
nu a fost raportat, gradul de satisfacţie cu privire la modul în care au acţionat 
autorităţile, motivele pentru care victimele nu au fost mulţumite de activitatea 
poliţiei şi impactul emoţional asupra victimelor. 

Respondenţii (N=24, 0,76%) au indicat faptul că 46% au fost vizaţi o 
singură dată de infractori începând cu anul 2011. Ponderea victimelor 
care s-au confruntat cu mai multe incidente de acest tip a fost de 42%. 
Distribuţia pe medii de rezidenţă evidenţiază gradul mai ridicat de concentrare 
a victimelor în mediul urban (71%).  

În cazul incidentelor singulare, victimele provin în cea mai mare parte din 
mediul urban – Nord-Est (65%) şi exclusiv din mediul urban în Bucureşti-Ilfov 
şi Sud. În Sud-Est şi Centru, ponderea victimelor din mediul urban este 
cuprinsă între 35-50%. Cea mai mare concentraţie a victimelor care provin din 
mediul rural poate fi întâlnită în Sud-Est (65%), urmată de Centru (50%) şi 
Sud-Est (65%). De altfel, persoane aparţinând mediului rural se regăsesc doar 
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în aceste trei regiuni. În Vest şi Nord-Vest nu au fost identificate victime ale 
hărţuirii nici în mediul rural, nici în cel urban. Cu toate acestea, nu putem 
afirma cu certitudine faptul nu există victime, ci doar că, din cauza dimensiunii 
reduse a eşantionului, acestea nu au putut fi identificate în urma cercetării. 

Pe de altă parte, victimele care s-au confruntat cu mai multe incidente 
de acest fel începând cu 2011, au provenit exclusiv din mediul urban în 
Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest, Sud şi Vest, iar în Nord-Est – doar în proporţie de 
50%. Victimele din mediul rural au fost identificate în numai 2 regiuni: 50% în 
Nord-Est şi 100% în Centru. În Nord-Vest şi Sud-Est nu au fost identificate 
victime în niciunul dintre mediile de rezidenţă. 

Din totalul răspunsurilor la întrebarea legată de săvârşirea celui mai 
recent incident în ultimele 12 luni şi frecvenţa în acest interval de 
timp (N=22, 92%), ponderea victimelor care s-au confruntat cu un singur 
incident este egală cu cea a victimelor vizate în mod repetat (câte 41% 
fiecare). Un procent de 18% au declarat că incidentul a avut loc cu mai mult 
de 12 luni înainte. Atunci când s-au confruntat cu incidente repetate, unii 
dintre respondenţi nu au precizat de câte ori s-a întâmplat. În cazul în care 
numărul de incidente a fost precizat, a fost vorba despre 5 incidente într-un 
caz (în Bacău, mediul rural) şi de alte 6 incidente în alt caz (Bucureşti). 

La nivel naţional, în funcţie de identitatea făptuitorului (N=23, 96%), 
victimele au declarat că, în aproape trei pătrimi dintre cazuri, au fost hărţuite 
de către persoane cunoscute. Numai 22% dintre victime au fost hărţuite de 
persoane necunoscute. 

Formele de manifestare a hărţuirii (N=23, 96%) se referă, în principal, 
la urmărirea pe stradă (31%), transmiterea de mesaje prin telefonul mobil sau 
prin e-mail (26%), apeluri repetate pe telefonul personal al victimei (20%), 
supravegherea casei (14%). Din punctul de vedere al repartizării pe medii, 
fiecare formă de hărţuire pare a avea un mediu predilect în care se manifestă. 
Astfel, urmărirea pe stradă este utilizată în majoritatea cazurilor în mediul urban 
(82%). În cazul trimiterii de mesaje, raportul dintre ponderea victimelor din 
mediul urban şi cel rural este de 2:1. Apelurile repetate pe telefonul mobil 
reprezintă o metodă de hărţuire utilizată relativ mai frecvent în mediul urban, 
însă distribuţia urban-rural este mai echilibrată decât în cazurile precedente. Din 
datele obţinute în urma cercetării reiese şi că supravegherea casei şi a locului de 
muncă reprezintă metode utilizate de infractori exclusiv în mediul urban. 

Răspunsurile la întrebarea referitoare la gradul de cunoaştere a 
reglementărilor legale (N=23, 96%) evidenţiază o pondere de 44% a celor 
care s-au declarat cunoscători ai acestora, victimele care nu cunosc decât 
parţial legislaţia reprezentând puţin peste o pătrime din total. Având în vedere 
că alte 26% dintre victime au declarat că nu au cunoştinţă despre prevederile 
legale aplicabile în cazul hărţuirii, putem afirma că gradul de cunoaştere poate 
fi îmbunătăţit semnificativ printr-o mai bună comunicare din partea institu-
ţiilor abilitate. 
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Potrivit declaraţiilor (N=23, 96%), la nivel naţional, incidentele de 
hărţuire au fost raportate către poliţie chiar de către victime sau persoane 
cunoscute ale acestora în 61% dintre cazuri, iar în alte 4% dintre situaţii 
poliţia a aflat despre incident, însă într-un alt mod. În primul caz, victimele 
provin într-o pondere importantă din mediul urban (93%), iar în al doilea, 
exclusiv din mediul urban. 

Pe de altă parte, un procent însemnat dintre incidente au rămas 
neraportate (31%). Distribuţia victimelor pe medii indică faptul că în mediul rural 
sunt cele mai multe incidente neraportate (71%), iar restul în mediul urban. 

Cele mai importante motive care au stat la baza neraportării 
infracţiunilor (N=10, 44%) au fost: considerarea incidentului ca fiind lipsit 
de importanţă/nesemnificativ (37%) şi rezolvarea situaţiei de către alţi 
membri ai familiei (27%). Alte motive menţionate, însă mai puţin frecvent 
(9%), sunt: rezolvarea situaţiei de către victimă, sesizarea altor autorităţi, 
percepţia potrivit căreia situaţia era nepotrivită pentru intervenţia poliţiei şi 
preferinţa pentru neimplicarea poliţiei în cazul respectiv. 

În funcţie de percepţia asupra modului în care a acţionat poliţia 
(N=16, 70%), 37% dintre victime au fost mulţumite. Dintre acestea, peste 
83% provin din mediul urban şi numai 17% din cel rural. Pe de altă parte, 
ponderea persoanelor nemulţumite a fost de 31%, aparţinând exclusiv 
mediului urban. 

Analiza gradului de satisfacţie faţă de acţiunea poliţiei, la nivel 
naţional (N=14, 60%), evidenţiază un procent de 29% al celor foarte 
mulţumiţi şi de 14% al celor destul de mulţumiţi. Ponderea celor care nu au 
răspuns este de 21%. În acelaşi timp, alţi 14% nu sunt prea mulţumiţi, iar 
22% sunt nemulţumiţi.  

Printre motivele care au determinat nemulţumirea victimelor 
(N=11, 48%) se numără mai ales: neidentificarea sau nepedepsirea 
făptuitorului (27%), percepţia potrivit căreia poliţia nu a depus destul efort 
pentru rezolvarea cazului (18%) sau lipsa de interes a poliţiei faţă de cazul 
respectiv (9%). 

În ce priveşte urmările incidentului asupra echilibrului emoţional 
(N=21, 91%), aproape o pătrime dintre victime au menţionat un impact 
semnificativ şi 28% – un impact moderat. În acelaşi timp, aproape jumătate 
dintre victime au declarat că incidentul nu a avut urmări la nivel emoţional. 

Deşi informaţiile prezentate anterior pot oferi o imagine asupra 
specificului infracţiunii de hărţuire la nivel naţional, din cauza incidenţei foarte 
reduse a acestui tip de infracţiune, datele obţinute au un caracter extrem de 
limitativ pentru formularea de concluzii coerente şi pertinente. 
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Modulul D14 - Ameninţare 

În ceea ce priveşte infracţiunea de ameninţare, s-a urmărit obţinerea 
unor informaţii referitoare la: frecvenţa situaţiilor de victimizare începând cu 
anul 2011, săvârşirea acestui tip de infracţiune în ultimele 12 luni, identitatea 
făptuitorului, nivelul de cunoaştere a reglementărilor legale, tipul de reacţie a 
victimelor în ce priveşte raportarea infracţiunii respective autorităţilor compe-
tente, motivele care au determinat o eventuală neraportare, gradul de satis-
facţie referitor la acţiunea poliţiei şi eventualele motive care au determinat 
nemulţumirea şi impactul emoţional al acestui tip de infracţiune asupra 
victimelor. 

Începând cu anul 2011, infracţiunea de ameninţare a vizat 
preponderent, la nivel naţional (N=278, 8,9%), victime din mediul urban 
(62%). Distribuţia frecvenţei de producere a acestui tip de infracţiune este 
repartizată în mod egal între victimele care au fost vizate o singură dată şi 
cele care au experimentat incidente repetate (câte 49% fiecare). 

După cum evidenţiază graficul 55 A, pentru incidentele singulare, 
victimele provin preponderent din mediul urban în regiunile: Vest (67%), 
Nord-Est (70%) şi Bucureşti-Ilfov (86%). În acelaşi timp, în Nord-Vest şi Sud-
Vest, victimele sunt concentrate în mediul rural (64%, şi respectiv, 70%). În 
Sud-Est, Sud şi Centru, distribuţia victimelor este echilibrată pe cele două 
medii de rezidenţă. 

Graficul 55. Distribuţia victimelor vizate de infracţiuni de 
ameninţare, începând cu 2011, în funcţie de frecvenţă, 

pe medii de rezidenţă şi regiuni 

  

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Infracţiuni de ameninţare repetate au fost săvârşite cu predilecţie 
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acestea au vizat mai ales victime din mediul rural (54%, şi respectiv, 55%) 
(graficul 55 B). În Nord-Vest, Sud-Est şi Centru, victimele din mediul rural au 
reprezentat între 35 şi 48% din total. 

Persoanele care au devenit victime în ultimele 12 luni (N=273, 98%) 
au fost vizate o singură dată în 41% dintre cazuri, incidente repetate fiind 
înregistrate în 18% dintre situaţii. Ponderea celor care au indicat incidente 
anterioare ultimelor 12 luni este de 39%. 

Distribuţia teritorială a victimelor vizate de incidente singulare reliefează 
mai multe categorii de regiuni (graficul 56). Astfel, în Nord-Est, Vest şi 
Bucureşti-Ilfov, incidentele au fost îndreptate preponderent către persoane 
din mediul urban (ponderi între 71 şi 83% din total). La polul opus, în Sud-Est 
şi Sud-Vest, cele mai vizate au fost persoanele din mediul rural (55,5%, şi 
respectiv, 64%). 

Graficul 56. Distribuţia victimelor vizate de infracţiuni 
de ameninţare în ultimele 12 luni, în funcţie de frecvenţă, 

pe medii de rezidenţă şi regiuni 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Victimele infracţiunilor repetate în decursul ultimelor 12 luni au fost 
concentrate exclusiv în mediul urban în Vest, Nord-Est şi Sud-Vest, sau 
preponderent în acesta: Bucureşti-Ilfov (85%), Sud-Est (75%) şi Nord-Vest 
(70%). Cu toate acestea, există şi câteva regiuni în care ponderea cea mai 
mare a victimelor revine mediului rural: Sud (75%) şi Centru (56%). 

În urma analizei răspunsurilor la întrebarea referitoare la identitatea 
făptuitorului (N=260, 94%), se observă că peste 82% dintre victime au fost 
ameninţate de o persoană cunoscută. În cazul acestor infracţiuni, majoritatea 
victimelor provin din mediul urban (59%) şi numai 41% din mediul rural. Pe 
de altă parte, 18% dintre victime au declarat că nu îl cunoşteau pe autorul 
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infracţiunii de ameninţare. În acest caz, ponderea victimelor din mediul urban 
este mai semnificativă (78%). 

Dintre victimele care au furnizat detalii referitoare la nivelul de 
cunoaştere a reglementărilor legale (N=277, 99,6%), aproape jumătate 
au declarat că le cunosc, 39% – că le cunosc parţial, în timp ce 12% nu ştiu 
nimic despre acestea. 

La întrebarea referitoare la raportarea infracţiunii (N=276, 99%), 
numai 25% dintre victime au declarat că ele sau persoane apropiate lor au 
raportat incidentul. Aproape jumătate din victime au declarat că nu ştiu dacă 
incidentul a fost făcut cunoscut sau nu autorităţilor, iar alte 24% au indicat 
faptul că poliţia nu a fost informată.  

Decizia de a nu anunţa autorităţile cu privire la incidentul suferit 
a fost fundamentată, în principal, pe baza următoarelor motive: considerarea 
incidentului de către victime ca fiind lipsit de importanţă (31%), dorinţa ca 
poliţia să nu intervină (20%), percepţia că este nepotrivită intervenţia poliţiei 
(13%) şi că poliţia nu ar fi putut face nimic/nu existau dovezi (12%). 
Situaţiile care au subliniat opinia că poliţia nu ar fi făcut nimic şi teama de 
repercusiuni deţin sub 4% din total. 

În funcţie de percepţia asupra modului de acţiune al poliţiei în ce 
priveşte incidentul în cauză (N=179, 64%), majoritatea victimelor s-au 
declarat mulţumite. Numai 9% au considerat contrariul. 

Analiza gradului de satisfacţie a victimelor în ce priveşte 
intervenţia poliţiei (N=161, 58%) evidenţiază faptul că ponderea celor 
foarte mulţumiţi este mai redusă decât ponderea celor destul de mulţumiţi 
(36% vs. 45%). În acelaşi timp, 5% dintre victime s-au declarat nu prea 
mulţumite, iar 4% – nemulţumite. Această imagine poate indica un decalaj 
între nivelul aşteptărilor, pe de o parte, şi realitatea cotidiană a modului în 
care se desfăşoară activitatea poliţiei, pe de altă parte. 

Concret, cele mai des menţionate motive de nemulţumire (N=52, 
19%), au fost: ritmul lent al anchetei (12%), lipsa de interes a poliţiei faţă de 
caz (11%), depunerea unui efort insuficient (10%), comunicarea defectuoasă 
a stadiului anchetei (6%), neidentificarea/pedepsirea autorului (4%). Un 
procent de 13% au avut alte motive de nemulţumire (legislaţia prea blândă, 
favorizarea infractorilor, atitudinea nepotrivită a procurorului de caz, 
convingerea că nu i s-a făcut dreptate). Aproximativ 40% dintre victime nu au 
răspuns la această întrebare.  

La nivel naţional, impactul emoţional generat asupra victimelor 
(N=239, 86%) a fost, în general, moderat (37% din cazuri), fiind semnificativ 
numai în 10% dintre cazuri. În acelaşi timp, pentru aproximativ jumătate 
dintre victime, nu a existat nicio tulburare a echilibrului emoţional ca urmare a 
săvârşirii acestei infracţiuni. 
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Modulul D15 - Şantaj 

Surprinderea unor informaţii detaliate referitoare la infracţiunea de 
şantaj a necesitat conceperea unui modul separat cu întrebări privind: 
frecvenţa incidentelor de acest tip începând cu anul 2011, incidenţa şi 
frecvenţa infracţiunii în ultimele 12 luni, identitatea autorului (persoană 
cunoscută/necunoscută), descrierea situaţiei propriu-zise, nivelul de cunoaş-
tere a reglementărilor legale privind această infracţiune, tipul de reacţie a 
victimelor în ceea ce priveşte raportarea infracţiunii respective autorităţilor 
competente şi motivele eventualei neraportări, gradul de satisfacţie în urma 
acţiunii poliţiei şi eventuale motive ale nemulţumirii şi impactul emoţional al 
acestui tip de infracţiune asupra victimelor. 

La nivel naţional, incidenţa şantajului realizat începând cu anul 
2011 a fost extrem de redusă (N=20, 0,6%). Din totalul victimelor, 40% s-au 
confruntat o singură dată cu situaţia de victimizare, începând cu anul 2011, în 
timp ce 45% s-au declarat victime ale unor incidente repetate. 

Victimele din mediul urban au fost foarte bine reprezentate în cadrul 
ambelor tipuri de victimizare. Astfel, în mediul urban s-au produs peste 87% 
dintre incidentele singulare şi aproape 78% dintre incidentele repetate. 

În ceea ce priveşte situaţia de victimizare faţă de infracţiunea de şantaj 
în ultimele 12 luni (N=19, 95%), 37% dintre victime au declarat că s-au 
confruntat cu un singur incident, iar puţin peste un sfert dintre acestea au fost 
vizate de incidente repetate. În acelaşi timp, victimele care au fost şantajate cu 
mai mult de 12 luni înainte au reprezentat aproximativ 32% din total. 

Autorul infracţiunii de şantaj (N=19, 95%) a fost, în majoritatea 
situaţiilor, o persoană pe care victima o cunoştea (63%), în timp ce în 27% 
dintre cazuri, autorul a fost o persoană necunoscută.  

În ce priveşte descrierea situaţiilor în care victima a fost şantajată 
(N=11, 55%), persoanele chestionate au menţionat: solicitarea de la victimă 
a unor sume de bani pentru siguranţa familiei, acordarea unor împrumuturi de 
tip cămătărie şi modificarea unilaterală a condiţiilor privind returnarea 
(devansarea datei de returnare şi multiplicarea sumei), solicitarea unor 
anumite servicii în schimbul stopării unor dezvăluiri compromiţătoare către 
membrii familiei/soţie etc. 

La nivel naţional, reglementările legale aplicabile infracţiunii de 
şantaj (N=20, 100%) sunt cunoscute de aproximativ 75% dintre victime, dar 
în diferite grade (40% au declarat că le cunosc, în timp ce 35% – că le cunosc 
parţial). Un sfert dintre victime nu ştiu nimic despre aceste prevederi legale. 

În ceea ce priveşte atitudinea victimelor faţă de raportarea 
incidentului (N=20, 100%), analiza răspunsurilor evidenţiază ponderea 
extrem de scăzută a celor care aleg să apeleze la sprijinul autorităţilor. În 
numai 30% dintre cazuri, incidentul a fost raportat, fie de către victimă, fie de 
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o persoană apropiată a acesteia. În acelaşi timp, peste 55% dintre victime nu 
au informat poliţia cu privire la producerea infracţiunii de şantaj.  

Printre cele mai frecvente motive care au stat la baza acestui din urmă 
comportament (N=13, 65%) menţionăm: considerarea incidentului drept unul 
minor/ fără pierderi importante (38%), rezolvarea situaţiei chiar de către 
victimă (15%), percepţia că poliţia nu ar fi făcut nimic (15%), considerarea 
incidentului ca fiind nepotrivit pentru intervenţia poliţiei (8%), teama de 
repercusiuni (8%) şi sesizarea altor autorităţi (8%).  

În funcţie de percepţia victimelor cu privire la modul de intervenţie 
a poliţiei (N=11, 55%), 37% dintre victime s-au declarat mulţumite, 27% au 
fost nemulţumite, iar 36% nu au răspuns la această întrebare. 

Din totalul victimelor care au oferit detalii privind gradul de satisfacţie 
vis-à-vis de activitatea poliţiei (N=7, 35%), o pondere extrem de scăzută 
revine celor foarte mulţumite (6%) şi destul de mulţumite (9%). Pe de altă 
parte, persoanele nemulţumite reprezintă doar 4% din total, iar persoane nu 
prea mulţumite nu au fost identificate. În acelaşi timp, aproximativ 73% 
dintre respondenţi au selectat dintre răspunsuri varianta „nu ştiu”. 

Nemulţumirea victimelor (N=6, 30%) fost cauzată mai ales de: 
comunicarea deficitară a stadiului anchetei (25%), depunerea unui efort prea 
mic/insuficient (25%) şi lipsa de interes faţă de respectivul caz (12%). 

În ce priveşte efectele incidentului asupra echilibrului emoţional 
(N=14, 70%), se observă o distribuţie relativ egală a victimelor care au 
suferit un impact important şi a celor care au fost influenţate într-o măsură 
mai mică (22%, respectiv 21%). În acelaşi timp, jumătate dintre respondenţi 
au susţinut că incidentul nu a avut niciun impact emoţional asupra lor. 

Cu toate acestea, trebuie precizat faptul că, din cauza incidenţei foarte 
reduse a acestui tip de infracţiune, datele obţinute au un caracter extrem de 
limitativ pentru formularea de concluzii coerente şi pertinente.  

Modulul D16 - Mită 

În cadrul acestui modul se analizează infracţiunea „mită”, fiind adresate 
întrebări care vizau aspecte legate de identificarea numărului de astfel de 
incidente petrecute începând cu anul 2011, identificarea unor categorii de 
persoane care au solicitat spagă de la respondenţi, realizarea unei imagini 
legate de gradul de cunoaştere a reglementărilor legale privind această 
infracţiune, gradul de raportare a incidentului la autorităţile competente, 
identificarea motivelor pentru care poliţia nu a fost informată despre acest 
incident, cât şi obţinerea de informaţii legate de gradul de satisfacţie privind 
felul în care poliţia a tratat şi rezolvat cazul respectiv, precum şi dacă au 
existat în perioada de după incident efecte emoţionale asupra victimei, 
precum tulburări de somn, teamă/frică etc. 
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În general, infracţiunea de mită nu se raportează, nici măcar nu se 
discută pe larg între diversele persoane din gospodărie, sau în spaţiul public, 
fiind o acţiune privată între persoana care primeşte şi cea care oferă. Refuzul de 
a răspunde are o incidenţă importantă. Există o pondere importantă a 
persoanelor care oferă şpagă, dar acestea nu vorbesc despre acest subiect şi 
nici nu raportează infracţiunea/incidentul. Dacă satisfacţia este ridicată pentru 
serviciul pentru care a fost oferită şpaga, atunci este considerat un lucru 
acceptat în societate, având motivaţii pro şi contra. De multe ori această 
infracţiune – şpaga – apare datorită dezechilibrelor din societate, pornind de la 
valorizarea persoanelor şi muncii prestate. Dinamica depinde de asocierea cu 
un serviciu superior, în condiţia acordării acesteia (şpăgii). De cele mai multe 
ori, şpaga este oferită, nu cerută. Rezultatul aplicării chestionarului arată acest 
lucru - cea mai mare pondere a persoanelor care primesc şpagă este deţinută 
de doctori (sau alţi funcţionari din domeniul medical). 

Aşa cum reiese din declaraţiile victimelor, începând cu anul 2011, la 
nivel naţional, incidenţa infracţiunii de mită a fost de 1,81% (respectiv 57 de 
victime, din 3145 persoane chestionate). La nivel naţional, 43,9% din numărul 
total al victimelor au declarat că incidentul a fost unul singular, în timp ce 
49,1% dintre acestea au devenit victime ale unor incidente repetate. Din totalul 
persoanelor care s-au declarat victime ale infracţiunii de mită începând cu 
anul 2011, 22,8% provin din mediul rural, iar 70,2% din mediul urban. 
Repartizarea pe regiuni este prezentată în graficul 57. În cazul victimelor 
infracţiunilor de mită vizate de un incident singular de mită începând cu anul 
2011, repartizarea acestora pe medii arată o concentrare în mediul urban 
(29,8%) comparativ cu mediul rural (14%). Analiza situaţiei victimelor care 
s-au confruntat cu acest tip de infracţiune în mod repetat evidenţiază aceeaşi 
concentrare în mediul urban (40,4%) comparativ cu mediul rural (8,8%). Se 
observă o mai mare incidenţă a infracţiunii în zonele urbane. 

Graficul 57. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
frecvenţa cu care victimele s-au confruntat cu infracţiunea 

de mită, începând cu anul 2011 (N=57) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
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Repartizarea victimelor evidenţiază trei categorii de regiuni. Astfel, 
regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia prezintă o 
distribuţie relativ egală pe medii de rezidenţă a victimelor, pentru ambele 
variante de răspuns (o dată, de mai multe ori). A doua categorie este 
reprezentată de regiunile Bucureşti-Ilfov şi Centru în care incidentele repetate 
au fost semnalate exclusiv de victimele din mediul urban. A treia categorie este 
reprezentată de Regiunile Vest şi Nord-Vest în cadrul cărora persoanele 
victimizate sunt concentrate exclusiv în mediul urban, atât în cazul incidentelor 
singulare, cât şi în cazul victimizării repetate. Cele mai ridicate ponderi ale 
răspunsurilor pentru mediul rural se regăsesc în regiunile Sud-Muntenia şi Sud-
Vest Oltenia, iar cele mai scăzute în Bucureşti-Ilfov. Din declaraţiile victimelor, 
în ultimele 12 luni, la nivel naţional, incidenţa infracţiunii de mită a fost de 
1,59% (respectiv 50 de victime, din 3145 persoane chestionate). La nivel 
naţional, 34% din numărul total al victimelor au declarat că incidentul a fost 
unul singular, în timp ce 10% dintre acestea au devenit victime ale unor 
incidente repetate. Din totalul persoanelor care s-au declarat victime ale 
infracţiunii de mită în ultimele 12 luni, 4% provin din mediul rural, iar 40% 
din mediul urban. În cazul victimelor infracţiunilor de mită petrecute o singură 
dată în ultimele 12 luni, repartizarea acestora pe medii arată o concentrare în 
mediul urban (30%) comparativ cu mediul rural (4%). Analiza situaţiei 
victimelor care s-au confruntat cu acest tip de infracţiune în mod repetat 
evidenţiază aceeaşi concentrare în mediul urban, comparativ cu mediul rural 
(10%). Se observă o mai mare incidenţă a infracţiunii în zonele urbane. 

Repartizarea victimelor evidenţiază trei categorii de regiuni. Astfel, 
regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Centru şi Vest înregistrează 
răspunsuri din cele două categorii (o dată, de mai multe ori) doar pentru 
mediul urban. Regiunile Sud-Est şi Sud Muntenia prezintă o distribuţie relativ 
egală pe medii de rezidenţă a victimelor pentru prima variantă de răspuns (au 
fost victime doar o singură dată), iar pentru a doua variantă de răspuns 
(victimizare repetată) se observă faptul că răspunsurile sunt doar din mediul 
urban. A treia categorie este reprezentată de regiunea Bucureşti-Ilfov în care 
se observă o lipsă a incidenţei acestei infracţiuni în ultimele 12 luni. Ponderi 
ridicate ale răspunsurilor pentru mediul rural se regăsesc în regiunile Sud-
Muntenia şi Sud-Est. Pentru mediul urban se observă regiuni precum Nord-
Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru şi Nord-Est cu răspunsuri concentrate doar în 
acest mediu de rezidenţă. 

Referitor la tipul de persoană care a cerut şpagă victimelor în ultimele 
12 luni, analiza subliniază la nivel naţional trei categorii (N=56, 1,78%): un 
procent de 53% (cel mai important) indică ca făptuitor un doctor sau un alt 
funcţionar din domeniul medical; a doua categorie este reprezentată de 
ponderi cuprinse între 7% şi 11% (aici fiind incluse persoane precum ofiţer de 
poliţie, învăţător/profesor/altă persoană din cadrul şcolii, funcţionar guverna-
mental); a treia categorie este caracterizată de ponderi foarte reduse, de 2% 
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(aici fiind incluse categorii precum inspector, vameş, persoane implicate în 
sistemul judiciar – judecător, procuror etc.). 

Respondenţii (N=52, 1,65%) au subliniat faptul că şpaga a fost solicitată 
ultima oară în cea mai mare parte de către un doctor sau un alt funcţionar 
din domeniul medical (61%), in ierarhie urmând învăţător/profesor /altă 
persoană din cadrul şcolii (8%), ofiţer de poliţie (7%) şi alte categorii (sub 
5%, precum vameş, funcţionar guvernamental, persoane implicate în sistemul 
judiciar – judecător, procuror etc.). 

La nivel naţional se observă un grad ridicat de cunoaştere a 
reglementărilor legale privind această infracţiune (52%), legislaţia fiind 
cunoscută parţial de 34% dintre respondenţi (N=56, 1,78%). 

La nivel naţional se observă faptul că există numeroase motive pentru 
care respondenţii (N=57, 1,81%) nu au anunţat poliţia despre incidentul 
reprezentat de solicitarea de mită, precum: poliţia nu ar fi putut face 
nimic / nu existau dovezi (33%), teama de repercusiuni (21%), nu s-a dorit 
intervenţia poliţiei (16%), nu a fost ceva serios/nu au fost pierderi însemnate 
(11%), iar alte motive, precum lipsa timpului, sau incidentul era irelevant 
pentru intervenţia poliţiei, reprezentând ponderi sub 5%. 

În ceea ce priveşte gradul de satisfacţie privind felul în care poliţia 
a tratat şi rezolvat cazul, se observă la nivel naţional ponderi aproximativ 
egale ale răspunsurilor respondenţilor (N=17, 0,54%): da – 17%, nu – 18%. 
De asemenea, cea mai importantă pondere este pentru varianta „nu răspund” 
– 47%, ceea ce subliniază faptul că acest fenomen (mita) nu este declarat sau 
nu este discutat prea mult în spaţiul public. 

Respondenţii (N=14, 0,45%) s-au declarat destul de mulţumiţi de felul în 
care poliţia a acţionat în cazul respectiv într-un procent de 22% (ceea ce 
înseamnă că reacţia poliţiei nu a fost pe măsura aşteptărilor), foarte mulţumiţi 
fiind doar 7%. În acelaşi timp, 14% dintre cei care au raportat incidentul s-au 
declarat nemulţumiţi de activitatea poliţiei în rezolvarea cazului. Un procent 
ridicat (43%) au dorit să nu răspundă la această întrebare. 

Ca motive ale nemulţumirii de activitatea poliţiei, respondenţii 
(N=11, 0,35%) au subliniat că poliţia nu a depus destul efort (18%), restul 
având o pondere de 9% pe fiecare categorie, precum: nerecuperarea 
bunurilor, tratarea incorectă a victimei/lipsa de politeţe, precum şi alte 
motive, aici fiind subliniată ideea de legislaţie aşa-zis „defectuoasă”. Un 
procent de 46% dintre respondenţi a dorit să nu răspundă. 

Incidentul reprezentat de solicitarea şpăgii a generat la nivel naţional un 
impact emoţional asupra respondenţilor (N=54, 1,72%) într-un procent 
de 35%, 61% dintre aceştia considerând că un astfel de impact nu a avut loc. 
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Modulul D17 - Înşelăciune 

Infracţiunea de înşelăciune este analizată din următoarele puncte de 
vedere: frecvenţa în ultimii 5 ani şi în ultimele 12 luni, tipul de persoane care au 
săvârşit această infracţiune, gradul de cunoaştere a reglementărilor legale, dacă 
a fost anunţată poliţia, gradul de satisfacţie referitor la felul în care poliţia a 
tratat şi rezolvat cazurile respective, precum şi dacă acest incident a avut un 
impact emoţional asupra victimei, precum tulburări de somn, teamă/frică etc. 

Începând cu anul 2011, la nivel naţional, incidenţa infracţiunii de 
înşelăciune a fost de 1,30% (respectiv 41 de victime, din 3145 persoane 
chestionate). O proporţie de 73,2% din numărul total al victimelor au declarat 
că incidentul a fost unul singular, în timp ce 22% dintre acestea au devenit 
victime ale unor incidente repetate. Din totalul persoanelor care s-au declarat 
victime ale infracţiunii de înşelăciune, începând cu anul 2011, 19,9% provin 
din mediul rural, iar 32,1% din mediul urban. În cazul victimelor infracţiunilor 
de înşelăciune singulare, începând cu anul 2011, repartizarea acestora pe 
medii arată o concentrare în mediul urban (26,6%), comparativ cu mediul 
rural (13,4%). Analiza situaţiei victimelor care s-au confruntat cu acest tip de 
infracţiune în mod repetat evidenţiază o concentrare mai mare în mediul rural 
(6,4%), comparativ cu mediul urban (5,4%). Frecvenţa infracţiunilor singulare 
este mai ridicată în mediul urban, în timp ce, în mediul rural sunt mai 
frecvente incidente repetate de înşelăciune. Repartizarea victimelor relevă o 
pondere mai mare a infracţiunilor singulare, pe regiuni şi medii de rezidenţă, 
comparativ cu infracţiunile repetate. 

La nivel naţional, infracţiunea de înşelăciune s-a produs în ultimele 12 
luni doar o singură dată, conform respondenţilor (N=38, 1,21%), într-un 
procent de 29%. În 13% dintre cazuri a fost vorba despre un incident repetat. 
Atunci când incidentul a avut loc de mai multe ori, frecvenţa variază pe 
regiuni şi medii, astfel: Vest, urban – o dată, Nord-Est, rural – de patru ori, 
Centru, urban – de cinci ori, Nord-Est, urban – de zece ori.  

Respondenţii (N=37, 1,18%) au evidenţiat faptul că, ultima oară când s-
au confruntat cu o infracţiune de înşelăciune, făptuitorul a fost un 
vânzător/prestator de servicii (57%), sau o persoană încadrată în categoria 
„altcineva” (30%), de exemplu, o rudă, un cetăţean din comunitatea roma, un 
membru al poliţiei, o firmă de plasare a forţei de muncă, un vecin sau un 
prieten. La nivel naţional se constată un grad ridicat de cunoaştere a 
reglementărilor legale privind această infracţiune (54%), legislaţia fiind 
cunoscută parţial de 7% dintre respondenţi, 39% dintre aceştia declarând că 
nu le cunosc (N=41, 1,3%).  

Respondenţii (N=38, 1,21%) au ales în 60% dintre cazuri să nu anunţe 
poliţia cu privire la acest incident, comparativ cu 40% grad de anunţare a 
poliţiei. La nivel naţional, se constată că există numeroase motive pentru care 
respondenţii (N=30, 0,95%) nu au anunţat poliţia despre acest incident, 
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precum: nu a fost ceva serios/nu au fost pierderi însemnate (50%), nu am dorit 
intervenţia poliţiei (14%), victima a rezolvat singură/ îl/îi cunoştea pe 
făptuitor/făptuitori (10%), nu a fost nevoie de intervenţia poliţiei/poliţia nu ar fi 
putut face nimic/nu existau dovezi (7%), au fost sesizate alte autorităţi/au 
rezolvat alţi membri ai familiei/poliţia nu ar fi făcut nimic/teama de repercusiuni 
(3%). Respondenţii (N=22, 0,70%) au fost în general mulţumiţi (41%) de 
modul în care poliţia a tratat şi rezolvat cazurile de înşelăciune, 
comparativ cu un răspuns negativ în proporţie de 18%. În ceea ce priveşte 
gradul de satisfacţie privind modul în care poliţia a acţionat în cazurile 
respective, se observă, la nivel naţional, următoarele ponderi ale răspunsurilor 
(N=19, 0,60%): foarte mulţumit – 21%, destul de mulţumit/nemulţumit – 16%, 
nu prea mulţumit – 5%. Un procent ridicat (37%) au dorit să nu răspundă la 
această întrebare. Incidentul reprezentat de înşelăciune a generat un impact 
emoţional asupra respondenţilor (N=37, 1,18%) pentru 47% dintre 
respondenţi, în timp ce 53% dintre aceştia au declarat că nu au resimţit un 
astfel de impact în urma situaţiei de victimizare. 

Modulul D18 - Violenţă fizică 

Analiza infracţiunii de violenţă fizică a fost bazată pe întrebări referitoare 
la: frecvenţa cu care s-a întâmplat acest incident, începând cu anul 2011, 
dacă a avut loc în ultimele 12 luni, numărul atacatorilor, dacă victima îl 
cunoştea pe atacator şi au fost folosite arme sau ceva similar, dacă victima a 
fost rănită în vreun fel şi a primit îngrijiri medicale, dacă victima cunoaşte 
reglementările legale privind această infracţiune şi dacă poliţia a fost 
anunţată. De asemenea, se doreşte identificarea gradului de satisfacţie 
privind felul în care poliţia a tratat şi rezolvat cazurile respective, fiind 
adresate întrebări legate de identificarea unui eventual impact emoţional 
asupra victimei, de exemplu tulburări de somn, teamă/frică etc., precum şi de 
gradul în care victimele au apelat la instituţii specializate în acordarea de 
sprijin persoanelor supuse violenţei fizice. 

Graficul 58. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
frecvenţa cu care victimele s-au confruntat cu săvârşirea 

infracţiunii de violenţă fizică, începând cu anul 2011 (N=229) 

 
a) o dată; b) de mai multe ori; 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
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Aşa cum reiese din declaraţiile victimelor, începând cu anul 2011, la 
nivel naţional, incidenţa infracţiunii de violenţă fizică a fost de 7,28% (respectiv 
229 de victime, din 3.145 persoane chestionate). La nivel naţional, 64,2% din 
numărul total al victimelor au declarat că incidentul a fost unul singular, în timp 
ce 32,8% dintre acestea au devenit victime ale unor incidente repetate. Din 
totalul persoanelor care s-au declarat victime ale infracţiunii de violenţă fizică, 
începând cu anul 2011, 45% provin din mediul rural, iar 52% din mediul 
urban. În cazul victimelor infracţiunilor de violenţă fizică, petrecute o singură 
dată, începând cu anul 2011, repartizarea acestora pe medii arată o 
concentrare în mediul rural (32,8%), comparativ cu mediul urban (31,4%). 
Analiza situaţiei victimelor care s-au confruntat cu acest tip de infracţiune în 
mod repetat evidenţiază o concentrare în mediul urban (20,5%), comparativ cu 
mediul rural (12,2%). Incidenţa infracţiunii diferă pe medii, în funcţie de 
frecvenţa cu care aceasta are loc (o dată/de mai multe ori).  

Repartizarea victimelor evidenţiază trei categorii de regiuni. Regiunea 
Centru prezintă o pondere mai însemnată, în mediul rural, comparativ cu 
mediul urban, pentru ambele variante de răspuns (o dată, de mai multe ori) 
(graficul 59). Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest înregistrează ponderi 
însemnate ale incidentelor de tip singular în mediul rural şi relativ mai reduse 
în mediul urban. În ceea ce priveşte victimizarea repetată, se observă o 
pondere însemnată în mediul urban. Celelalte regiuni prezintă, în general, o 
distribuţie relativ egală pe medii de rezidenţă a victimelor. 

Graficul 59. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
săvârşirea infracţiunii de violenţă fizică, în ultimele 12 luni  

(N=224) 

 
a) o dată; b) de mai multe ori; c) nu; 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
 

În ultimele 12 luni, la nivel naţional, incidenţa infracţiunii de violenţă 
fizică a fost de 7,12% (respectiv 224 de victime, din 3.145 persoane 
chestionate), 42,4% din numărul total al victimelor declarând că incidentul a 
fost unul singular, în timp ce 12,5% dintre acestea au fost victime ale unor 
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incidente repetate, un răspuns negativ fiind înregistrat la o proporţie de 
respectiv 40,2%. Din totalul persoanelor care s-au declarat victime ale 
infracţiunii de violenţă fizică în ultimele 12 luni, 25,9% provin din mediul 
rural, iar 29% din mediul urban. În cazul victimelor infracţiunilor de violenţă 
fizică petrecute o singură dată în ultimele 12 luni, repartizarea acestora pe 
medii arată o concentrare în mediul rural (21,9%) comparativ cu mediul urban 
(20,5%). Analiza situaţiei victimelor care s-au confruntat cu acest tip de 
infracţiune în mod repetat evidenţiază o concentrare în mediul urban (8,5%), 
comparativ cu mediul rural (4%). Incidenţa infracţiunii diferă pe medii, în 
funcţie de frecvenţa cu care aceasta are loc (o dată/de mai multe ori). 

Repartizarea victimelor evidenţiază următoarele categorii de regiuni: Sud-
Est, Nord-Est, Sud-Muntenia regiuni, în general, cu o distribuţie relativ egală pe 
medii de rezidenţă a victimelor; Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia şi Centru cu ponderi 
însemnate în mediul rural, comparativ cu mediul urban, pe variante de răspuns. 
Apoi regiuni precum Bucureşti-Ilfov şi Vest în care se regăsesc, în general, 
ponderile cele mai mari ale răspunsurilor pentru mediul urban. Pe regiuni, atunci 
când infracţiunea de violenţă fizică a apărut de mai multe ori, s-a 
constatat următoarea structură: Nord-Est – 8 infracţiuni, Sud-Est – 7, Sud – 10, 
Sud-Vest – 4, Vest – 3, Centru – 10 şi Bucureşti – Ilfov – 7 incidente. Conform 
respondenţilor (N=8, 0,25%), numărul de atacatori prezintă următoarea 
structură: Nord-Est – 54 atacatori, Sud-Est – 42, Sud – 69, Sud-Vest – 39, Vest 
– 21, Nord-Vest – 43, Centru – 75 şi Bucureşti – Ilfov – 32 atacatori. 

Respondenţii (N=192, 6,10%) au menţionat că, ultima oară când s-a 
întâmplat, au fost atacaţi de persoane necunoscute în procent de 23,4% 
şi de persoane cunoscute în procent de 72,4%. Majoritatea atacatorilor 
erau cunoscuţi după nume (49%), ceea ce subliniază faptul că violenţele de 
această natură au loc, în general, între persoane care se cunosc. 

În ceea ce priveşte identificarea atacatorului (soţ, rudă etc.), 
respondenţii (N=213, 6,77%), o pondere însemnată o deţine calitatea de rudă 
(18,8%), urmată îndeaproape de soţul/soţia, partenerul/partenera (11,7%), 
un prieten/o prietenă (11,3%) şi un coleg/o colegă de la locul de muncă 
(4,2%). Cu toate acestea, mai există şi alte persoane semnificative ca 
pondere care au comis o astfel de infracţiune, neîncadrându-se în categoriile 
precizate anterior (48,8%). 

În general, pe regiuni, în ceea ce priveşte identificarea situaţiei de 
ameninţare sau utilizare de forţă, respondenţii (N=237, 7,54%) au 
precizat că a predominat utilizarea forţei, atât în mediul urban, cât şi în 
mediul rural. Cele mai afectate regiuni din acest punct de vedere sunt Nord-
Est şi Centru. În ceea ce priveşte utilizarea de arme sau ameninţarea cu 
utilizarea unei arme, respondenţii (N=234, 7,44%) au dat, în general, un 
răspuns negativ (82,9%), cel pozitiv fiind în proporţie de 16,2%.  

Situaţia nu arată la fel de bine prin prisma identificării posibilităţii ca 
victima să fi fost rănită în urma incidentului (N=223, 7,09), în general, 
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pe regiuni, cu un răspuns pozitiv de 67,3%, comparativ cu cel negativ de 
30%. În cadrul acestei analize s-a observat faptul că, în cazul în care victima 
a fost rănită, ponderile sunt apropiate, în mediul rural fiind un procent de 
30%, comparativ cu 37,2% pentru urban. Cele mai afectate regiuni din acest 
punct de vedere, sunt Nord-Est şi Centru (pentru ambele medii de rezidenţă), 
iar cele mai puţin afectate sunt Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov. În ceea ce 
priveşte primirea de îngrijiri medicale pentru rănile suferite (N=213, 
6,77%), se observă faptul că 32,4% dintre victime au consultat un medic, dar 
nu a fost necesară spitalizarea, spre deosebire de 11,7% dintre victime care 
au fost spitalizate, dar mai puţin de 90 de zile. Totodată, 1,4% dintre victime 
au avut nevoie de spitalizare mai mare de 90 de zile. 

La nivel naţional se observă un grad ridicat de cunoaştere a 
reglementărilor legale privind această infracţiune (40,8%), legislaţia 
fiind cunoscută parţial de 49,6% dintre respondenţi (N=228, 7,25%). 
Respondenţii (N=225, 7,15%) au precizat faptul că au anunţat poliţia cu 
privire la acest incident în proporţie de 69,8%, răspunsurile negative fiind 
în procent de 29,3%. Există numeroase motive pentru care respondenţii 
(N=90, 2,86%) nu au anunţat poliţia despre acest incident, precum: nu 
s-a dorit intervenţia poliţiei (35%), nu a fost ceva serios/ nu au fost pierderi 
însemnate (27%), incidentul era irelevant pentru intervenţia poliţiei/teama de 
repercusiuni (9%), iar alte motive, ca de exemplu lipsa timpului/poliţia nu ar 
fi putut face nimic /nu existau dovezi înregistrând ponderi sub 5%. În general, 
respondenţii (N=167, 5,31%) au fost mulţumiţi de felul în care poliţia a 
tratat şi rezolvat cazurile respective (81,4%), spre deosebire de ponderea 
răspunsurilor negative (8,4%). 

Gradul de satisfacţie privind felul în care poliţia a acţionat (N=161, 
5,12%) relevă la nivel naţional o pondere importantă a celor care s-au declarat 
mulţumiţi (84,5%), spre deosebire de cei nemulţumiţi (8,7%). Incidentul 
reprezentat de violenţa fizică a generat la nivel naţional, un impact emoţional 
asupra respondenţilor (N=222, 7,06%) într-un procent de 53,2%, 43,7% 
dintre aceştia considerând că un astfel de impact nu a avut loc. Cu toate 
acestea, majoritatea respondenţilor (N=217, 6,90%) au considerat ca nefiind 
necesară contactarea unei instituţii care oferă sprijin specializat victimelor 
(96,3%). Doar 1,8% din total au declarat că este utilă apelarea la astfel de 
instituţii. Dintre persoanele care au apelat la sprijin din partea unei astfel de 
instituţii (N=49, 1,56%), 22,5% consideră că au avut parte de un sprijin real, 
spre deosebire de 30,6% care au răspuns negativ. 

Modulul D19 - Încăierare 

Analiza infracţiunii „încăierare” a urmărit obţinerea de informaţii privind 
frecvenţa producerii acestui incident începând cu anul 2011, identificarea 
tipurilor de persoane implicate, a gradului de cunoaştere a reglementărilor 
legale, precum şi a gradului de anunţare a poliţiei cu privire la acest incident, 



 153

a gradului de satisfacţie privind felul în care poliţia a tratat şi rezolvat cazurile 
respective, a gradului în care acest incident a cauzat un impact emoţional 
asupra victimei ca, de exemplu, tulburări de somn, teamă/frică etc. 

Graficul 60. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
frecvenţa cu care victimele s-au confruntat cu săvârşirea 
infracţiunii de încăierare, începând cu anul 2011 (N=95) 

 
a) o dată; b) de mai multe ori; 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Începând cu anul 2011, la nivel naţional, incidenţa infracţiunii de 
încăierare a fost de 3,02% (respectiv 95 de victime, din 3145 persoane 
chestionate). La nivel naţional, 69,5% din numărul total al victimelor au 
declarat că incidentul a fost unul singular, în timp ce 25,3% dintre acestea au 
devenit victime ale unor incidente repetate. Din totalul persoanelor care s-au 
declarat victime ale infracţiunii de încăierare începând cu anul 2011, 35,8% 
provin din mediul rural, iar 58,9% din mediul urban. În cazul victimelor 
infracţiunilor de încăierare petrecute o singură dată, începând cu anul 
2011, repartizarea acestora pe medii arată o concentrare în mediul urban 
(45,3%), comparativ cu mediul rural (24,2%). Analiza situaţiei victimelor care 
s-au confruntat cu acest tip de infracţiune în mod repetat evidenţiază aceeaşi 
concentrare în mediul urban (13,7%), comparativ cu mediul rural (11,6%). Se 
înregistrează o mai mare incidenţă a infracţiunii în zonele urbane. 

Repartizarea victimelor evidenţiază patru categorii de regiuni. Prima 
categorie, în cadrul regiunilor Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest în care concen-
trarea persoanelor victimizate are loc în mediul urban (graficul 60). A doua 
categorie este reprezentată de regiunile Bucureşti-Ilfov şi Nord-Est în care se 
observă o distribuţie importantă în mediul urban pentru ambele variante de 
răspuns, existând însă şi victimizare în mediul rural. A treia categorie este 
reprezentată de regiunile Vest şi Sud-Muntenia, acestea având o distribuţie 
relativ egală pe medii de rezidenţă a victimelor, atât în cazul incidentelor 
singulare, cât şi al celor repetate. A patra categorie este reprezentată de 
regiunile Sud-Est şi Centru în care se observă o distribuţie importantă în 
mediul rural pentru ambele variante de răspuns, existând însă şi o pondere 
mai scăzută pentru ambele tipuri de răspunsuri în cazul mediului urban.  
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În ultimele 12 luni, incidenţa infracţiunii de încăierare a fost de 2,96% 
(respectiv 93 de victime, din 3145 persoane chestionate). O proporţie de 
33,3% din numărul total al victimelor au declarat că incidentul a fost unul 
singular, 10,8% dintre acestea au devenit victime ale unor incidente repetate, 
un răspuns negativ fiind dat în proporţie de 54,8%. Din totalul persoanelor 
care s-au declarat victime ale infracţiunii de încăierare în ultimele 12 luni, 
17,2% provin din mediul rural, iar 26,9% din mediul urban. În cazul 
victimelor infracţiunilor de încăierare petrecute o singură dată, în ultimele 12 
luni, repartizarea acestora pe medii arată o concentrare în mediul urban 
(19,4%), comparativ cu mediul rural (14%). Analiza situaţiei victimelor care 
s-au confruntat cu acest tip de infracţiune în mod repetat evidenţiază o 
concentrare în mediul urban (7,5%) comparativ cu mediul rural (3,2%). 
Repartizarea victimelor evidenţiază următoarele categorii de regiuni: Sud-Vest 
Oltenia, Nord-Vest, Nord-Est – în care, pentru ambele variante de răspuns (o 
dată/de mai multe ori), există o doar pondere de 100% în mediul urban; 
Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Vest – în care, în general, există o distribuţie 
echilibrată a cazurilor de victimizare; Sud-Est, Centru – în care există o 
pondere mai mare a cazurilor de victimizare în mediul rural, comparativ cu 
ponderea cazurilor din mediul urban. Pe regiuni, atunci când infracţiunea de 
încăierare a apărut de mai multe ori, s-a înregistrat următoarea structură: 
Nord-Est – 4 infracţiuni, Sud-Est – 3, Sud-Vest – 2, Vest – 1, Nord-Vest – 6, 
Centru – 5 şi Bucureşti – Ilfov – 2 incidente.  

Respondenţii (N=88, 2,80%) au menţionat că, ultima oară când au 
fost implicaţi într-o încăierare, atacatorii au fost persoane 
necunoscute în 15,9% şi respectiv persoane cunoscute în 65,9% dintre 
cazuri. Au existat şi situaţii în care au fost atacaţi în acelaşi timp de persoane 
cunoscute şi necunoscute (13,6%). Violenţele de această natură au loc, 
preponderent, între persoane care se cunosc. 

La nivel naţional, se observă un grad ridicat de cunoaştere a regle-
mentărilor legale privind această infracţiune (42,1%), legislaţia fiind 
cunoscută parţial de 41,1% dintre respondenţi (N=95, 3,02%). Respondenţii 
(N=94, 2,99%) au ales în 34% dintre cazuri să nu anunţe poliţia cu privire 
la acest incident, comparativ cu 60,6% cazuri în care a fost anunţată poliţia. 
Printre motivele menţionate cel mai frecvent de respondenţi (N=57, 1,81%) 
pentru care nu au anunţat poliţia cu privire la respectivul incident, se 
numără: lipsa de însemnătate a incidentului a pierderilor/ neplăcerilor cauzate 
(29,8%), dorinţa de a nu fi implicată poliţia (24,6%), lipsa timpului/incidentul 
era irelevant pentru intervenţia poliţiei (14%), dar şi alte motive, precum 
„poliţia nu ar fi putut face nimic” sau „nu existau dovezi” (menţionate în mai 
puţin de 2% dintre cazuri). Respondenţii (N=63, 2%) au fost mulţumiţi de 
felul în care poliţia a tratat şi rezolvat cazurile în 79,4% dintre situaţii, 
comparativ cu un procent de 7,9% de persoane nemulţumite. Implicarea 
victimelor într-o încăierare a generat la nivel naţional un impact emoţional 
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asupra a 24,4% dintre respondenţi (N=90, 2,86%), în timp ce 67,8% dintre 
aceştia au considerat că un astfel de efect nu a fost observat. 

Modulul D20 - Violenţe de natură sexuală 

Analiza infracţiunii „violenţe de natură sexuală” a urmărit identificarea 
frecvenţei producerii acesteia începând cu anul 2011, a numărului de 
făptuitori, a măsurii în care făptuitorii făceau parte din cercul de cunoscuţi ai 
victimelor. De asemenea, s-a avut în vedere evidenţierea situaţiilor în care au 
fost utilizate arme pentru ameninţare/intimidare, precum şi a cazurilor în care 
victimele au fost rănite şi dacă au avut nevoie de îngrijire medicală. În acelaşi 
timp, s-a urmărit identificarea gradului în care reglementările legale sunt 
cunoscute de victimele infracţiunilor, a gradului de satisfacţie privind felul în 
care poliţia a tratat şi rezolvat cazurile respective, precum şi a măsurii în care 
incidentul a cauzat un impact emoţional asupra victimei ca, de exemplu, 
tulburări de somn, teamă/frică etc., fiind astfel necesară apelarea la o 
instituţie care oferă sprijin specializat victimelor. 

În urma analizei datelor obţinute prin aplicarea chestionarului, s-a 
constatat faptul că, în cazul modului D20, acestea nu sunt relevante pentru 
formularea de concluzii coerente şi pertinente. Incidenţa în acest cazuri a fost 
foarte redusă. 

Modulul D21 – Pretinderea, în mod repetat, a unor favoruri de 
natură sexuală.  

La nivel naţional, incidenţa acestei infracţiuni este foarte mică, un 
procent de 0,2% (8 victime din 3.145). În urma analizei datelor obţinute prin 
aplicarea chestionarului, s-a constatat ca nu pot constitui o sursă pentru 
formularea unor concluzii coerente şi relevante. Incidenţa în aceste cazuri a 
fost foarte redusă la nivel urban şi inexistentă la nivel rural. 

Modulul D22 - Lipsire de libertate 

În cadrul acestui modul este analizată infracţiunea „lipsire de libertate”. 
Întrebările adresate victimelor acestui tip de infracţiune urmăresc: identifica-
rea frecvenţei acestor incidente începând cu anul 2011, identificarea tipurilor 
de persoane care au săvârşit infracţiunea, gradul de cunoaştere a reglemen-
tărilor legale, gradul de raportare a acestor cazuri la poliţie, gradul de 
satisfacţie privind modul în care poliţia a acţionat în cazurile declarate şi 
impactul emoţional. Totodată, s-a avut în vedere şi evidenţierea situaţiilor în 
care victimele au avut nevoie şi au apelat la organizaţii care oferă sprijin 
persoanelor care trec prin astfel de situaţii. 

În urma analizei datelor obţinute în cadrul prezentei cercetări s-a 
constatat că nu sunt înregistrate răspunsuri la acest modul. 
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Modulul D23 - Trafic de persoane 

Pentru a obţine detalii referitoare la infracţiunea de „trafic de persoane” 
s-a avut în vedere crearea unui modul special care să conţină întrebări 
referitoare la: frecvenţa cu care acest incident s-a produs începând cu anul 
2011, localizarea în timp şi frecvenţa cu care s-a produs în ultimele 12 luni, 
precizarea locului în care s-a produs (în România/ în altă ţară), a autorului 
infracţiunii (o persoană cunoscută/o persoană cunoscută întâmplător/un 
necunoscut), dacă a fost utilizată o armă sau un obiect similar pentru amenin-
ţarea victimei, menţionarea persoanei care a contribuit la stoparea infracţiunii 
/eliberarea victimei, nivelul de cunoaştere a legislaţiei din domeniu, comporta-
mentul victimei privind raportarea incidentului către poliţie, şi, eventual, 
motivele pentru care acesta nu a fost raportat, percepţia faţă de acţiunea 
poliţiei, gradul de satisfacţie şi, eventual, motivele nemulţumirii, impactul 
emoţional cauzat de incident asupra victimei, contactarea unei instituţii 
specializate în oferirea de sprijin victimelor, şi, eventual percepţia victimei cu 
privire la serviciile acestei instituţii. 

În urma analizei datelor obţinute prin aplicarea chestionarului, nu au 
fost identificate victime ale acestui tip de infracţiune. 

Modulul D24 - Supunerea la muncă forţată sau obligatorie 

Analiza infracţiunii „supunerea la muncă forţată sau obligatorie” a urmărit 
evidenţierea frecvenţei cu care acest incident a avut loc, începând cu anul 
2011, identificarea tipurilor de persoane care au forţat victima să lucreze, 
identificarea de tipuri de muncă (răspunsurile au subliniat tipuri precum muncă 
peste program şi în timpul liber fără acordul victimei). De asemenea, s-a avut 
în vedere identificarea persoanelor care au ajutat victima să iasă din situaţia 
specifică infracţiunii de acest tip, gradul în care sunt cunoscute reglementările 
legale, gradul de satisfacţie a victimelor privind felul în care poliţia a tratat şi 
rezolvat cazurile respective, dacă incidentul a cauzat un impact emoţional 
asupra victimei, precum şi dacă incidentul respectiv a făcut necesară contac-
tarea unei instituţii specializate în acordarea de sprijin victimelor. 

Datele obţinute prin aplicarea chestionarului au condus la concluzia că, 
în cazul modului D24, incidenţa infracţionalităţii a fost foarte redusă. 

Modulul D25 - Exploatarea cerşetoriei 

Analiza infracţiunii „exploatarea cerşetoriei” s-a axat pe aspecte privind 
frecvenţa cu care acest incident a avut loc începând cu anul 2011, tipul de 
persoane care au obligat victima să cerşească, motivele care au condus 
persoana să devină victimă a acestei infracţiuni (cele prezentate de 
persoanele intervievate fiind lipsa banilor, a locuinţei, a hranei), tipul de 
persoane care au ajutat victima să iasă din această situaţie, gradul de 
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cunoaştere a reglementărilor legale, gradul de satisfacţie privind modul în 
care poliţia a tratat şi rezolvat cazurile respective, dacă incidentul a avut 
urmări emoţionale negative asupra victimei, precum şi dacă a fost necesară 
apelarea la o instituţie care oferă sprijin specializat victimelor. 

Rezultatele analizei datelor obţinute prin aplicarea chestionarului, în 
cazul modului D25, nu au permis formularea de concluzii coerente şi 
pertinente, incidenţa în acest cazuri fiind foarte redusă. 

3.3. Modulul F - Atitudinea faţă de aplicarea legii 

Acest modul are ca scop analiza percepţiei cu privire la activitatea 
poliţiei, dotările de care dispune, cooperarea cu membrii comunităţii.   

Majoritatea respondenţilor consideră că există îmbunătăţiri în mediul în 
care trăiesc, iar infracţionalitatea a scăzut. Un procent de 48% (1.467 persoane) 
dintre respondenţi consideră că nivelul de infracţionalitate din localitatea în care 
locuiesc a scăzut în ultimii 5 ani, în timp ce 25% nu au observat modificări, iar 
15,6% consideră că, în prezent, există un nivel mai ridicat al infracţionalităţii, în 
comparaţie cu anii precedenţi (ultimii 5 ani). Nivelul este perceput ca fiind mai 
scăzut în mediul urban (45,21% dintre respondenţi), decât în mediul rural (unde 
53% au indicat această variantă de răspuns).  

 

Graficul 61. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind nivelul 
de infracţionalitate din localitate – comparaţie cu cel înregistrat 

în urmă cu 5 ani (2011) (N=3.055) 

Rural (N=1.184) 
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Rural (N=1.184) 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

 

Distribuţia respondenţilor pe judeţe, relevă că, în mediul rural, ponderea 
cea mai ridicată a persoanelor care au indicat o creştere a nivelului 
infracţionalităţii a fost înregistrată în judeţul Brăila (37%), urmat de Bacău 
(31%) şi Braşov (29,4%) (graficul 61). La polul opus se află judeţul Iaşi, unde 
niciun respondent nu a ales această variantă. Ponderea cea mai ridicată a 
persoanelor care consideră că nivelul infracţionalităţii a scăzut a fost 
înregistrată în Arad (87,5%) şi Olt (81,8%), iar ponderea cea mai redusă a 
acestora – în judeţul Vrancea (18,2%). În acelaşi timp, ponderea cea mai 
ridicată a celor care consideră că nivelul infracţionalităţii a rămas neschimbat 
a fost înregistrată în Alba şi Vrancea (46,2%, respectiv 45,5%). 

În mediul urban, ponderea respondenţilor care consideră că nivelul 
infracţionalităţii a crescut a fost cea mai ridicată în Satu Mare (36,3%) şi Arad 
(33,2%); în judeţul Olt niciun respondent nu a ales această variantă de 
răspuns. Ponderile cele mai ridicate ale celor care au observat o scădere a 
numărului infracţiunilor din localitatea în care locuiesc sunt înregistrate în 
judeţul Mehedinţi şi Dâmboviţa (63,4% şi respectiv 58,3%). La polul opus se 
situează judeţul Bistriţa-Năsăud, unde a fost înregistrată cea mai redusă 
pondere a celor care au observat o îmbunătăţire a situaţiei.  

Majoritatea respondenţilor care consideră că nivelul a rămas acelaşi sunt 
din Bistriţa-Năsăud (70%), în timp ce în Maramureş, nu s-au înregistrat 
răspunsuri cu această variantă.  

Un procent de 79,36% (773 respondenţi – „mai mult decât satisfăcător”, 
1.700 respondenţi – „satisfăcător”) dintre respondenţi sunt satisfăcuţi de 
comunicarea pe care poliţia o are cu membrii comunităţii, în timp ce 10,36% 
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(323 respondenţi) indică o cooperare puţin satisfăcătoare şi doar 4,23% (132 
respondenţi) o consideră nesatisfăcătoare. 

În mediul rural, cooperarea poliţiştilor cu comunitatea este apreciată ca 
fiind satisfăcătoare de către 84,22% din respondenţi. În mediul urban, 
76,27% dintre respondenţi sunt mulţumiţi, din acest punct de vedere şi doar 
4,82% sunt puţin satisfăcuţi sau deloc. 

Distribuţia pe judeţe prezentată în graficul 62 arată că, în mediul rural, 
ponderea celor care consideră cooperarea poliţie-comunitate mai mult decât 
satisfăcătoare a fost cea mai ridicată în judeţele Arad (62,5%) şi Olt (54,5%). 
Ponderea celor pentru care cooperarea a fost satisfăcătoare a fost mai ridicată 
în judeţele Vâlcea (78,9%) şi Suceava (80,6%) şi mai scăzută în Arad (37,5%). 
Cele mai multe persoane care au indicat o cooperare puţin satisfăcătoare au 
fost întâlnite în Neamţ (25% dintre respondenţi) şi Iaşi (35,5%). Judeţele 
Neamţ şi Covasna au fost cele în care s-au înregistrat ponderile cele mai 
ridicate ale persoanelor nesatisfăcute de relaţia dintre poliţie şi comunitate. 

În mediul urban, ponderea celor care consideră cooperarea poliţie-
comunitate mai mult decât satisfăcătoare a fost cea mai ridicată în judeţul Olt 
(89%), iar în Iaşi şi Bistriţa-Năsăud niciun respondent nu a fost de această 
părere. Ponderea celor pentru care cooperarea a fost satisfăcătoare a fost cea 
mai ridicată în judeţul Buzău (86,9%) şi cea mai scăzută în Cluj (7,5%). Cele 
mai multe persoane care au indicat o cooperare puţin satisfăcătoare au fost 
întâlnite în Bistriţa-Năsăud şi Iaşi (30%, respectiv 35,3% dintre respondenţi). În 
judeţele Mureş şi Bacău, s-au înregistrat ponderile cele mai ridicate ale 
persoanelor nesatisfăcute de relaţia dintre poliţie şi comunitate. 

Graficul 62. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind cooperarea 
şi comunicarea realizată de către poliţie cu membrii comunităţii, 

pentru a asigura ordinea publică (N=3.116) 
Rural (N=1.211) 
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Urban (N=1.905 ) 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Majoritatea respondenţilor cred că poliţia are un număr suficient de 
angajaţi pentru a putea desfăşura acţiuni eficiente de combatere a infracţiunilor, 
40,01% considerând că poliţia are destule resurse umane, 26,06% că dotarea 
poliţiei este puţin satisfăcătoare, pentru 23,19% fiind nesatisfăcătoare. 

Graficul 63. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
resursele umane de care dispune poliţia, pentru a combate 

infracţiunile (N=3.069) 
 

Rural (N=1.167) 
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Urban (N=1.902) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Conform rezultatelor obţinute, în mediul rural respondenţii consideră că 
poliţa are destule resurse umane – 50,72%, în timp ce 20,82% consideră că 
sunt prea puţini agenţi pentru a reuşi să combată infracţiunile. Respondenţii din 
mediul urban consideră în proporţie de 39,22% că poliţia din comunitatea în 
care trăiesc are destule resurse umane, iar 24,65% cred că nu sunt suficiente. 

Analizând distribuţia geografică a respondenţilor (graficul 63), se 
observă că în mediul rural, ponderea celor care consideră resursele umane ale 
poliţiei mai mult decât satisfăcătoare a fost cea mai ridicată în judeţele Alba şi 
Bistriţa-Năsăud (15,3% şi 17,9%). Ponderea celor care au considerat 
satisfăcătoare resursele umane ale poliţiei a fost cea mai ridicată în judeţele 
Vâlcea (73,6%) şi Iaşi (85,7%), iar cea mai scăzută în Cluj (15,4%). Cele mai 
multe persoane care au indicat un nivel nesatisfăcător al resurselor umane ale 
poliţiei au fost întâlnite în Constanţa şi Giurgiu (44% şi 44,8%). 
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Graficul 64. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea referitoare 
la resursele materiale pe care le are dispoziţie poliţia, pentru 

a avea sub control infracţiunile (N=3.122) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În mediul urban, ponderea celor care consideră resursele umane ale 
poliţiei mai mult decât satisfăcătoare a fost cea mai ridicată în judeţele Caraş-
Severin şi Gorj (16% şi 17%). Ponderea celor care au considerat drept 
satisfăcătoare resursele umane ale poliţiei a fost cea mai ridicată în judeţele 
Olt (67%) şi Satu-Mare (80%), iar cea mai scăzută în Galaţi (10%). Cele mai 
multe persoane care au indicat un nivel nesatisfăcător al resurselor umane ale 
poliţiei au fost întâlnite în Suceava şi Galaţi (41,8% şi 52%). 

În ceea ce priveşte situaţia resurselor materiale de care dispune poliţia, 
4,26% dintre respondenţi consideră că este mai mult decât satisfăcătoare, 
33,40% – satisfăcătoare, 28,41% – puţin satisfăcătoare, iar pentru 25,97% - 
nesatisfăcătoare. 
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Respondenţii din zona rurală consideră în proporţie de 36,76% că 
dotările poliţiei sunt satisfăcătoare, 30,59% cred ca ar mai fi nevoie de 
îmbunătăţiri, iar 24% cred că sunt nesatisfăcătoare.  

În mediul urban, 39,40% dintre respondenţi au ales ca variantă de 
răspuns „mai mult decât satisfăcător” şi „satisfăcător”, 27,28% - „puţin 
satisfăcător”, iar 24,65% - „nesatisfăcător”.   

Analizând distribuţia geografică a respondenţilor (graficul 64), putem 
observa că în mediul rural, persoanele care consideră resursele materiale ale 
poliţiei mai mult decât satisfăcătoare au deţinut cea mai mare pondere în 
judeţele Prahova şi Tulcea (13,6% şi 15%). Persoanele care consideră 
resursele materiale ale poliţiei drept satisfăcătoare au deţinut ponderea cea 
mai ridicată în judeţele Sălaj (60%) şi Alba (61,5%). Cele mai multe persoane 
care au indicat un nivel nesatisfăcător al resurselor materiale ale poliţiei au 
fost întâlnite în Ilfov şi Cluj (42,8% şi 53,8%). 

În mediul urban, persoanele care consideră resursele materiale ale 
poliţiei mai mult decât satisfăcătoare au deţinut cea mai mare pondere în 
judeţele Caraş-Severin şi Gorj (14% şi 23%). Persoanele care consideră 
resursele materiale ale poliţiei drept satisfăcătoare au deţinut ponderea cea 
mai ridicată în judeţele Arad (61,5%) şi Iaşi (75,5%) şi ponderea cea mai 
scăzută în Galaţi (12,5%). Cele mai multe persoane care au indicat un nivel 
nesatisfăcător al resurselor materiale ale poliţiei au fost întâlnite în Galaţi şi 
Botoşani (45,8% şi 47,2%). 

În ceea ce priveşte opinia respondenţilor cu privire la modul în care 
acţionează poliţia, 27,94% dintre respondenţi consideră că poliţia acţionează 
foarte bine pentru a combate infracţionalitatea din zona în care locuiesc, 
59,14% bine, iar 7,87% nu cred că poliţia acţionează în acest sens.  

Respondenţii din mediul urban au ales răspunsul „foarte bine” în 
proporţie de 33,3%, „bine” – 57,61, iar „nu acţionează deloc” a fost ales de 
0,42%. În mediul urban, 24,42% consideră că poliţia acţionează foarte bine, 
60,14% bine şi 0,78% cred că nu acţionează deloc. 
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Graficul 65. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind gradul 
de satisfacţie în ceea ce priveşte modul în care acţionează poliţia 

pentru a combate infracţionalitatea (N=3.145) 

Rural 

 
 

Urban 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Distribuţia geografică a respondenţilor (graficul 65), evidenţiază faptul 
că, în mediul rural, persoanele care consideră că poliţia acţionează foarte bine 
pentru combaterea infracţionalităţii au deţinut cea mai mare pondere în 
judeţele Gorj şi Maramureş (56,8% şi 57,8%) şi ponderea cea mai mică în 
Vrancea (9%). La polul opus, cele mai multe persoane care consideră că 
poliţia nu acţionează deloc pentru combaterea infracţiunilor au fost întâlnite în 
Neamţ şi Sibiu (4,76%). 
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Graficul 66. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
gradul de satisfacţie faţă de activitatea poliţiei (N=3.066) 

Rural (N=1.160) 

 
 

Urban (N=1.906) 

 
 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În mediul urban, persoanele care consideră că poliţia acţionează foarte 
bine pentru combaterea infracţionalităţii au deţinut cea mai mare pondere în 
judeţul Bistriţa-Năsăud (56,4%) şi ponderea cea mai mică în Ilfov (1,9%). 
Cele mai multe persoane care consideră că poliţia nu acţionează deloc pentru 
combaterea infracţiunilor au fost întâlnite în Călăraşi şi Vaslui (2,56% şi 4%). 

Din punctul de vedere al gradului de satisfacţie în legătură cu activitatea 
poliţiei, majoritatea respondenţilor sunt mulţumiţi, 60,86% - destul de 
mulţumiţi şi 31,31% foarte mulţumiţi, în timp ce 0,64% sunt nemulţumiţi. 

După cum se observă din distribuţia geografică a respondenţilor (graficul 
66), în mediul rural, persoanele foarte mulţumite de activitatea poliţiei au 
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deţinut cea mai mare pondere în judeţul Caraş-Severin (57,1%). La polul 
opus, cele mai multe persoane nemulţumite în legătură cu activitatea poliţiei 
au fost întâlnite în Constanţa (8%). 

În mediul urban, persoanele foarte mulţumite de activitatea poliţiei au 
deţinut cea mai mare pondere în judeţul Olt (53,2%). Cele mai multe persoane 
nemulţumite în legătură cu activitatea poliţiei au fost cele din Sibiu (8%). 

Din punctul de vedere al gradului de încredere în instituţia poliţiei, 
28,23% dintre respondenţi au foarte multă încredere, iar 59,36% destul de 
multă. Puţină încredere au 7,88%, iar 1,38% nu au deloc. Analizând 
rezultatele pe medii, observăm că în mediul rural 91,57% dintre respondenţi 
au încredere în această instituţie, ceea ce indică faptul că în comunităţile 
restrânse, poliţia reuşeşte să aibă o relaţie mai apropiată cu cetăţenii, 
ponderea celor nemulţumiţi fiind extrem de mică (0,51%). În mediul urban, 
85,10% sunt mulţumiţi şi 0,7% sunt nemulţumiţi. 

Graficul 67. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind 
gradul de încredere poliţie (N=3.042) 

Rural (N=1.175) 
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Urban (N=1.867) 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Distribuţia geografică a respondenţilor (graficul 67) evidenţiază faptul 
că, în mediul rural, persoanele care au foarte multă încredere în poliţie au 
deţinut cea mai mare pondere în judeţele Arad, Caraş-Severin şi Cluj (câte 
50%), iar ponderea cea mai redusă în Vaslui (13,6%). La polul opus, cele mai 
multe persoane care au foarte puţină încredere în poliţie au fost cele din 
judeţele Hunedoara (4,5%) şi Neamţ (5,26%). 

Graficul 68. Distribuţia răspunsurilor la întrebarea privind gradul 
de satisfacţie în legătură cu activitatea justiţiei 

(tribunal, judecătorie) (N=3.023) 
Rural (N=1.157) 
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Urban (N=1.866) 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

În mediul urban, persoanele care au foarte multă încredere în poliţie au 
deţinut cea mai mare pondere în judeţele Timiş şi Bihor (câte 40,7%). Cele 
mai multe persoane care au foarte puţină încredere în poliţie au fost cele din 
judeţele Sibiu (10,7%) şi Olt (11,6%). În ceea ce priveşte justiţia, 65,29% 
dintre respondenţi sunt mulţumiţi de activitate din acest domeniu, în timp ce 
20,67% nu prea sunt mulţumiţi, iar 4,73% deloc. În mediul rural, 56% sunt 
destul de mulţumiţi, iar 1,15% nemulţumiţi. Majoritatea respondenţilor din 
mediul urban sunt destul de mulţumiţi – 52,14%. 

În ceea ce priveşte gradul de satisfacţie în legătură cu activitatea justiţiei, 
65,29% dintre respondenţi sunt mulţumiţi de activitatea din acest domeniu, în 
timp ce 20,67% nu prea sunt mulţumiţi, iar 4,73% deloc. În mediul rural, 56% 
sunt destul de mulţumiţi, iar 1,15% nemulţumiţi. Majoritatea respondenţilor din 
mediul urban sunt destul de mulţumiţi – 52,14%. 

Distribuţia geografică a respondenţilor (graficul 68) evidenţiază faptul 
că, în mediul rural, persoanele care sunt foarte mulţumite de activitatea 
justiţiei au deţinut cea mai mare pondere în judeţele Bistriţa-Năsăud (30,7%) 
şi Hunedoara (31,8%). La polul opus, cele mai multe persoane nemulţumite 
au fost cele din judeţele Dolj (14,6%) şi Suceava (16,6%). 

În mediul urban, persoanele care sunt foarte mulţumite de activitatea 
justiţiei au deţinut cea mai mare pondere în judeţele Gorj (23,4%) şi Tulcea 
(25,9%). La polul opus, cele mai multe persoane nemulţumite au fost cele din 
judeţele Sibiu (11,5%) şi Bistriţa-Năsăud (20%). 

În urma analizei datelor obţinute, în ceea ce priveşte activitatea poliţiei 
şi justiţiei, dotările acesteia, resursele umane de care dispune şi cooperarea 
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pe care o are cu membrii comunităţii, majoritatea răspunsurilor au fost 
pozitive, cele negative deţinând o pondere foarte mică. 

3.4. Unele remarci şi concluzii preliminare 

Victimizarea în general este un fenomen cu determinări influenţate de 
starea economico-socială a populaţiei, de inegalităţi şi stratificări sociale, 
nivelul de educaţie în general şi cea civică în special. Unele grupuri etnice au, 
suplimentar şi determinări istorice (de exemplu populaţia roma). În plus, 
factorii legaţi de globalizare, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 
digitalizare etc. induc comportamente şi vulnerabilităţi noi. Interferenţa dintre 
categoriile de factori menţionaţi conferă victimizării particularităţi demo-socio-
economice, în plan regional şi în raport de gradul de urbanizare, pe categorii 
de incidenţă şi cauzale, pe termenele scurt, mediu şi lung. 

În ţările cu nivel de dezvoltare mai redus, cu inegalităţi puternice 
economice, sociale şi comportamentale, victimizarea se particularizează pe 
zone geografice şi medii. În zonele mai slab dezvoltate economic, cu 
deosebire din mediul rural predomină mica infracţionalitate de subzistenţă. În 
zonele urbane, situaţia victimizării este cu mult mai diversificată, datorită 
factorilor sociali multipli, dar şi nivelului relativ mai ridicat al dezvoltării 
economice al acestora. 

Victimizarea are totuşi o tipologie quasi-similară ca forme de manifestare 
în rural şi în urban, cu particularităţi, intensităţi, repetabilitate şi grad de 
extindere diferite.  

Scopul principal al cercetărilor noastre l-a constituit identificarea diferi-
telor categorii de persoane victimizate din România şi percepţia acestora faţă 
de acţiunile de gestionare a incidentelor, prin prisma relaţiei cauză-efect, dar 
şi a politicilor de prevenţie şi combatere a acestui fenomen social, generate de 
costuri materiale, morale, stres şi insatisfacţie. 

Printre cele mai frecvente motive de insatisfacţie ale victimelor se 
numără faptul că, în anumite cazuri, organele competente nu au identificat 
făptuitorii, sau că prejudiciul nu a fost parţial sau integral recuperat. 

Cercetările noastre au evidenţiat că prevenţia victimizării şi recupe-
rarea prejudiciilor se pot gestiona eficient în cadrul unui parteneriat public-
privat complex, unde trebuie să interacţioneze toţi stakeholderii reprezentaţi 
de către instituţiile publice abilitate cu ordinea şi siguranţa persoanelor, 
societatea civilă în sens larg (lato sensu), mediul de afaceri, cooperarea inter-
instituţională, grupurile sociale şi indivizii. 

Un alt aspect deosebit de important urmărit în cercetarea de faţă a fost 
reprezentat de aspectele legate de măsura în care persoanele victimizate au 
fost satisfăcute de mix-ul politicilor de recuperare a prejudiciilor şi pierderilor 
suportate de victime, inclusiv de modul în care instituţiile publice de la nivel 
local şi naţional au acţionat pentru îmbunătăţirea situaţiei din acest domeniu. 
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Pentru combaterea incidentelor este necesar să fie elaborat şi implementat 
un program de prevenţie, care este cu mult mai eficient din punctul de vedere al 
costurilor economico-sociale, comparativ cu recuperarea prejudiciilor. Acest 
program presupune, pe de o parte, desfăşurarea unei activităţi educaţionale 
adecvate şi, pe de altă parte, un comportament pro-activ al potenţialelor 
victime, cu implicarea prealabilă a autorităţilor publice locale, la nivelurile 
regional şi naţional. În acest context, o importanţă deosebită o are raportarea 
incidentelor de victimizare în general şi cu deosebire a celor bazate pe ură, la 
autorităţile competente; potrivit unor estimări, ponderea raportării incidentelor 
este redusă, motivele fiind multiple, de la „economia de timp şi efort” vis-à-vis 
de eficienţa instrumentării cazului (identificarea şi pedepsirea făptuitorului şi 
recuperarea prejudiciului) şi până la teama repetabilităţii situaţiei de victimizare. 
Cultura raportării şi dezvoltarea atitudinii de prevenţie constituie primii paşi 
pentru reducerea incidenţei victimizării. Potrivit analizei desfăşurate, cauzele 
neraportării menţionate de respondenţi au fost dintre cele mai diferite şi ţin atât 
de organele competente pentru managementul şi soluţionarea victimizării, cât şi 
de victime. Pentru remedierea situaţiei, pot fi avute în vedere soluţii precum: 

 surmontarea reţinerii şi a barierelor legate de opinia că, în cazul 
raportării incidentelor, plângerea nu se soluţionează, sau că nu sunt 
cunoscute în suficientă măsură reglementările legale/sistemul procedural 
de instrumentare a cauzei; 

 îmbunătăţirea instrumentarului statistico-metodologic de evaluare 
cantitativă şi calitativă a victimizării; 

 o mai bună înregistrare a cazuisticii; 
 aliniere la standardele internaţionale; 
 mai multă receptivitate din partea organelor competente, pentru a 

inspira încredere cetăţenilor şi posibilelor victime; 
 identificarea şi sancţionarea făptuitorului, care ar reprezenta pentru 

victimă un factor de justiţie socială şi reparaţii morale. 

Referitor la direcţiile viitoare ale cercetării, se are în vedere realizarea 
cercetării calitative prezentate în acest studiu cu asigurarea reprezentativităţii 
la nivel naţional, prin includerea în eşantionul de studiu a întregii populaţii 
rezultate din aplicarea metodologiei sugerate, respectiv 19800 persoane. În 
acest fel se va putea asigura o imagine de ansamblu mult mai detaliată, cu 
evidenţierea celor două obiective importante în opinia noastră – planul 
regional şi atributele demografice specifice la nivel local. Cercetarea este util a 
fi realizată periodic, în scopul realizării unei baze de date care să surprindă 
evoluţia în timp a diferiţilor indicatori legaţi de victimizare. De asemenea, 
rezultatele anchetei pot constitui un real sprijin pentru decidenţi, în adoptarea 
de măsuri eficiente în acest domeniu. În paralel cu identificarea tipologiilor 
victimizării, apare necesară cercetarea cauzelor acesteia şi din punctul de 
vedere al făptuitorilor, precum şi identificarea celor mai potrivite instrumente, 
politici şi mecanisme de acţiune asupra cauzelor. 



 

CAPITOLUL 4. Victimizarea prin infracţiuni 
motivate de ură 

Conceptul de infracţiune motivată de ură presupune o multitudine de 
comportamente şi acţiuni, a căror arie de cuprindere diferă de la o ţară la 
alta. În general, definiţia conceptului este mai largă în Statele Unite ale 
Americii şi Canada, spre deosebire de felul în care este înţeles de statele 
europene26. 

Se consideră că factorul care declanşează infracţiunile motivate de ură 
este reprezentat de o caracteristică pe care făptuitorul o atribuie victimei sale. 
Practic, persoanele vizate devin victime din cauza felului în care sunt 
percepute de infractor. Privind dintr-o altă perspectivă, dacă potenţialul 
infractor nu asociază viitoarea victimă cu o anumită caracteristică „sensibilă” 
din punctul său de vedere, dar comite totuşi o infracţiune împotriva acesteia, 
nu poate fi vorba despre o infracţiune motivată de ură.  

Printre categoriile de persoane expuse riscului de a deveni victime ale 
unor infracţiuni motivate de ură se numără şi grupurile etnice sau rasiale. În 
general, cu cât aceste grupuri sunt mai „vizibile” (în funcţie de culoarea pielii, 
de exemplu), cu atât sunt mai vulnerabile la discriminare, în comparaţie cu 
alte grupuri etnice, care nu pot fi identificate uşor. 

Aria de cuprindere a infracţiunilor motivate de ură este destul de largă, 
cu particularităţi de la ţară la ţară. În general, infracţiunile motivate de ură se 
pot manifesta sub forme precum: atacuri îndreptate asupra persoanei ca, de 
exemplu, agresiune/lovire, vătămare corporală gravă şi omor, provocarea 
unor pagube materiale, graffiti cu caracter ofensator şi incendiere, amenin-
ţarea cu violenţa (scrisori ofensatoare, apeluri telefonice obscene, prezenţa 
unor grupuri care stau în preajma victimei pentru a o intimida, reclamaţii 
nefondate), abuzul verbal, insultele sau hărţuirea (respectiv pliante şi afişe 
ofensatoare, gesturi abuzive, aruncarea gunoiului în fata locuinţelor sau în 
cutiile poştale şi intimidarea la şcoală sau la locul de muncă).  

După cum au afirmat Shaw şi Barchechat (2002), infracţiunile motivate 
de ură prezintă anumite caracteristici care le diferenţiază de infracţiunile ce nu 
au la bază aversiunea/ura făptuitorului pentru una sau mai multe caracteristici 

                                          
26 Vasile, V. (coord.), Zaman, Gh., Surugiu, M., Mazilescu, R., Cristea, A., Login, I.A. 
(2017) Studiu comparativ privind preocupările în domeniul cercetării calitative a 
fenomenului victimizării, cu deosebire în comunităţile de romi, Editura Pro 
Universitaria, p. 20. 
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„sensibile” percepute ale victimei. Astfel, incidentele motivate de ură vizează, în 
general, indivizi şi nu proprietăţi sau bunuri, prezintă o mai mare probabilitate 
de a fi însoţite de manifestări violente şi pot avea un impact mai pronunţat, în 
comparaţie cu infracţiunile similare, dar care nu sunt motivate de ură27.  

În România, legislaţia nu prevede acest tip de infracţiune în mod 
distinct, ci doar consideră această motivaţie drept o circumstanţă agravantă 
asociată unei infracţiuni28. 

Pe fondul unor manifestări din ce în ce mai vizibile ale excluderii sociale 
a unor grupuri etnice şi în contextul tensiunilor sociale în creştere, accentul s-
a mutat către necesitatea cuantificării incidenţei infracţiunilor motivate de ură 
şi a identificării caracteristicilor şi a motivelor care stau în spatele acestor 
manifestări, pentru a putea fi apoi adoptate măsurile cele mai potrivite de 
combatere a lor. 

Anchetele s-au dovedit de-a lungul timpului instrumente eficiente de 
obţinere a unor informaţii suplimentare privind infracţiunile motivate de ură. 

4.1. Experienţa diferitelor ţări în ceea ce priveşte identi-
ficarea şi măsurarea infracţiunilor motivate de ură 

Sub influenţa unei structuri a populaţiei extrem de eterogene din 
punctul de vedere al compoziţiei etnice, unele state au fost nevoite să adopte 
încă de timpuriu sisteme de identificare şi cuantificare a infracţiunilor motivate 
de ură. Dintre acestea fac parte şi Statele Unite ale Americii şi Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Vom exemplifica în continuare modurile în 
care se reflectă problematica infracţiunilor motivate de ură în diferitele ţări. 

4.1.1. Statele Unite ale Americii şi Canada 

În SUA, Ancheta naţională privind victimizarea prin săvârşirea 
unor infracţiuni (The National Crime Victimization Survey – NCVS) este 
realizată începând din anul 1972. NCVS are ca variabilă calitativă declararea 
rasei şi etniei persoanei.  

În anul 1999, în chestionarul aplicat respondenţilor au fost incluse 
întrebări referitoare la infracţiunile motivate de ură.  

Potrivit rezultatelor din anul 2012, infracţiunile motivate de ură au 
reprezentat 1,2% dintre cazurile de victimizare şi 4,2% dintre cazurile de 
victimizare cu violenţă. În acelaşi timp, numai 0,2% dintre infracţiunile la 
adresa proprietăţii au fost motivate de ură.  

                                          
27 Shaw, M., Barchechat, O. (2002) Preventing Hate Crimes: International Strategies and 
Practice, http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/ 2005 -
1999/2002.ENG.Preventing_Hate_Crimes_International_Strategies_and_ Practice.pdf.   
28 Noul Cod Penal actualizat 2016 - Legea 286/2009, Art. 77, alineatul h. 
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Peste 58% dintre victimele infracţiunilor motivate de ură au declarat că 
au fost vizate din cauza mai multor caracteristici „sensibile”. Ura faţă de etnia 
victimelor a reprezentat factorul declanşator pentru 51% dintre infracţiunile 
motivate de ură (comparativ cu 22% în anul 2004). 

Aşa cum se arată în graficul 69, majoritatea infracţiunilor motivate de 
ură au fost comise sub forma unor infracţiuni violente (la adresa persoanei), 
iar ponderea acestora a crescut de la 78% în 2004, la 90% în 2012. În 
schimb, în cazul incidentelor nemotivate de ură, raportul dintre infracţiunile 
comise asupra proprietăţii şi cele asupra persoanei este de aproximativ 3:1. 

Graficul 69. Structura infracţiunilor motivate de ură şi a celor 
nemotivate de ură din S.U.A., în funcţie de tipul de infracţiune, 

2004 şi 2012 

 
Notă: infracţiunile comise cu violenţă se referă la: viol sau agresiune sexuală, jaf, agresiune în 
formă agravată şi agresiune. Infracţiunile asupra proprietăţii cuprind: spargere, furt de vehicule şi 
alte tipuri de furturi. 
Sursă: creat pe baza datelor din US Department of Justice (2014), Hate Crime Victimization, 2004-2012 – 
Statistical Tables, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/hcv0412st.pdf 

Potrivit aceleiaşi surse, incidentele neraportate la poliţie au reprezentat în 
anul 2012 aproximativ 60% din infracţiunile motivate de ură (numărul total şi 
cele comise cu violenţă), în scădere de la aproximativ 74% în anul 201129. 

În Canada, chestionarul din cadrul anchetei General Social Survey 
(GSS) se aplică din anul 1985 şi cuprinde în prezent 6 teme principale, printre 
care şi victimizarea (faţă de infracţiuni, dar şi faţă de violenţa domestică). 
Fiecare dintre aceste teme este subiectul unei anchete în profunzime, repetată 
o dată la 5 ani30. 

În chestionarul aplicat în cadrul anchetei referitoare la victimizare, începând 
cu anul 1999, au fost adăugate şi întrebări referitoare la experienţa responden-

                                          
29 US Department of Justice (2014) Hate Crime Victimization, 2004-2012 – Statistical 
Tables, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/hcv0412st.pdf, p. 5. 
30 Statistics Canada (2013) The General Social Survey: An Overview, http://www. 
statcan.gc.ca/pub/89f0115x/89f0115x2013001-eng.htm.  
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ţilor, ca victime ale unor infracţiuni motivate de prejudecată/ură. Treptat, acest 
subiect a căpătat o şi mai mare consistenţă, astfel încât, în chestionarul utilizat în 
anul 2014 (cel mai recent), se regăseşte un întreg sub-modul referitor la 
motivele aflate în spatele săvârşirii infracţiunilor motivate de ură. Persoanele 
intervievate sunt chestionate cu privire la posibilitatea ca mobilul uneia dintre 
infracţiunile cărora le-au căzut victime să fie ura făptuitorului faţă de rasa/etnia 
victimei, faţă de religia, orientarea sexuală, vârsta, genul, faţă de o eventuală 
dizabilitate, faţă de limba vorbită de victimă, dar li se cere şi menţionarea oricărei 
alte forme de ură, ca mobil al infracţiunii respective. 

4.1.2. Regatul Unit al Marii Britanii 

În Regatul Unit al Marii Britanii, infracţiunile motivate de ură se referă la 
„orice infracţiune care este percepută, de către victimă sau de orice altă 
persoană, ca fiind motivată (integral sau parţial) de către o atitudine ostilă sau 
de o prejudecată referitoare la o caracteristică personală”31. 

Ancheta ce are drept scop evidenţierea mai detaliată (în comparaţie cu 
statisticile poliţiei, bazate pe infracţiunile raportate) a infracţiunilor (Crime 
Survey for England and Wales – CSEW) are o îndelungată tradiţie în 
această ţară, debutând în 1982 (fiind derulată, până în 2012 sub denumirea: 
British Crime Survey – BCS)32. 

Evidenţierea diferitelor caracteristici sensibile care au declanşat 
săvârşirea unor infracţiuni motivate de ură s-a realizat în etape, fiind supusă 
unor modificări/completări/reconfigurări succesive. Astfel, în anul 1988, în 
chestionarul utilizat în cadrul anchetei a fost introdusă o întrebare privind 
percepţia victimei asupra motivaţiei rasiale a infracţiunii. Motivaţia religioasă a 
fost evidenţiată printr-o întrebare separată, introdusă în chestionar în anul 
2005-2006. O modificare importantă a fost realizată în chestionarul din 2007-
2008, când cei doi factori declanşatori menţionaţi anterior au fost incluşi într-o 
întrebare cu mai multe variante de răspuns, alături de câteva motivaţii nou 
introduse, şi anume: orientarea sexuală, vârsta şi existenţa unei dizabilităţi. 
În chestionarul utilizat în anul 2009-2010, la aceeaşi întrebare complexă a 
fost adăugată o altă motivaţie, respectiv sexul, iar identitatea de gen a apărut 
în chestionarul 2011-201233. 

                                          
31 Home Office, https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-
wales-2015-to-2016.  
32 Office for National Statistics (2015) User Guide to Crime Statistics for England and 
Wales,https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VjwNNXS6CxsJ: 
https://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/crime-statistics-
methodology/user-guide-to-crime-statistics.pdf+&cd= 1&hl=en& ct=clnk&gl=ro 
33 Office for National Statistics (2015) User Guide to Crime Statistics for England and Wales, 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VjwNNXS6CxsJ: 
https://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/crime-statistics-
methodology/user-guide-to-crime-statistics.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ro, p. 67-68. 
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Potrivit ghidului elaborat de College of Policing, „infracţiunile motivate 
de ură pe criterii rasiale, se referă la cele îndreptate împotriva oricărui grup 
definit de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică sau naţională, inclusiv 
solicitanţi de azil sau refugiaţi”34. 

După cum indică raportul publicat în cadrul anchetei „Crime Survey for 
England and Wales (CSEW)” – „Hate Crime, England and Wales, 2015/16”, 
în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016, au fost înregistrate (la poliţie) 
62.518 cazuri de infracţiuni motivate de ură, mai mult cu 19% faţă de anul 
anterior. În marea majoritate a cazurilor (79%), caracteristica sensibilă a 
victimei a fost apartenenţa la o anumită rasă. În 12% dintre situaţii, mobilul a 
fost ura/prejudecata faţă de orientarea sexuală, în 7% dintre cazuri motivaţia 
a fost de natură religioasă, iar în 6% dintre cazuri motivul a fost dizabilitatea 
victimei. După cum menţionează autorii studiului, creşterea numărului de 
cazuri înregistrate poate fi şi un rezultat al îmbunătăţirii sistemului de 
înregistrare a infracţiunilor, al gradului mai ridicat de conştientizare a ceea ce 
reprezintă infracţiunile motivate de ură şi al creşterii disponibilităţii victimelor 
de a declara aceste incidente. Este interesant de menţionat că, deşi nu făcea 
parte din intervalul în care s-a desfăşurat ancheta, perioada imediat 
următoare referendumului BREXIT (23 iunie 2016) a fost analizată separat, 
fiind una cu adevărat explozivă: infracţiunile motivate de ură rasială sau 
religioasă, înregistrate în luna iulie 2016, au fost cu 41% mai numeroase 
decât cele din aceeaşi lună a anului 2015. 

Revenind la infracţiunile motivate de ură pe criterii rasiale, în 
2015/2016, acestea au crescut cu 15% faţă de 2014/2015. 

Din numărul total al infracţiunilor înregistrate în perioada vizată de 
ancheta CSEW, infracţiunile motivate de ură au reprezentat doar 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
34 College of Policing (2014) Hate Crime Operational Guidance, http://www.report-
it.org.uk/files/hate_crime_operational_guidance.pdf. 
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Graficul 70. Structura infracţiunilor motivate de ură 

 
Sursa: Hate crime, England and Wales, 2015 to 2016: data tables, https://www.gov.uk/government 
/statistics/hate-crime-england-and-wales-2015-to-2016.  

Din punctul de vedere al formelor de manifestare, infracţiunile motivate 
de ură pot fi grupate în următoarele categorii35: 

- infracţiuni la adresa ordinii publice – 56% (comparativ cu 5%, cât 
reprezintă în totalul infracţiunilor înregistrate); 

- violenţe împotriva persoanei – 33% (comparativ cu 26%, cât 
reprezintă în totalul infracţiunilor); 

- distrugere/incendiere – 7% (faţă de 14%, cât reprezintă în totalul 
infracţiunilor); 

- alte infracţiuni (furt, infracţiuni de natură sexuală etc.) – 4% (faţă de 
55%, cât reprezintă în totalul infracţiunilor înregistrate). 

Analiza datelor obţinute evidenţiază şi faptul că infracţiunile violente 
motivate de ură cuprind o pondere mult mai redusă a incidentelor în urma 
cărora victimele sunt rănite (26%), în comparaţie cu infracţiunile violente 
totale (43%)36. 

Tipologia infracţiunilor motivate de ură rasială/etnică, în funcţie de tipul 
de incidente, indică o structură sensibil similară cu cea a totalului infracţiunilor 
motivate de ură (graficul 70). Diferenţe mai mari apar în cazul infracţiunilor la 
adresa ordinii publice (59% din infracţiunile motivate de ură rasială, faţă de 
55% din totalul infracţiunilor motivate de ură) şi al violenţei împotriva 
persoanei fără rănire (23% vs. 25%). 

                                          
35 Hate crime, England and Wales, 2015 to 2016: data tables, https://www.gov. 
uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2015-to-2016.  
36 Corcoran, H., Smith, K. (2016) Hate Crime, England and Wales 2015/16, Statistical 
Bulletin 11/16, 13 october 2016, https://www.gov.uk/government/ uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/559319/hate-crime-1516-hosb1116.pdf, p. 9. 
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4.2. Anchete derulate la nivel internaţional/ european 

Fiind componentă a Anchetei internaţionale privind victimizarea ca 
urmare a infracţiunilor (International Crime Victim Survey) la nivel european, 
Ancheta europeană privind infracţionalitatea EU-ICS (The European Crime 
and Safety Survey) a fost desfăşurată în 2004-200537. În chestionarul aplicat 
a fost inclusă şi o întrebare referitoare la posibilitatea ca respondenţii sau alţi 
membri ai familiilor lor să fi fost vizaţi de infractori din cauza unor 
caracteristici personale, precum: naţionalitatea, rasa sau culoarea pielii, 
religia sau orientarea sexuală38. Rezultatele au evidenţiat faptul că, în medie, 
aproape 3% din respondenţi au experimentat în mod direct (ei înşişi), sau 
indirect (membrii familiilor lor) astfel de infracţiuni. Ţările cu cele mai ridicate 
ponderi ale infracţiunilor motivate de ură au fost: Franţa şi Danemarca 
(aproape 5%), Luxemburg, Belgia şi Marea Britanie (peste 4%). La polul opus 
s-au situat state precum Italia şi Finlanda, unde infracţiunile motivate de ură 
au reprezentat mai puţin de 1% din total. Mai mult, o zecime din cei 15% 
respondenţi cu trecut de imigranţi, au declarat că au devenit victime ale 
infracţiunilor motivate de ură 39. 

Chestionarul care urma să fie utilizat în cadrul îndelung pregătitei 
„Anchete europene privind siguranţa (EU Safety Survey EU-SASU) (care ar fi 
vizat statele membre ale Uniunii Europene) a inclus şi o întrebare referitoare 
la percepţia victimelor asupra motivaţiei săvârşirii respectivei infracţiuni 
asupra lor (etnia sau statutul de imigrant, religia, existenţa unei dizabilităţi, 
vârsta sau orientarea sexuală), însă numai în cazul celor de natură sexuală şi 
al agresiunilor40. 

Ulterior, ancheta EU-SASU nu a putut fi implementată la nivelul fiecărui 
stat membru UE, ci numai în Luxemburg, în anul 2013. Ancheta asupra 
securităţii (Enquête sur la sécurité)41 a utilizat un chestionar care a avut la 

                                          
37 În 18 state membre (15 state vechi membre ale UE, precum şi în 3 dintre noile state 
membre, respectiv Polonia, Ungaria şi Estonia) 
38 Van Dijk, J., van Kesteren, J., Smit, P. (2007) Criminal Victimisation in International 
Perspective: Key Findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Ministry 
of Justice, WODC. 
39 Van Dijk, J., van Kesteren, J., Smit, P. (2007) Criminal Victimisation in International 
Perspective: Key Findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Ministry of 
Justice, WODC, p. 93. 
40 Van Dijk, J.J.M., Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A. ( 2010) Final 
Report on the Study on Crime Victimisation. Tilburg: Intervict report/Eurostat, 
https://www.tilburguniversity.edu/upload/3b23f153-f3d8-4948-9107-
6ea7d13d9215_apeurostat1.pdf,  
41 Heinz, A., Steffgen, G., Willems, H. (2015) Victimization and Safety in Luxembourg 
– Findings of the "Enquête sur la sécurité 2013", Economie et Statistiques, Working 
papers du STATEC, 85, noiembrie 2015. 
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bază chestionarul EU-SASU42. La secţiunea unde erau solicitate date personale 
ale respondenţilor, chestionarul respectiv a inclus întrebări referitoare la ţara 
de origine (a naşterii respondentului), ţara de origine a mamei şi a tatălui, 
cetăţenia actuală (în momentul derulării anchetei), eventual, existenţa unei a 
doua cetăţenii şi precizarea acesteia. Chestionarul nu a conţinut nicio 
întrebare referitoare la percepţia victimei cu privire la săvârşirea unei 
infracţiuni motivate de ură. 

Ancheta Uniunii Europene privind minorităţile şi discriminarea 
(European Union Minorities and Discrimination Survey – EU-MIDIS I), care a 
fost derulată în anul 2008 în toate cele 27 de state membre, dar numai la 
nivelul câtorva categorii de populaţie şi anume: imigranţi, minorităţi etnice43 şi 
minorităţi naţionale44, a cuprins şi o întrebare referitoare la percepţia acestora 
privind legătura dintre statutul de imigrant sau minoritar şi alegerea lor ca ţinte 
de către autorul infracţiunilor respective. Rezultatele indică, printre altele, faptul 
că, în medie, 1 din 4 respondenţi ai întregului eşantion a devenit victimă cel 
puţin o dată în ultimele 12 luni a cel puţin uneia dintre cele 5 infracţiuni 
cercetate45. Printre grupurile etnice cu rata cea mai mare de prevalenţă a 
victimizării se numără: romii din Grecia (54%), din Republica Cehă (46%), din 
Ungaria şi Polonia (34% şi respectiv 33%). Numai 19% dintre romii din 
România au devenit victime ale infracţiunilor respective. Prin comparaţie, 
românii din Italia au înregistrat o rata de prevalenţă mai ridicată (22%)46. 

Restrângând aria infracţiunilor la cele săvârşite din cauza percepţiei 
autorului asupra unor caracteristici sensibile ale victimei, în medie, 18% 
dintre respondenţii de etnie roma au fost victime ale cel puţin unei infracţiuni 
la adresa persoanei, pe care o/le consideră motivate de ură rasială (faţă de 
mai puţin de 10% dintre respondenţii aparţinând altor grupuri de imigranţi/de 
minoritari etnici). Cel mai ridicat nivel al incidenţei infracţiunilor la adresa 
persoanei (agresiuni, ameninţări şi hărţuire gravă), motivate de ură rasială, 
                                          
42 Van Dijk, J.J.M., Mayhew, P., van Kesteren, J., Aebi, M., Linde, A. ( 2010) Final 
Report on the Study on Crime Victimisation. Tilburg: Intervict report/Eurostat, 
https://www.tilburguniversity.edu/upload/3b23f153-f3d8-4948-9107-
6ea7d13d9215_apeurostat1.pdf. 
43 Populaţia roma a fost analizată în 7 state UE: Bulgaria, Grecia, Polonia, Republica 
Cehă, România, Slovacia şi Ungaria.  
44 Ancheta a fost aplicată unui eşantion format din 23.500 imigranţi şi membri ai unor 
minorităţi etnice. În plus, au fost intervievate încă 5.000 persoane aparţinând 
populaţiei majoritare din zonele cu populaţie minoritară din 10 state membre, pentru a 
putea realiza o comparare a rezultatelor (FRA (2012) MIDIS Data in Focus Report 6: 
Minorities as Victims of Crime). 
45 Infracţiunile incluse în chestionar au fost: furtul unui vehicul sau furtul din acesta, 
intrare prin efracţie, furtul unor obiecte personale fără folosirea forţei sau a 
ameninţării, agresiune sau ameninţare şi hărţuire gravă. 
46 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2102) MIDIS Data in Focus 
Report 6: Minorities as Victims of Crime, http://fra.europa.eu/en/publication/ 
2012/eu-midis-data-focus-report-6-minorities-victims-crime, p. 8. 
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care au avut loc în ultimele 12 luni, a fost înregistrat pentru romii din 
Republica Cehă (32%). Niveluri mari au fost înregistrate şi pentru romii din 
Grecia (26%), din Polonia (26%) şi Ungaria (19%). Pentru comparaţie, în 
timp ce media înregistrată în cadrul eşantionului total a fost de 10% (18% 
pentru eşantionul format din populaţie roma), românii din Italia au declarat o 
incidenţă de 8% a infracţiunilor motivate de ură rasială, iar cei din Spania – 
de 6%. Tot 6% a fost şi incidenţa infracţiunilor motivate de ură rasială 
percepute de către romii din România47. 

Analizând situaţia dintr-o altă perspectivă, 73% dintre victimele de etnie 
roma s-au considerat vizate de făptuitori, cel puţin parţial, din cauza etniei 
lor, iar 54% au declarat că făptuitorul/făptuitorii a/au folosit un limbaj 
ofensator la adresa rasei/etniei sau religiei lor. În ceea ce priveşte persoanele 
care au săvârşit infracţiunile respective, 22% dintre victimele de etnie roma 
au indicat făptuitori din acelaşi grup etnic, 12% – dintr-un alt grup etnic şi 
60% din populaţia majoritară48.  

În anul 2016, a fost derulat cel de-al doilea val al anchetei EU-MIDIS 
(EU-MIDIS II), la nivelul celor 28 de state membre UE, pe un eşantion de 
25.500 persoane (imigranţi şi minoritari etnici), dintre care 7.947 romi din 9 
state49. Printre aspectele vizate de anchetă se numără: experienţele privind 
discriminarea în diferite domenii (pe piaţa muncii, privind accesul la educaţie, 
locuinţe, servicii de sănătate şi altele), dar şi cele referitoare la ipostaza de 
victimă a unor infracţiuni (inclusiv a celor motivate de ură)50. Deoarece până la 
data elaborării prezentului studiu nu au fost date publicităţii rezultatele anchetei 
în ceea ce priveşte incidenţa diferitelor tipuri de infracţiuni (inclusiv a celor 
motivate de ură), nu putem include în analiză cele mai recente tendinţe înregis-
trate, astfel că punctul de referinţă va rămâne ancheta EU-MIDIS din 2008. 

4.3. Analiza bazei de date din România. Modulul E - 
Infracţiuni motivate de ură 

Revenind la analiza bazei de date realizate în urma aplicării chestionarului 
pe eşantionul din România, pentru a obţine informaţii detaliate cu privire la 
incidenţa infracţiunilor motivate de ură, respectiv a infracţiunilor în care 
                                          
47 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2012) MIDIS Data in Focus 
Report 6: Minorities as Victims of Crime, http://fra.europa.eu/en/publication/ 
2012/eu-midis-data-focus-report-6-minorities-victims-crime, p. 11. 
48 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2012) MIDIS Data in Focus 
Report 6: Minorities as Victims of Crime, http://fra.europa.eu/en/publication/2012 
/eu-midis-data-focus-report-6-minorities-victims-crime, p. 12-13. 
49 Populaţia roma a fost analizată: Bulgaria, Croaţia, Grecia, Polonia, Republica Cehă, 
România, Slovacia, Spania şi Ungaria. 
50 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016) Second European 
Union Minorities and Discrimination Survey. Roma - selected findings, http://fra. 
europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings.  
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făptuitorul/făptuitorii vizează anumite persoane/victime din cauza uneia sau a 
mai multor caracteristici ale acestora, chestionarul a inclus un modul special 
(E), poziţionat imediat după modulele specifice diferitelor tipuri de infracţiuni 
avute în vedere. Acest modul cuprinde o primă întrebare referitoare la nivelul 
de cunoaştere în ceea ce priveşte infracţiunile motivate de ură, adresată tuturor 
persoanelor chestionate, precum şi mai multe întrebări destinate doar celor 
care s-au declarat victime. Acestea vizează: percepţia asupra posibilităţii ca 
infracţiunea/infracţiunile ale căror victime s-au declarat să fi fost săvârşită din 
cauza etniei, identificarea tipului de comportament al infractorului, atitudinea 
victimei faţă de raportarea incidentului ca fiind motivat de ură/prejudecăţi şi, 
eventual, motivele neraportării, informarea altei organizaţii, reacţia faţă de 
modul în care poliţia a acţionat (mulţumit/nemulţumit) şi, eventual, motivele 
nemulţumirii. 

La nivel naţional, analiza răspunsurilor indică un nivel relativ ridicat de 
cunoaştere a conceptului de infracţiune motivată de ură (N=2839 persoane, 
90,3%), peste trei sferturi dintre respondenţi marcând răspunsul „da”. Numai 
20% au declarat că nu ştiu ce sunt infracţiunile motivate de ură. 

În funcţie de mediul de rezidenţă, se observă un grad mai ridicat de 
familiarizare a populaţiei din mediul urban cu acest concept, comparativ cu 
populaţia din mediul rural (63% faţă de 56%). 

Distribuţia teritorială evidenţiază o concentrare mai mare a persoanelor 
care ştiu ce înseamnă infracţiunile bazate pe ură în regiunea Sud-Vest (85%), 
de exemplu, în comparaţie cu regiunea Vest şi cu Bucureşti-Ilfov, unde numai 
70% şi, respectiv 64% dintre respondenţi au oferit un răspuns afirmativ. La 
polul opus, în Vest şi Nord-Est au fost înregistrate cele mai ridicate ponderi ale 
persoanelor care au declarat că nu cunosc acest concept (28%, respectiv 25%). 

În general, cu excepţia regiunii Nord-Vest, în mediul rural se înregistrează 
ponderi mai ridicate ale persoanelor care nu ştiu ce înseamnă infracţiunile 
motivate de ură, în comparaţie cu mediul urban (graficul 71). Regiunile Nord-
Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov se află pe primele locuri, lipsa familiarizării cu 
conceptul infracţiunii motivate de ură întâlnindu-se la 34-37% dintre 
respondenţii din mediul rural. În acelaşi timp, în Nord-Vest şi Sud-Vest, 
ponderea se reduce la mai mult de jumătate (15,3% şi respectiv 13,6%). 
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Graficul 71. Distribuţia teritorială a celor care au declarat că nu 
ştiu ce înseamnă infracţiunile motivate de ură, pe medii, % 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

La nivel naţional, în rândul victimelor (N=645, 23%) este larg 
răspândită percepţia potrivit căreia infracţiunile nu au fost săvârşite asupra lor 
din cauza etniei din care fac parte (peste patru cincimi dintre respondenţi). 
Numai în 4% dintre cazuri, victimele au indicat existenţa unei relaţii de 
cauzalitate între infracţiune şi etnia lor. 

Analiza răspunsurilor, în funcţie de mediul de rezidenţă evidenţiază 
câteva particularităţi, şi anume: concentrarea mai mare în mediul rural a 
victimelor care nu consideră că au devenit victime/ţinte din cauza etniei lor 
(89%, faţă de 76,5% în mediul urban), ponderea mai ridicată în mediul urban 
a celor care au în vedere o relaţie de cauzalitate (5,4%, faţă de 2,9% în 
mediul rural), precum şi prezenţa mult mai mare în mediul urban a celor care 
au preferat să nu răspundă sau au ales varianta ”nu ştiu” (peste 18%, faţă de 
numai 8% în mediul rural). 

Graficul 72. Distribuţia teritorială a opiniilor referitoare 
la relaţia de cauzalitate dintre infracţiune şi etnie 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Din punctul de vedere al distribuţiei teritoriale, regiunile Centru şi Vest se 
remarcă prin ponderi foarte ridicate (de peste 90%) ale victimelor care exclud 
posibilitatea relaţiei de cauzalitate infracţiune-etnie (graficul 72). În acelaşi timp, 
în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud, victimele care resping ipoteza cauzalităţii 
reprezintă, prin comparaţie, ponderi mai reduse (65,5% şi respectiv 79,6%). 
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Totodată, în Sud şi Nord-Est, ponderile celor care consideră că au devenit ţinte 
ca urmare a etniei lor sunt cele mai ridicate (7,1% şi respectiv 6,8%). 

Atunci când au fost rugaţi să precizeze infracţiunea pe care o consideră 
săvârşită din cauza etniei lor, peste o treime dintre respondenţi au indicat 
ameninţarea (graficul 73), urmată de furt (18%), distrugere şi agresiuni fizice 
(câte 15% fiecare). Infracţiunile de tâlhărie şi şantaj au fost menţionate de 
numai 3% dintre respondenţi. 

Graficul 73. Distribuţia infracţiunilor considerate de victime 
ca fiind săvârşite din cauza etniei 
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Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Graficul 74. Comportament/ situaţii concrete 
precizate de victime 

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
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La nivel naţional (N=636, răspuns multiplu, 98,6%), cele mai frecvente 
comportamente/situaţii concrete menţionate de către victime au fost glumele, 
comentariile negative/ înjurături făcute de făptuitor la adresa victimei (39% 
dintre cazuri; cele adresate faţă în faţă au fost cele mai numeroase -24%, 
fiind urmate de cele prin telefon – 8%, şi de cele în mediul virtual – 7%) 
(graficul 74). Peste o cincime dintre victime au menţionat că alte incidente 
motivate de ură au avut loc în zona vecină şi au vizat alte persoane. 
Aproximativ 12% dintre victime au precizat că sentimentele, instinctele sau 
percepţia le fac să suspecteze că infracţiunea săvârşită a fost motivată de 
ură/prejudecăţi, dar nu deţin suficiente dovezi pentru a şti cu certitudine. În 
alte 10% dintre cazuri, incidentul respectiv s-a petrecut în preajma unei 
sărbători, la un eveniment, într-o locaţie, loc de adunare sau clădire asociată, 
în mod frecvent, cu un grup anume (de exemplu, serbări ale romilor). 

După cum evidenţiază analiza răspunsurilor (N=446, 69%), nivelul de 
raportare către poliţie este extrem de redus. Majoritatea celor care se 
consideră victime ale unor infracţiuni motivate de ură nu au raportat la poliţie 
această suspiciune (74%, faţă de numai 8% care au raportat). 

Distribuţia pe medii de rezidenţă indică un grad mai ridicat de raportare 
în mediul urban. În cazul victimelor care au raportat la poliţie suspiciunea 
săvârşirii unei infracţiuni motivate de ură asupra lor, majoritatea (aproape 
două treimi) provin din mediul urban şi numai o treime din mediul rural. 

În plan teritorial, regiunea în care s-a înregistrat cea mai mare pondere 
a cazurilor raportate la poliţie a fost Nord-Vest (23%). Urmează, la mare 
distanţă, regiunile Vest, Sud-Vest şi Nord-Est, cu ponderi ale cazurilor 
raportate cuprinse între 10,3 şi 13%. Regiunile cu gradul cel mai redus de 
raportare a suspiciunii săvârşirii infracţiunilor motivate de ură sunt Bucureşti-
Ilfov şi Sud-Est (4%, respectiv 3,8%). 

Motivele invocate (N=195, 30%) pentru neraportarea suspiciunii 
săvârşirii unei infracţiuni motivate de ură sunt: inexistenţa unor dovezi 
(28%), opinia potrivit căreia poliţia nu ar fi făcut nimic (8%) şi teama de 
repercusiuni (4%). Aproximativ 60% dintre respondenţi au ales variantele de 
răspuns „nu ştiu” sau „nu răspund” (graficul 75). 

În plan teritorial, în funcţie de motivele neraportării, situaţia regiunilor 
este foarte diversă. Atunci când s-a invocat lipsa dovezilor, există regiuni în 
care victimele provin, preponderent sau exclusiv, dintr-un anumit mediu de 
rezidenţă şi regiuni în care există o distribuţie oarecum echilibrată pe medii 
(Sud şi Nord-Vest, ponderi cuprinse între 40-60%). În regiunea Vest, de 
exemplu, toate victimele au provenit din mediul urban, în timp ce, în Sud-Vest 
- exclusiv din mediul rural. Regiuni cu ponderi ridicate ale neraportării pentru 
victimele din mediul urban sunt: Bucureşti-Ilfov (94%), Centru (83%) şi Sud-
Est (67%). În acelaşi timp, în Nord-Est, peste patru cincimi dintre victimele 
care nu au raportat suspiciunea comiterii unei infracţiuni motivate de ură, 
motivând lipsa dovezilor, provin din mediul rural. 
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Graficul 75. Motivele pentru neraportarea suspiciunii 
comiterii unei infracţiuni motivate de ură 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 
 

Atunci când au fost întrebate dacă au informat o altă organizaţie cu 
privire la suspiciunea că incidentul suferit a fost motivat de ură sau 
prejudecăţi (N=363, 56,3%), majoritatea victimelor (77%) au oferit un 
răspuns negativ. Dintre acestea, 65% provin din mediul urban. O cincime nu a 
răspuns şi numai 3% au răspuns afirmativ. Ponderea cea mai ridicată a 
victimelor care s-au adresat altei organizaţii revine mediului urban 
(aproximativ 78%). 

La nivel naţional, respondenţii (N=344, 53%) au fost mulţumiţi de 
activitatea poliţiei în 51% dintre cazuri şi nemulţumiţi în 8% dintre situaţii. 
Aproximativ 41% nu au oferit un răspuns. Dintre cei mulţumiţi, aproximativ 
52% provin din mediul rural. Totodată, acelaşi mediu concentrează numai o 
treime dintre cei nemulţumiţi. Ponderea cea mai ridicată a persoanelor 
nemulţumite din mediul urban a variat, pe regiuni, de la 100% (Vest, Nord-
Vest), la 50% (Centru) (graficul 76). În mediul rural, cu excepţia regiunii 
Bucureşti-Ilfov, ponderea celor nemulţumiţi s-a situat între 25% (Nord-Est) şi 
100% (Nord-Vest). 

Aşa cum se observă în graficul 76, în regiunile Vest, Bucureşti-Ilfov şi 
Nord-Est, ponderea persoanelor mulţumite de activitatea poliţiei care provin 
din mediul urban depăşeşte 70%. În acelaşi timp, în Sud-Vest şi Nord-Vest, 
raportul dintre cele două medii de rezidenţă este inversat, peste 81% dintre 
victimele mulţumite de activitatea poliţiei aparţinând mediului rural. În ce 
priveşte persoanele nemulţumite, acestea provin exclusiv sau preponderent 
din mediul urban în regiunile Vest şi Nord-Vest (100%), Bucureşti-Ilfov (86%) 
şi Nord-Est (75%). La polul opus se află regiunea Sud-Vest, unde toate 
persoanele nemulţumite provin din mediul rural. 
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Graficul 76. Distribuţia teritorială a victimelor, pe medii, în funcţie de 
percepţia asupra activităţii poliţiei 

 
Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Graficul 77. Motivele nemulţumirii faţă de activitatea poliţiei  

 

Sursa: prelucrări proprii, pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 

Motivele cel mai des invocate ale nemulţumirii (N=178, 28%), faţă de 
activitatea poliţiei, sunt: neidentificarea/nepedepsirea făptuitorului (9%), 
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depunerea unui efort insuficient şi lentoarea cu care s-a acţionat (câte 4% 
fiecare), lipsa de interes pentru cazul respectiv (2%) (graficul 77). 

Privind dintr-o altă perspectivă, în mediul rural, raportul dintre cei 
mulţumiţi şi cei nemulţumiţi de activitatea poliţiei este de 9:1, în timp ce în 
mediul urban de 4,4:1. 

 

 



 

CAPITOLUL 5. Tranziţia de la infracţiunile 
tradiţionale la cele realizate cu ajutorul 

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor - 
infracţiuni informatice 

Termenul „infracţionalitate” desemnează realizarea de infracţiuni, făcând 
referire la cele care se realizează într-o perioadă, pe un anumit teritoriu. 
Astfel, infracţionalitatea reprezintă un fenomen care influenţează negativ şi 
puternic relaţiile sociale, acest impact răsfrângându-se asupra indivizilor fără 
apărare, asupra comunităţilor, având caracteristici care înglobează un grad 
ridicat de periculozitate şi de risc. 

Dezvoltarea erei digitale a condus la transformarea aspectelor vieţii de zi 
cu zi. În general, acordăm din ce în ce mai multă încredere mediului virtual, 
fiind tot mai dependenţi de aşa-zisa prezenţă în spaţiul cibernetic. Treptat, are 
loc şi o tranziţie care trebuie subliniată, de la realizarea de infracţiuni 
tradiţionale, la cele realizate cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a 
comunicaţiilor (TIC). 

Figura 2. Transformarea infracţiunilor tradiţionale în infracţiuni 
informatice (cybercrime) 

Sursa: realizat de autori. 
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Sfera infracţiunilor informatice se ajustează, la rândul ei, în mod continuu, 
iar tehnicile utilizate de făptuitori evoluează şi ele constant, concomitent cu 
eforturile autorităţilor şi ale companiilor furnizoare de programe de securitate. 
Această sferă a infracţiunilor este foarte cuprinzătoare, cu aspecte care ţintesc 
metode precum atacuri asupra aplicaţiilor web, furtul de date (aferente 
cardurilor bancare), modificarea programelor pentru a crea diverse erori etc. 

Infracţiunile informatice (cybercrime) sunt cele realizate prin utilizarea 
calculatoarelor şi a internetului, reprezentând un act ilegal, în care computerul 
este o unealtă, o ţintă, sau ambele. Astfel, infracţiunile informatice pot viza 
computerul ca ţintă, adică folosirea sa pentru a ataca un alt computer prin 
viruşi etc., sau computerul poate fi utilizat drept armă, prin utilizarea sa 
pentru a comite o infracţiune în lumea reală, de ex. terorism, fraudă cu 
carduri bancare etc. 

Un tip de astfel de infracţiune este cea denumită „hacking” (spargere de 
/ infiltrare în calculatoare). 

Figura 3. Evoluţia ameninţărilor informatice 

 
Sursa: realizat de autori. 

Hacking-ul se referă la o intruziune ilegală într-un sistem informatic şi / 
sau o reţea. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de „cracking”. Site-urile 
web guvernamentale sunt în general ţinta hackerilor, astfel aceştia putând 
primi rapid recunoaşterea abilităţilor lor în ochii publicului. Hackerii desfăşoară 
astfel de activităţi din numeroase motive, precum răzbunare, lăcomie, 
publicitate, dorinţa de aventură pentru a accesa informaţii interzise, profit 
(vânzarea de informaţii) etc. 
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Un alt tip de infracţiune este piratarea programelor de calculator, repre-
zentând copierea ilegală a programelor autentice sau contrafacerea şi 
distribuirea produselor destinate să treacă drept originale.  

Securitatea informatică implică protejarea informaţiilor personale şi de 
afaceri sensibile, prin prevenirea, detectarea şi reacţia la diverse atacuri 
online, precum şi prin împiedicarea atacurilor. Securitatea informatică are în 
vedere identificarea riscurilor implicate de folosirea dispozitivelor, precum 
calculatoare, telefoane inteligente, dar şi reţele de calculatoare, cu furnizarea 
de soluţii pentru înlăturarea lor. 

Figura 3. Tipuri de infracţiuni informatice 

 
Sursa: realizat de autori. 

Infracţiunile realizate în mediul online sunt comise prin utilizarea reţelelor 
de comunicaţii electronice şi a sistemelor informatice, fiind o problemă care 
transcende graniţele şi care poate fi caracterizată prin trei definiţii: 

1. infracţiuni specifice internetului, precum atacuri împotriva sistemelor 
informatice sau phishing (de exemplu, site-uri bancare false care 
solicită parole prin care să se permită accesul la conturile bancare ale 
victimelor); 

2. frauda online şi falsificarea; fraudele la scară largă pot fi comise 
online prin instrumente precum: furtul de identitate, phishingul, 
spamul etc.; 
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3. conţinutul online ilegal, inclusiv materiale privind abuzul sexual 
asupra copiilor, incitarea la ură rasială, incitarea la acte teroriste şi 
glorificarea violenţei, terorismului, rasismului şi xenofobiei. 

Pentru a combate infracţiunile informatice, UE a implementat o legislaţie 
specifică şi a sprijinit cooperarea operaţională în materie de securitate 
informatică (EU Cybersecurity Strategy). 

Mai multe acţiuni legislative ale UE contribuie la combaterea infracţiunilor 
informatice. Acestea includ: 

•  2013 – o directivă privind atacurile împotriva sistemelor informaţionale 
(Directive on attacks against information systems), care vizează 
combaterea atacurilor cibernetice la scară largă, solicitând statelor 
membre să consolideze legile naţionale privind infracţiunile informatice 
şi să introducă sancţiuni penale mai dure; 

• 2011 - o directivă privind combaterea exploatării sexuale on-line a 
copiilor şi a pornografiei infantile (Directive on combating the sexual 
exploitation of children online and child pornography), care 
abordează mai bine noile evoluţii din mediul online, cum ar fi 
îngrijirea (infractorii care se prezintă drept copii, pentru a atrage 
minori în scopul abuzului sexual); 

•  2002 – directiva privind confidenţialitatea în mediul electronic 
(ePrivacy Directive), prin care furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice trebuie să asigure securitatea serviciilor lor şi să păstreze 
confidenţialitatea informaţiilor clienţilor; 

•  2001 – decizia-cadru privind combaterea fraudei şi a contrafacerii 
mijloacelor de plată fără numerar (Framework Decision on combating 
fraud and counterfeiting), care defineşte comportamentele frauduloase 
pe care statele membre trebuie să le considere drept infracţiuni.51  

 

 

 

 

 

 

 

                                          
51 DG Migration and Home Affairs, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime_en. 
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Figura 4. Aspecte ale securităţii informatice 

 
Sursa: realizat de autori. 

Infracţiunile informatice se află într-o continuă expansiune, atât ca 
amploare, cât şi ca forme de manifestare, evoluând rapid de la statutul de 
ameninţare la cel de afacere în sine. Există unele păreri potrivit cărora acest 
domeniu are o valoare de piaţă mai mare decât infracţiunile legate de droguri. 
Infracţiunile informatice încorporează o serie de metode, inclusiv „hacking”, 
realizarea de falsuri legate de computer şi fraudă de tip phishing, precum şi 
infracţiuni legate de conţinut, cum ar fi difuzarea materialelor online privind 
abuzul sexual asupra copiilor şi infracţiuni legate de drepturile de autor. 

La nivel global, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) a 
răspuns nevoii de a lupta împotriva infracţiunilor informatice, realizând în anul 
2013 un studiu al ameninţărilor legate de acestea. UNODC ajută statele 
membre să lupte eficient şi să combată infracţiunile informatice, colaborând 
cu parteneri la nivel naţional şi regional.52  

Volumul şi costul infracţiunilor informatice au atins niveluri foarte 
ridicate - şi urmează să fie chiar şi mai mari (potrivit unui raport al Europol - 

                                          
52 UNODC, https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/toc/ cyber-
crime.html. 
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agenţia UE de aplicare a legii). Într-un raport care identifică opt tendinţe în 
sfera infracţiunilor informatice, Europol a avertizat că acestea le-a depăşit pe 
cele „tradiţionale” în unele ţări ale UE. Evaluarea ameninţărilor legate de 
infracţiunile organizate pe internet realizată de către Europol pentru anul 
2016 a evidenţiat opt tendinţe în domeniul infracţiunilor informatice:53  

1.  infracţiunea ca serviciu – în mediul digital există un model care 
interconectează furnizori specialişti de instrumente şi servicii pentru 
infracţiuni informatice cu un număr din ce în ce mai mare de grupuri 
de crimă organizată;  

2.  programele ransomware şi troienii bancari rămân ameninţările 
malware de vârf, o tendinţă care nu se va schimba în viitorul apropiat; 

3.  utilizarea datelor pentru comiterea de infracţiuni – datele rămân un 
produs cheie pentru infractori, fiind procurate pentru câştiguri 
financiare în multe cazuri, dar sunt folosite din ce în ce mai mult 
pentru a comite fraude mai complexe, pentru a fi criptate pentru 
răscumpărare sau a fi folosite direct pentru extorcare; 

4.  frauda reprezentată de o plată – atacurile malware realizate direct 
împotriva ATM-urilor continuă să evolueze şi să se prolifereze. Grupu-
rile de crimă organizată încep să manipuleze sau să compromită 
plăţile care implică carduri contactless; 

5.  abuzul sexual online asupra copiilor – utilizarea de platforme criptate 
pentru partajarea mass-media, împreună cu utilizarea unor sisteme 
de plăţi în mare măsură anonime, a facilitat o escaladare a 
abuzurilor asupra copiilor; 

6.  abuzul de Darknet – Darknet continuă să permită activitatea 
infractorilor implicaţi într-o serie de aspecte ilicite, cum ar fi 
schimbul de materiale privind exploatarea sexuală a copiilor. 
Grupurile extremiste utilizează în prezent tehnici cibernetice pentru a 
efectua atacuri într-o măsură limitată, dar disponibilitatea instru-
mentelor şi serviciilor pentru crearea de infracţiuni informatice, 
precum şi mărfurile ilicite, cum ar fi armele de foc găsite pe Darknet, 
oferă posibilitatea schimbării acesteia; 

7.  ingineria socială (social engineering) – a fost înregistrată o creştere 
a numărului de activităţi phishing care vizează obiective de valoare 
ridicată. Frauda CEO, o varianta rafinată a metodei phishing, a 
devenit o ameninţare-cheie; 

                                          
53 Ellyatt, H. (2016) The 2016 trends in cybercrime that you need to know about, 
http://www.cnbc.com/2016/09/28/the-2016-trends-in-cybercrime-that-you-need-to-
know-about.html. 
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8. monede virtuale – bitcoin rămâne moneda aleasă pentru plata 
produselor şi serviciilor legate de infracţiuni în economia subterană 
digitală şi în Darknet. Bitcoin a devenit, de asemenea, soluţia 
standard de plată pentru extorcare. 

Sancţiunile referitoare la infracţiunile informatice sunt prevăzute în Codul 
Penal54, cuprinse în Titlul II, cap. IV- Fraude comise prin sisteme informatice şi 
mijloace de plată electronice, art. 249 „Frauda informatică”, art. 250 
,,Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos” , în Titlul VII – 
Infracţiuni contra siguranţei publice, cap. VI - Infracţiuni contra siguranţei şi 
integrităţii sistemelor şi datelor informatice, art. 360-366, infracţiunile „Accesul 
ilegal la un sistem informatic”, „Interceptarea ilegală a unei transmisii de date 
informatice”, „Alterarea integrităţii datelor informatice”, „Perturbarea 
funcţionării sistemelor informatice”, „Transferul neautorizat de date 
informatice”, ,,Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice” , iar 
infracţiunea de „Pornografie infantilă” este prevăzută în Titlul VIII- Infracţiuni 
care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, cap. 1- Infracţiuni 
contra ordinii şi liniştii publice, art. 374.  

Necesitatea de a avea acces la noi segmente de consumatori a 
determinat companiile să dezvolte activităţi şi în mediul virtual, devenind din 
ce în ce mai conştiente de beneficiile pe care le pot obţine. De asemenea, 
practicile infractorilor s-au modificat în acelaşi grad, fiind vizate avantajele 
operării în spaţiul digital. În acest context se observă o evidentă creştere a 
frecvenţei şi a gradului de complexitate a activităţilor infracţionale 
informatice. Infracţiunile informatice prezintă un grad ridicat de risc pentru 
victime, indiferent de ramura economică unde îşi desfăşoară o firmă 
activitatea sau de categoria socială a indivizilor vizaţi. Astfel, are loc o 
tranziţie spre infracţiuni realizate cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a 
comunicaţiilor (TIC). 

5.1. Studii şi anchete privind evaluarea impactului 
infracţiunilor informatice 

În anul 2016, Europol a realizat un studiu55 privind evaluarea 
ameninţărilor ridicate de infracţiunile realizate pe internet, iar câteva dintre 
rezultatele acestuia sunt prezentate în continuare: 

• programele cryptoware (ransomware-ul de criptare) a devenit cea mai 
proeminentă ameninţare malware, depăşind furtul de date cu ajutorul 
programelor malware şi de tip cal troian bancar. Programele 
criptoware au devenit o ameninţare atât pentru indivizi, cât şi pentru 

                                          
54 Legea nr. 286 din 17.07.2009 privind Codul Penal, publicată în M.Of., nr. 510 din 
24.07.2009. 
55 Europol (2016) Internet Organised Crime Threat Assessment, IOCTA. 
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afaceri, autorităţile de aplicare a legii şi industria de securitate a 
internetului reacţionând rapid şi concertat, cu campanii de prevenire / 
conştientizare şi asistenţă tehnică, precum şi cu operaţiuni care 
vizează grupuri criminale şi infrastructura implicată; 

• proporţia fraudei cu carduri bancare, atribuită tranzacţiilor în care 
acestea nu sunt prezente, continuă să crească. Nivelurile de fraudă au 
crescut în aproape toate sectoarele, iar achiziţiile de bunuri fizice, de 
bilete de avion, închirieri de maşini şi cazări la unităţi hoteliere 
generează cele mai mari pierderi; 

• există indicii potrivit cărora grupurile de crimă organizată încep să 
manipuleze sau să compromită plăţile care implică carduri bancare 
contactless. Acest lucru demonstrează capacitatea rapidă de adaptare 
a infractorilor şi de exploatare a posibilităţilor oferite de noile 
tehnologii; 

• măsura în care grupurile extremiste utilizează tehnici cibernetice 
pentru a efectua atacuri pare să fie limitată. În timp ce acestea 
utilizează pe scară largă internetul, în special social media (reţelele 
sociale), în scopul recrutării, propagandei şi incitării, în prezent există 
puţine dovezi care să sugereze că posibilităţile lor de atac cibernetic se 
extind dincolo de defăimarea paginilor web. 

În ultimii ani, s-a înregistrat o creştere a numărului de infracţiuni 
informatice. Avându-se în vedere proliferarea tehnologiei, indivizii şi organizaţiile 
se confruntă cu mari provocări în încercarea de a reuşi să reziste atacurilor 
cibernetice, fiind prezente îngrijorări legate de creşterea numărului acestora. 

Comisia Europeană a publicat în anul 2011 un sondaj Eurobarometru 
(Eurobarometer survey on internal security: the economic crisis and terrorism 
top the agenda) la care au participat şi 1.075 de români, metoda utilizată fiind 
cea a interviurilor directe, organizate atât în mediul urban, cât şi rural. Potrivit 
sondajului, 42% dintre respondenţi au indicat infracţiunile informatice drept o 
provocare de securitate care se va multiplica pe termen mediu. O altă 
concluzie subliniază faptul că mulţi cetăţeni europeni sunt de părere că 
problema de securitate care este posibil să se agraveze se referă la 
infracţiunile informatice (63% la nivelul UE).56   

CERT Australia, una dintre agenţiile partenere din cadrul Centrului de 
Securitate Cybernetică din Australia (ACSC), este punctul principal de contact 
pentru problemele de securitate cibernetică care afectează companiile 
australiene. În perioada 2014-2015, CERT Australia a răspuns la 11.733 de 

                                          
56 Vasilache, A. (2011) Criminalitatea informatica, principala provocare pentru 
securitatea interna a UE in urmatorii trei ani – Eurobarometru, http://economie. 
hotnews.ro/stiri-telecom-10787898-criminalitatea-informatica-principala-provocare-
pentru-securitatea-interna-urmatorii-trei-ani-eurobarometru.htm. 
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incidente care au afectat afacerile, dintre care 218 au implicat sisteme de interes 
naţional şi infrastructură critică. În dorinţa ca Australia să rămână în continuare 
un loc de încredere pentru afaceri, era necesar ca ameninţarea cibernetică să fie 
înţeleasă şi să fie implementată o apărare cibernetică puternică. 

Pentru a înţelege poziţia şi atitudinile curente ale afacerilor referitoare la 
securitatea cibernetică, ACSC a realizat un studiu/anchetă privind securitatea 
cibernetică (Cyber Security Survey) în care sunt analizate aceste aspecte.57  

Raportul oferă concluzii obţinute pe baza analizei situaţiei marilor 
companii australiene. La această anchetă, au participat 149 de respondenţi, 
din mai mult de 12 sectoare de activitate. Cea mai mare reprezentare a avut-o 
sectorul industriei de apărare (18%), urmat de sectorul energetic (17%), iar 
apoi de sectorul bancar şi financiar (11%). 

Potrivit acestui raport: 

• 50% dintre respondenţi au avut parte de cel puţin un incident 
cibernetic în ultimul an; 

• programele ransomware reprezintă ameninţarea care ridică cele mai 
multe motive de îngrijorare în rândul respondenţilor (72%), urmată de 
furtul informaţiilor confidenţiale (70%) şi ameninţări persistente 
avansate (66%). 

KPMG a derulat în India, în 2015, o cercetare58 privind incidenţa 
infracţiunilor cibernetice. Astfel, studiul şi-a propus să ofere industriei un punct 
de referinţă care să pună în lumină aspectele cheie ale infracţiunilor informatice 
în ceea ce priveşte percepţia industriei, zonele afectate ale organizaţiei, precum 
şi impactul şi măsurile pe care le-au adoptat întreprinderile. Ancheta a fost 
realizată prin utilizarea formularelor web şi a interviurilor faţă în faţă cu liderii 
din industrie. La anchetă au participat peste 250 de profesionişti din India. 

Atacurile informatice sunt multidimensionale şi complexe. Pe măsură ce 
infracţiunile informatice evoluează treptat într-o activitate organizată, 
motivele intruşilor nu se mai limitează doar la furtul de informaţii, ci, 
eventual, la perturbarea activităţii companiilor sau la efectuarea de spionaj în 
numele organizaţiilor concurente. 

Studiul subliniază printre altele, că: 

 infracţiunea informatică reprezintă una dintre ameninţările majore 
pentru afaceri – 94%; 

 directorii / conducerea companiilor sunt/este cei/cea mai vulnerabili/ă 
în faţa infracţiunilor informatice - 64%; 

                                          
57 Australian Government (2015) Cyber Security Survey: Major Australian Businesses, 
Australian Cyber Security Center. 
58 KPMG (2015) Cybercrime survey report. 
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 companiile s-au confruntat cu atacuri informatice în ultimul an – 72%; 

 acestea au înregistrat pierderi financiare – 63%; 

 infractorii realizează atacuri pentru câştiguri financiare – 65%; 

 infractorii realizează atacuri pentru spionaj corporativ – 46%. 

Un alt proiect important în domeniu este CyberROAD.59 Parteneri din 
mediul academic, industrie, securitate informatică şi agenţii de aplicare a legii 
s-au reunit pentru acest proiect (iunie 2014 – mai 2016), cu scopul de a 
dezvolta o foaie de parcurs privind infracţiunile informatice şi terorismul 
cibernetic din zonele de cercetare care ar trebui să facă faţă ameninţărilor 
până în anul 2020. 

Constatările obţinute din anchetele CyberROAD privind infracţiunile 
informatice au fost difuzate către stakeholderi din diferite grupuri ţintă, de la 
specialişti în domeniu din industrie şi mediul academic, factori de decizie 
politică, instituţii de aplicare a legii, furnizori de servicii de găzduire şi până la 
utilizatori IT informaţi. 

În total, 2.200 de stakeholderi (care vorbesc limba engleză sau poloneză), 
din UE şi din alte 20 de ţări, au răspuns la întrebările anchetei realizate prin 
metoda Delphi. 

Ancheta oferă o perspectivă asupra impactului infracţiunilor informatice 
asupra stakeholderilor, atingând un obiectiv major al proiectului şi servind drept 
contribuţie primară la foaia de parcurs CyberROAD, adică referiri la domenii de 
cercetare tehnologică şi socială în care UE ar trebui să investească. 

Anchetele au fost concepute pe baza unor programe online specializate 
şi cu ajutorul metodei Delphi, în cadrul cărora s-au analizat şi răspunsurile la 
întrebări. Cercetarea iniţială a fost de natură generică, urmată de două 
anchete suplimentare: ancheta 2 – aspecte tehnice şi organizaţionale; 
ancheta 3 – aspecte sociale, economice şi politice. 

Pentru a valorifica perspectiva europeană vizată a anchetelor, acestea 
au fost concepute astfel încât să permită realizarea unui studiu comparativ 
între diferitele regiuni la nivelurile mondial şi UE, precum şi la nivel de ţară 
(macro la micro). Au fost puse la dispoziţie două versiuni ale anchetelor: una 
în limbă engleză, iar cealaltă tradusă în limba poloneză.  

Rezultatele oferă o comparaţie a unei ţări UE cu altele, pentru a stabili 
orice influenţe culturale sau dezechilibre.  

                                          
59 Armin, J., Thompson, B., Kijewski, P. (2016) Cybercrime Surveys Report, Cyber 
Road, Development of the Cybercrime and Cyber-Terrorism Research Roadmap, 
European Commission Seventh Framework Programme. 
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Chestionarele au fost distribuite astfel: pe site-ul web al proiectului, pe 
un site dedicat, prin anunţuri pe social media (reţele sociale) şi prin e-mail. 

Mai mult de 62% dintre participanţi au declarat că sunt îngrijoraţi din 
cauza infracţiunilor informatice. 

Anchetele ilustrează nevoia de schimbări la nivelul percepţiei şi 
practicilor, înainte ca soluţiile de securitate cibernetică să poată fi pe deplin 
eficiente. Orientările şi procesele corespunzătoare într-un plan cuprinzător de 
securitate cibernetică îmbunătăţesc apărarea împotriva atacurilor, fiind 
necesară o cercetare amănunţită privind modul în care acestea pot fi 
adoptate. Alte domenii cu probleme evidenţiate sunt lipsa schimbului de 
informaţii care limitează capacitatea de colectare a datelor corecte privind 
securitatea cibernetică. Părţile interesate nu ştiu adesea unde să raporteze 
incidente sau nu au încredere în entitatea desemnată. Aceasta limitează 
capacitatea de a întreprinde acţiuni adecvate, care este în continuare 
împiedicată de lipsa cooperării transfrontaliere între entităţile juridice. 

În 2016, PWC a dezvoltat o anchetă60 privind infracţiunile economice, 
având o secţiune şi despre infracţiunile informatice. Au fost completate 6.337 
chestionare, în 115 ţări şi 17 limbi. O proporţie de 70% dintre respondenţi au 
gestionat funcţii în departamente de finanţe, executiv, audit, conformitate şi 
gestionare a riscurilor, iar 30% funcţii de director de departament sau unitate 
de afaceri. 

Printre rezultate se numără aspecte precum: 

• 1 din 10 infracţiuni economice sunt descoperite accidental; 

• mai mult de una (36%) din trei organizaţii consideră că este victimă a 
infracţiunilor economice; 

• infracţiunile informatice se află pe locul 2 în clasamentul celor mai 
raportate infracţiuni economice care afectează organizaţiile – 32%; 

• aproape jumătate dintre organizaţiile analizate consideră că instituţiile 
locale de aplicare a legii nu dispun de resurse adecvate pentru a 
investiga infracţiunile economice, lăsând responsabilitatea pentru 
combaterea lor asupra organizaţiilor – 44%; 

• majoritatea companiilor nu sunt încă pregătite în mod adecvat / nu 
înţeleg riscurile cu care se confruntă: numai 37% dintre organizaţii au 
un plan de reacţie la incidente cibernetice. 

Infracţiunile economice continuă să creeze noi căi de a ajunge la indivizi 
şi la companii, iar spaţiul cibernetic devine un peisaj ameninţător, fiind din ce 

                                          
60 PWC (2016) Global Economic Crime Survey 2016, Adjusting the Lens on Economic 
Crime, Preparation brings opportunity back into focus. 
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în ce mai complicată supravieţuirea în faţa riscurilor. Aceste aspecte generează 
numeroase provocări, atât pentru indivizi, cât şi pentru companii.  

Companiile, deţinând date strategice confidenţiale, încep să realizeze 
nevoia de a-şi construi sistemul de apărare cibernetică, pentru a limita 
pagubele produse de infractori. În timp ce se depun eforturi pentru a se 
construi, la nivel de individ sau de companie, o strategie de apărare 
cibernetică, este vitală înţelegerea crizei pe care aceste infracţiuni informatice 
o pot genera, dar şi a cunoştinţelor despre cum se poate răspunde eficient la 
astfel de atacuri. 

5.2. Direcţii de îmbunătăţire a cercetării tematice 

În România, infracţiunile informatice au crescut ca amploare în ultimii 
ani, datorită utilizării pe scară largă a tehnologiei TIC. De asemenea, un alt 
factor important este reprezentat de posibilitatea obţinerii rapide de câştiguri 
materiale, riscurile prezente fiind relativ mici. La nivelul ţării noastre, cele mai 
importante metode ale infractorilor care acţionează în sfera sistemelor 
informatice se referă la organizarea de licitaţii fictive de bunuri, însuşirea de 
informaţii private (phishing) ale conturilor de utilizatori de pe site-uri de  
e-commerce sau de informaţii private legate de cardurile bancare, precum şi 
infectarea sistemelor informatice cu aplicaţii care criptează datele de pe PC-ul 
victimei, fiind apoi solicitată o sumă de bani de către infractori.61  

Pentru a studia atent fenomenul reprezentat de infracţiunile informatice, 
modulul de cercetare a impactului acestora în România ar trebui dezvoltat, ca 
parte componentă a chestionarului de analiză a victimizării, care a fost realizat 
în urma Studiului comparativ privind preocupările în domeniul cercetării 
calitative a fenomenului victimizării, cu deosebire în comunităţile de romi.62 

Un exemplu relevant care poate contribui la dezvoltarea acestui modul 
pentru România este Ancheta naţională privind victimizarea ca urmare a 
infracţionalităţii - National Crime Victimization Survey (NCVS) realizată în 
SUA. În cadrul acestei anchete, este realizată o componentă suplimentară 
privind furtul identităţii (Identity Theft Supplement Questionnaire),63 în care 
se subliniază faptul că acesta reprezintă situaţia în care altcineva utilizează 
informaţiile private ale unei persoane, fără permisiunea acesteia, pentru a 

                                          
61 Spiridon, V. (2015) Tendinţe în criminalitatea informatică, https://cybersecuritytrends. 
ro/tendinte-in-criminalitatea-informatica. 
62 Vasile, V. (coord.), Zaman, Gh., Surugiu, M., Mazilescu, R., Cristea, A., Login, I.A. 
(2017) Studiu comparativ privind preocupările în domeniul cercetării calitative a 
fenomenului victimizării, cu deosebire în comunităţile de romi, Editura Pro 
Universitaria. 
63 National Crime Victimization Survey (NCVS), Identity Theft Supplement 
Questionnaire, Bureau of Justice Statistics, www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid 
=245#Questionnaires. 
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cumpăra produse/servicii, a obţine bani, a plăti facturi sau a ocoli legea. Acest 
chestionar conţine un modul de analiză a infracţiunilor cibernetice, fiind 
utilizate întrebări precum: 

 a folosit cineva, fără permisiunea dvs., sau a încercat să vă utilizeze 
contul de economisire existent, inclusiv orice card de debit? 

 a utilizat cineva sau a încercat să utilizeze unul sau mai multe dintre 
cardurile dvs. de credit existente, fără permisiunea dvs.? 

 a folosit cineva sau a încercat să utilizeze în mod abuziv un alt tip de 
cont existent, cum ar fi conturile dvs. de telefon, de cablu, gaze sau 
de energie electrică, un cont de plată online cum ar fi Paypal, poliţe 
de asigurare, un cont de divertisment precum iTunes sau alt cont? 

 a folosit cineva, fără permisiunea dvs., sau a încercat să utilizeze 
informaţiile dvs. personale, pentru a deschide conturi noi, cum ar fi 
conturile de telefonie mobilă, conturi de cărţi de credit, credite, 
conturi bancare, conturi de plată online sau alte conturi? 

 a folosit sau a încercat să utilizeze cineva informaţiile dvs. personale 
pentru alte scopuri frauduloase, cum ar fi obţinerea de îngrijiri 
medicale, un loc de muncă sau beneficii guvernamentale; închirierea 
unui apartament sau a unei case?; a oferit altcineva informaţiile dvs. 
poliţiei atunci când a fost acuzat/ă de o infracţiune sau de o încălcare 
a regulilor de circulaţie, sau pentru alt scop? 

De asemenea, avându-se în vedere gradul de dezvoltare a infracţiunilor 
informatice, sunt prezentate şi alte propuneri de întrebări: 

 în ultimul timp, aţi primit în inbox-ul adresei de e-mail mesaje 
nesolicitate care vă rugau sa vizitaţi diverse site-uri dubioase sau să 
vă confirmaţi/reconfirmaţi datele de contact? 

 în ultima perioadă, aţi avut parte de o blocare a sistemului informatic 
pe care îl utilizaţi? 

 v-a cerut cineva o sumă de bani pentru restituirea datelor blocate pe 
propriul PC? 

 aţi observat ca vă lipsesc bani din contul bancar, fără să fi realizat o 
tranzacţie recentă? 

 aţi primit / au sosit acasă la dvs. produse pe care nu le-aţi comandat? 

 aţi primit o factură pentru achiziţii pe care nu le-aţi comandat? 

În ultimii ani, spaţiul virtual a exercitat un impact important asupra 
societăţii şi activităţilor umane. A fost stimulată relaţionarea la nivel global, 
iar graniţele dintre ţări, dintre cetăţeni, au încetat să mai existe, fiind stimulat 
la maximum schimbul de informaţii la acest nivel. Astfel, infracţiunile 
informatice au devenit un subiect de interes pentru analiza sociologică. 
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Spaţiul digital aduce nu numai beneficii enorme, ci şi capcane foarte 
periculoase, plasând indivizii şi firmele într-o zonă extrem de vulnerabilă. 
Astfel, devine necesară asigurarea la nivel naţional şi global a unor condiţii de 
maximă siguranţă de către instituţiile de aplicare a legii. 

În general, numărul infracţiunilor din spaţiul virtual este în creştere, 
punând într-o zonă de risc şi incertitudine posibilitatea furnizării de servicii 
esenţiale indivizilor şi afacerilor deopotrivă, precum electricitate, telefonie 
mobilă etc. Infractorii care acţionează în spaţiul cibernetic îşi îmbunătăţesc 
constant metodele adoptate pentru accesarea sistemelor informatice private, 
realizând mai ales infracţiuni precum însuşirea de date personale sau 
dezvoltarea de programe ransomware.  

Figura 5. Poziţionarea datelor personale / private 

 

Sursa: realizat de autori. 

În anul 2013, Europol a înfiinţat Centrul European de Combatere a 
Infracţiunilor Informatice (EC3) pentru a consolida capacitatea de reacţie în 
ceea ce priveşte aplicarea legii în acest domeniu în UE şi, a contribui, astfel, la 
protejarea cetăţenilor europeni, a afacerilor şi a guvernelor împotriva 
infracţionalităţii online. 

Pentru statele membre UE, infracţiunile informatice generează costuri de 
265 miliarde de euro pe an. Pentru economia globală costurile sunt de 
aproximativ 900 de miliarde de euro. Infracţiunile derulate în mediul online 
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reprezintă o problemă de amploare şi complexă, EC3 fiind o parte esenţială a 
răspunsului Europol şi al UE. EC3 deţine două departamente care au ca 
obiectiv principal dezvoltarea de strategii: 

1. divizia de sensibilizare şi sprijin, care stabileşte parteneriate şi 
coordonează măsurile de prevenire şi conştientizare; 

2. divizia de strategie şi dezvoltare, care este responsabilă pentru: 

 analiza strategică; 

 formularea de măsuri politice şi legislative; 

 dezvoltarea formării standardizate. 

La nivelul operaţiunilor, EC3 se concentrează pe infracţiuni informatice 
care: 

 sunt comise de grupuri organizate, în special cele care generează 
profituri mari, cum ar fi frauda online; 

 lezează grav victimele, cum ar fi exploatarea sexuală online a 
copiilor; 

 au un impact asupra infrastructurii importante şi sistemelor 
informatice din UE, inclusiv atacurile cibernetice. 

Pentru fiecare dintre cele trei categorii de infracţiuni informatice, EC3: 

 serveşte drept centru pentru informaţii despre infracţiuni; 

 sprijină operaţiunile şi investigaţiile efectuate de statele membre prin 
realizarea de analize operaţionale, coordonare şi expertiză; 

 oferă o varietate de produse de analiză strategică care permit 
adoptarea unor decizii în cunoştinţă de cauză la nivel tactic şi 
strategic privind combaterea şi prevenirea infracţionalităţii 
informatice; 

 instituie o funcţie cuprinzătoare de informare realizând legătura între 
autorităţile responsabile cu aplicarea legii din domeniul infracţiunilor 
cibernetice, actorii din sectorul privat, mediul academic şi alţi 
parteneri neimplicaţi în domeniul aplicării legii; 

 sprijină formarea şi consolidarea capacităţilor de reacţie faţă de 
ameninţările cibernetice, în special pentru autorităţile competente din 
statele membre; 

 oferă asistenţă tehnică şi digitală juridică specializată pentru 
investigaţii şi operaţiuni; 

 reprezintă Comunitatea Europeană în aplicarea legii în domenii de 
interes comun (cerinţele de cercetare-dezvoltare, guvernarea 
internetului şi dezvoltarea politicilor). 
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În cei câţiva ani de la înfiinţare, EC3 a contribuit deja în mod 
semnificativ la lupta împotriva infracţiunilor cibernetice: a fost implicat în zeci 
de operaţiuni de prim rang şi peste 200 de intervenţii operaţionale de sprijin 
care au condus la sute de arestări, fiind analizate peste 800.000 de dosare, 
marea majoritate fiind rău intenţionate.64  

Ca o direcţie de acţiune viitoare pentru stoparea infracţiunilor informa-
tice se poate menţiona aplicarea eficientă a legislaţiei existente, fiind 
importantă o armonizare continuă a acesteia cu cea europeană. De 
asemenea, este importantă pregătirea continuă a specialiştilor din grupurile şi 
centrele de reacţie împotriva acestui fenomen, iar, pe lângă această pregătire 
continuă, este necesară şi sporirea efectivelor de persoane care analizează şi 
investighează infracţiunile informatice.  

În anul 2011 s-a înfiinţat în România un Centru de combatere a 
infracţiunilor informatice - CERT-RO, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente 
de Securitate Cibernetică65. Conform Raportului cu privire la alertele de 
securitate cibernetică procesate de CERT-RO în anul 2016, această instituţie a 
colectat şi procesat 110.194.890 de alerte de securitate cibernetică, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 61,5% faţă de anul precedent. O concluzie 
interesantă a raportului subliniază faptul că România reprezintă o ţară 
generatoare de astfel de incidente, dar are şi rol de ţară de tranzit pentru 
atacatori din străinătate, cu referire la utilizarea de sisteme informatice 
vulnerabile din spaţiul cibernetic românesc. 

 

 

                                          
64 European Cybercrime Centre - EC3, Combating crime in a digital age, 
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3. 
65 www.cert.ro 



 

CAPITOLUL 6. Nevoia de strategii şi politici în 
domeniu: prevenţie vs. intervenţie şi susţinerea 

cu statistici a propunerilor de politici 

6.1. Cadrul teoretico-metodologic al strategiei de 
prevenire a infracţionalităţii 

Strategia privind prevenirea infracţiunilor temeinic fundamentate nu se 
limitează doar la prevenirea infracţiunii şi victimizării ci promovează, în 
paralel, securitatea indivizilor şi a comunităţii, contribuie la dezvoltarea 
durabilă, bazată pe pilonii săi (economic, social, ambiental şi cultural), 
îmbunătăţeşte calitatea vieţii, prin generarea de beneficii, în sensul diminuării 
costurilor determinate de sistemele juridice, de soluţionare a infracţiunilor şi a 
altor costuri conexe acestora. 

Prevenirea infracţiunilor implică responsabilitatea guvernului, la toate 
nivelurile, vizând crearea, promovarea şi consolidarea cadrului în care 
componentele societăţii civile, inclusiv agenţii economici împreună cu entităţile 
guvernamentale, îşi coordonează, interpotenţează eficient activităţile menite 
să prevină infracţiunile, în timp util şi cu rezultate pozitive maxime, pe 
termenele scurt, mediu şi lung. 

Prevenirea infracţiunilor necesită strategii, politici şi măsuri care să 
contribuie efectiv la reducerea vulnerabilităţilor şi riscurilor de producere a 
acestora, a impactului potenţial dăunător asupra indivizilor şi societăţii în 
ansamblu, inclusiv frica de infracţiune (fear of crime), prin acţiuni directe şi 
indirecte asupra cauzelor multiple ale acestora, ţinând seama de intensificarea 
caracterului internaţional al infracţiunilor. 

Prevenirea infracţiunii se bazează pe mai multe modalităţi de abordare, 
dintre care menţionăm: 

 implementarea unor politici de creştere a nivelului de trai 
pentru întreaga populaţie (crime prevention for all) şi sprijinirea 
comportamentelor şi opiniilor pro-societate, prin măsuri cu caracter 
economic, social sanitar şi educaţional, o atenţie aparte acordându-se 
generaţiilor de tineri şi copiilor, factorilor de risc şi protecţie legaţi de 
infracţiuni şi victimele acestora, ceea ce, în literatura de specialitate, 
poartă şi denumirea de „prevenire socială a infracţiunilor” sau 
„prevenire prin dezvoltare socială sustenabilă”; 
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 asanarea şi schimbarea mediului economic şi social al zonelor vecine 
infracţionalităţii care pot avea efect asupra infractorilor, insecurităţii şi 
victimelor, prin stimularea de iniţiative, expertize şi angajare a 
membrilor comunităţilor locale (locally based crime prevention); 

 prevenirea şi combaterea recidivei infracţiunilor, prin eforturi de 
reintegrare socială a recidiviştilor şi alte mecanisme, în cadrul unor 
programe şi măsuri de reintegrare, pe termenele scurt, mediu şi 
lung; 

 prevenirea producerii de infracţiuni, prin diminuarea riscurilor, 
vulnerabilităţilor şi oportunităţilor, minimizarea potenţialelor 
beneficii pe care scontează infractorii, prin acordarea, la timp şi în 
măsură suficientă, a asistenţei şi informaţiilor necesare victimelor 
potenţiale şi cu grad ridicat de risc; 

Criteriile şi principiile de bază ale strategiei prevenirii infracţiunilor şi 
victimizării populaţiei de etnie roma se referă la următoarele aspecte: 

- consolidarea leadership-ului guvernamental ceea ce presupune 
elaborarea, la toate nivelurile instituţiilor guvernamentale, a unor 
strategii şi planuri de măsuri anti-victimizare, cu efecte pozitive asupra 
tuturor membrilor societăţii, într-un cadru instituţional adecvat; 

- promovarea incluziunii prin programe consistente de dezvoltare 
economică şi socială, astfel încât fiecare dintre acestea, direct sau 
indirect, să fie corelate cu diferitele componente ale victimizării bazate 
pe infracţiune a etniei roma; este vorba de programe de ocupare a 
forţei de muncă, sănătate, educaţie, planificare în bani şi locuri, 
diminuarea sărăciei, excluderea şi marginalizarea socială; 

- promovarea parteneriatelor şi a cooperării între diferitele instituţii 
guvernamentale, ale societăţii civile, ale parlamentului, puterilor jude-
cătoreşti şi alte instituţii de specialitate, ţinând seama de natura 
complexă a cauzelor infracţionalităţii şi de multitudinea formelor sale 
de manifestare; 

- principiul fundamentării pe cunoaştere (knowledge based) a 
măsurilor, strategiilor, programelor, instrumentelor şi politicilor anti-
victimizare, ţinând seama de caracterul complex, multidisciplinar al 
victimizării, numeroasele cauze interferente şi posibilele efecte care 
se pot produce; 

- respectarea drepturilor fundamentale ale omului, domnia legii 
şi cultura juridică recunoscute ca elemente esenţiale de care trebuie 
să se ţină seama, în abordarea tuturor aspectelor de prevenire a 
infracţionalităţii; 

- principiile sustenabilităţii şi responsabilităţii care necesită 
resurse materiale, umane şi financiare, adecvate structurilor 
funcţionale şi activităţilor de prevenire a infracţionalităţii, în cadrul 
finanţării, implementării şi evaluării programelor elaborate; 
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- principiul interdependenţei, în caz de necesitate, pentru 
prevenirea unor eventuale infracţiuni, riscuri şi vulnerabilităţi, cu 
impact la nivelurile local, regional, naţional şi internaţional ca, de 
exemplu, crima organizată în ţară şi pe plan internaţional; 

- principiul diferenţierii presupune ca strategiile de prevenire a 
infracţionalităţii să acorde cu prioritate atenţie unor nevoi speciale, 
vitale ale persoanelor şi societăţii, unor vulnerabilităţi deosebite ale 
indivizilor sau grupurilor sociale, pe diferite niveluri prioritare. 

Aspectele organizatorice ale strategiilor de prevenire a infracţio-
nalităţii cuprind următoarele componente principale care pot fi diferite, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, de la o ţară la alta şi de la un caz la altul: 

- structurile guvernamentale care au ca responsabilităţi, obiective şi 
atribuţii permanente, elaborarea de strategii anti-infracţionali-
tate, controlul prevenirii infracţiunilor stabilind: centre sau 
puncte focale cu expertiză şi resurse; planuri de prevenire a infracţio-
nalităţii, cu priorităţi obiective şi ţinte clare; coordonarea, colaborarea 
diferitelor compartimente şi instituţii guvernamentale; consolidarea 
parteneriatului cu organizaţiile non-guvernamentale, de afaceri, 
private, profesionale şi comunitare; stimularea unei participări active a 
publicului în activităţi de prevenire a infracţionalităţii, printr-o serie de 
informări referitoare la nevoile, instrumentele de lucru şi rolul său; 

- activitatea de formare şi construcţie a capacităţii instituţionale 
care vizează sprijinirea dezvoltării profesionale, în agenţii, încurajarea 
universităţilor, colegiilor şi a altor instituţii de învăţământ care să 
ofere cursuri, inclusiv cu invitarea unor specialişti din practică, la 
colaborarea sectorului de educaţie şi profesional pentru dezvoltarea 
certificării şi calificărilor profesionale; 

- sprijinirea parteneriatelor de către guvern, cu diferiţii stakeholderi 
din societatea civilă, urmărindu-se coagularea forţelor sociale, la nivel 
sectorial şi regional, clarificarea competenţelor şi rolului fiecărui 
partener, facilitarea unei colaborări eficiente între parteneri. 

Metodele de elaborare a strategiei de prevenire a infracţionalităţii 
trebuie să se bazeze pe cele mai recente realizări ale cunoaşterii din diferite 
domenii, în acest sens, guvernul contribuind la: furnizarea de informaţii 
necesare; sprijinirea generării de cunoştinţe ştiinţifice utile, aplicabile, valabile 
şi sigure; sprijinirea organizării şi sintetizării informaţiilor şi ideilor ştiinţifice cu 
indicarea existenţei unor decalaje (discrepanţe) ale cunoaşterii; diseminarea 
cunoştinţelor în domeniu şi evidenţierea, anticiparea unor noi aspecte, tendinţe 
şi oportunităţi în domeniul prevenţiei infracţionalităţii; stabilirea unui sistem de 
date şi informaţii operaţionale, eficiente şi lansarea cu regularitate a unor 
anchete, sondaje şi chestionare privind victimizarea; promovarea acelor 
informaţii şi date care să contribuie la reducerea infracţionalităţii repetate. 
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Victimizarea reprezintă, în general, un fenomen complex, multi, trans, 
intra şi pluridisciplinar care poate fi abordat atât în ansamblu cât şi ”pe 
componente”, bazate pe mai multe criterii de departajare (de exemplu, gradul 
de sărăcie, ocuparea, nivel de educaţie, sănătate etc.). Şi într-un caz şi în altul, 
strategiile trebuie să ţină seama de necesitatea unor elemente integratoare, de 
aşa-zise ”cercuri vicioase”, care propagă efecte negative (cum este, de 
exemplu, cel al sărăciei) sau factori precum sănătatea, educaţia etc., dar şi de 
”cercurile virtuoase”, care generează externalităţi pozitive, interpotenţatoare. 

Victimizarea (Art. 2, alin. 7 din OG 137/2000) este definită drept orice 
tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie, cu 
privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării. 

Strategiile de prevenire a victimizării, în prezent, cunosc o multi-
tudine de schimbări de formă şi obiective în ceea ce priveşte infrastructura 
comunitară, cultura sau mediul. Aceste strategii pot căuta angajarea 
rezidenţilor, în contextul unor eforturi atotcuprinzătoare sau multidisciplinare. 
Ele se pot baza pe participarea locuitorilor, comunităţii, a organizaţiilor de 
încredere şi a agenţiilor guvernamentale locale, pentru a preveni factorii care 
contribuie la victimizare, dezordine socială şi delicvenţă. 

În multiplele sale forme de manifestare, victimizarea reprezintă un fac-
tor negativ care influenţează calitatea vieţii la nivel de individ, gospodării şi 
grupuri sociale, de dimensiuni şi etnii diferite. 

Una din problemele cheie ale victimizării, încă insuficient clarificată, se 
referă la cercetarea cauzelor victimizării la diferite niveluri, inclusiv a 
mecanismelor responsabile de producerea prejudiciilor, pierderilor şi 
efectelor negative, economice şi sociale. 

Abordarea bazată pe cercetarea mecanismelor de producere a 
victimizării, în prezent, reprezintă o modalitate agreată de analiză care stă la 
baza teoriei şi metodologiei de studiere a fenomenului. Acest tip de a concepe 
cercetarea victimizării i-a obligat pe cercetători să-şi clarifice mai bine 
ipotezele lor, privind modul în care indivizii şi factorii de mediu interferează în 
generarea efectelor victimizării. 

Victimizarea ca fenomen multi-nivel şi multi-cauzal reprezintă o 
provocare majoră pentru stabilirea strategiei de prevenire a acesteia. 

Dacă mulţi specialişti teoreticieni, în domeniul victimizării, sunt convinşi 
de importanţa conceptului în termeni de mecanism al procesului respectiv, 
nu se poate afirma că acest mod de gândire a devenit o practică standard, în 
elaborarea mijloacelor şi politicilor prevenţiei victimizării. 

Există opinia potrivit căreia prevenirea unei infracţiuni are nevoie de 
adaptarea mai cuprinzătoare a unui demers bazat pe mecanism, deoarece este 
important să se poată justifica atât acţiunile preventive cât şi mecanismele de 
ţintire ale acestora, care se leagă direct sau indirect de cauzalitatea infracţiunii. 
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Soluţionarea prevenţiei, bazată pe mecanism, se află în directă 
legătură cu sociologia analitică, determinată de natura multicauzală a 
infracţiunii, într-un cadru holistic bine delimitat.66 Aceasta presupune ca 
indivizii, cetăţenii, vecinătăţile, oraşele şi societăţile să fie avuţi/avute în 
vedere, într-o manieră sistemică, ale cărei elemente componente şi structuri 
trebuie cunoscute în profunzime, atât ca interferenţe cât şi ca mod de 
funcţionare, ceea ce practic reprezintă tocmai esenţa, elementul definitoriu al 
unui sistem. În acest context, strategia de prevenire a victimizării este un 
sistem cu mai multe elemente care se desfăşoară într-un anumit context şi 
sunt susţinute, controlate de persoane interesate (stakeholders), implicate în 
sistemul respectiv şi care urmăresc obiectivul prevenţiei infracţiunii de la 
apariţia şi/sau reapariţia acesteia, într-un anumit mediu social, grupuri de risc 
sau care deja sunt expuse la comportamente infracţionale. 

Dintr-o astfel de perspectivă de delicvenţă posibilă, în mod automat 
apare întrebarea: care este mecanismul de prevenţie, anihilare, control 
şi rezilienţă. 

În literatura de specialitate se propun modele generale integrate de 
prevenire a infracţiunii care se bazează pe mai multe elemente preventive 
sau de evitare. În acest sens, în modelul lui Bjorgo (2016)67, ideea cheie 
constă în faptul că dihotomia între prevenţie şi controlul infracţiunii nu este 
utilă, întrucât aceste noţiuni sunt complementare în reducerea la cote mai 
scăzute a fenomenului infracţional. Un astfel de model (strategie) se poate 
aplica pe scară largă, la nivel local, în cazul prevenţiei unor manifestări 
infracţionale, de terorism, crimă organizată, furturi, conducerea sub influenţa 
alcoolului, trafic de persoane etc. 

Caracterul general al modelului, bazat pe mecanism, oferă posibilitatea de 
aplicare şi operaţionalizare a acestuia pentru un număr mare de cazuri şi situaţii 
ale prevenţiei. Trebuie să se ţină însă seama de cerinţa ca mecanismele 
universale să fie adaptate la specificul şi particularităţile locale. 

Modelul bazat pe mecanisme impune contextualizarea măsurilor şi 
abordărilor strategice, cunoaşterea dependenţei reciproce ale acestora. 
Mecanismele pot fi de mai multe tipuri care se aplică celor mai diferite 
categorii de infracţiuni între care: furturi domestice; manifestări violente ale 
tinerilor; crimă organizată; terorism etc. 

Strategia de prevenţie, bazată pe mecanisme ale producerii acesteia, 
necesită implicarea unor categorii diverse de stakeholderi astfel încât 
nivelul infracţionalităţii şi efectele sale să poată fi reduse. Între aceştia 
menţionăm: membrii familiei, şcoli, oameni de afaceri, agenţii publice, 
comunităţi de educaţie, politicieni, poliţie etc. 

                                          
66 Svensson, R. (2010) When does self-control matter? The interaction between morality 
and self-control in crime causation, European Journal of Criminology 7(5):395-410. 
67 Bjorgo, T. (2016) Preventing Crime: A Hollistic Approach, Palgrave Macmillan. 
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Combaterea victimizării urmăreşte reducerea - prevenirea în viitor a 
infracţiunilor, într-o accepţiune foarte extinsă, termenul de „prevenire” fiind 
utilizat în sens larg (lato sensu) şi semnificând reducerea în viitor a producerii 
unor infracţiuni. O strategie cuprinzătoare de prevenire poate cuprinde o 
multitudine de mijloace şi instrumente care interferează ca dispunere în timp 
şi spaţiu, reducând obstacolele şi rezistenţa împotriva ordinii publice. Acestea 
pot fi considerate ca mecanisme de prevenţie, înţelese ca modalităţi de 
explicare teoretică a felului în care o măsură produce un efect astfel încât să 
reducă fenomenul infracţional. 

Abordările strategice de prevenire conştientizează premisa că infracţiunea 
nu poate fi eradicată complet şi, din acest motiv, promovează consecvent 
necesitatea reducerii frecvenţei producerii şi a magnitudinii impactului la 
niveluri controlabile, suportabile, acceptabile. 

Strategiile de prevenţie cuprind substrategii care interacţionează sau 
sunt complementare, iar principalele mecanisme de prevenţie, analizate în 
literatura de specialitate (Bjorgo, 2016)68, se referă la următoarele: 

- stabilirea şi menţinerea barierelor normative în calea comiterii 
unor acte infracţionale; 

- eliminarea sau reducerea unor cauze individuale sau sociale şi ale 
proceselor care conduc la infracţionalitate şi descurajarea 
potenţialilor făptuitori de la comiterea infracţiunilor; 

- protecţia unor persoane sau grupuri vulnerabile, prin reducerea 
oportunităţilor de acte criminale; 

- neutralizarea făptuitorilor şi reducerea avantajelor scontate de pe 
urma infracţiunii; 

- măsuri de renunţare la infracţiuni şi reintegrarea într-o viaţă 
normală a delicvenţilor. 

6.2. Raportarea la poliţie a incidentelor de victimizare 
prin infracţiuni 

Strategia de prevenţie a victimizării trebuie să se bazeze şi pe analize 
ale cauzelor neraportării cazurilor de victimizare, astfel încât să se 
poată acţiona asupra acestora, la nivel naţional şi global, prin politici, 
instrumente şi mecanisme cu adresabilitate la toate categoriile de 
”stakeholderi”, inclusiv societatea civilă. 

Potrivit unor analize de specialitate, bazate pe anchete EU-MIDIS 06, 
European Union Minorities and Discrimination Survey FRA 2012, Data in Focus 
Report dar şi EU-MIDIS Roma 2016 principalele cauze ale neraportării de 
către persoanele-victime din rândul populaţiei de etnie roma se referă la 
următoarele: 
                                          
68 Bjorgo, T. (2016) Preventing Crime: A Hollistic Approach, Palgrave Macmillan. 
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a) numărul celor care nu raportează infracţiunile la poliţie pare să fie 
destul de mare, pentru unele categorii de incidente (îndeosebi cele 
din perimetrul ”hate crime victimization”); persoanele care nu au 
reclamat, ca număr, pot fi chiar mai numeroase decât cele care au 
reclamat, inclusiv în cazul unor incidente grave, serioase; 

b) una dintre cauzele cu cea mai mare pondere, pentru care victimele nu 
au raportat la poliţie incidentele, se referă la faptul că incidentul sau 
incidentele repetate au fost ”triviale” şi nu justifică efortul în această 
direcţie; este vorba în marea majoritate a cazurilor de victimizări 
repetate faţă de care persoanele victimizate manifestă o percepţie de 
”quasinormalitate”, cu care s-au obişnuit (cum ar fi ameninţările, 
hărţuirea etc.);69 

c) un mare număr de victime nu au depus plângere la poliţie de teama 
consecinţelor, efectelor răzbunării făptuitorilor delicvenţi (perpetrators) 
asupra victimei sau apropiaţilor acesteia; 

d) mulţi dintre chestionaţii-victime au răspuns că nu au raportat 
incidentul deoarece nu au considerat că organele în măsură să 
soluţioneze problema pot să facă ceva, să contribuie la soluţionarea 
eficientă a acesteia; 

e) o altă cauză, datorită căreia nu au fost raportate incidentele 
victimizării, se referă la faptul că, din experienţele anterioare, 
victimele în cauză sau alte victime au fost nesatisfăcute de  modul în 
care s-a soluţionat plângerea respectivă. 

În opinia noastră, cunoaşterea în profunzime a principalelor cauze ale 
neraportării reprezintă o informaţie deosebit de valoroasă care se poate utiliza 
în cadrul strategiilor de prevenţie a victimizării, atât la nivel naţional, cât şi la 
cel regional sau local, îndeosebi pe diferite categorii de victimizări nerapor-
tate, de gravitatea şi frecvenţa acestora. 

Instituţiile implicate în mai buna monitorizare şi soluţionare a diferitelor 
categorii de victimizări comise şi neraportate, prin acţiuni şi resurse special 
alocate, pot anihila manifestarea unor astfel de incidente potenţiale, ceea ce 
este mult mai puţin costisitoare, comparativ cu repararea, recuperarea 
prejudiciilor şi pagubelor pe termen scurt, mediu şi lung, generate de 
comiterea unor astfel de incidente. 

O analiză mai detaliată a neraportării incidentelor de discriminare mai 
importante la nivelul mediu al UE-27 (European Agency of Fundamental Rights, 
2015) evidenţiază următoarele în ordine descrescătoare a ponderii respondenţilor: 

 78% din total au considerat că raportarea nu ar schimba situaţia; 
 52% au răspuns că nu cunosc procedurile de raportare; 

                                          
69 Încadrarea în categoria „quasinormalităţii” a unor asemenea incidente, potrivit 
anchetelor, are o proporţie de 174 persoane la fiecare 100 de persoane intervievate în 
Grecia şi respectiv 118 persoane în Republica Cehă. 
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 44% au considerat că este prea banal, că este normal şi nu merită să 
raporteze, căci astfel de incidente se produc tot timpul; 

 39% sunt îngrijoraţi de consecinţele negative şi că raportarea este 
contrară intereselor persoanei intervievate; 

 23% consideră că raportarea este incomodă, neconfortabilă, necesită 
prea multă bătaie de cap şi consum de timp; 

 21% se tem de intimidări din partea făptuitorului, agresorului; 
 19% afirmă că şi-au rezolvat problema singuri, cu ajutorul familiei şi 

al prietenilor; 
 8% alte cauze; 
 1% consideră că nu au raportat datorită dificultăţilor, incertitudinii 

privind formularea raportării; 
 1% afirmă că raportarea nu a fost posibilă datorită problemelor de 

rezidenţă. 

6.3. Aspecte teoretico-metodologice ale strategiilor de 
prevenire a victimizării populaţiei de etnie roma 
(SPVPR) 

Potrivit unui cadru metodologic general, orice strategie trebuie să aibă o 
serie de elemente standard dintre care menţionăm: misiunea; viziunea; 
obiective generale, specifice şi transversale; politici, instrumente, mecanisme 
şi factori de realizare a obiectivelor şi ţintelor; modalităţi de implementare, 
monitorizare şi evaluare ex-ante, ad-interim şi ex-post, asigurarea 
informaţională; orizontul de timp. 

SPVPR, în cazul nostru, va reprezenta un document programatic, elaborat 
de guvern, cu participarea celorlalte instituţii interesate (stakeholderi), din care 
va trebui să facă parte societatea civilă şi cele reprezentative pentru populaţia 
roma. Vom prezenta câteva dintre elementele SPVPR. 

Misiunea – strategia vizează obiectivul general al incluziunii, integrării, 
coeziunii şi solidarităţii interetnice în România, în scopul realizării unei societăţi 
şi economii inteligente, durabile şi incluzive, bazate pe respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului, domnia legii, tratament egal nediscriminatoriu, 
armonie socială şi coexistenţă paşnică. 

Viziunea se referă la dezvoltarea economico-socială durabilă a României, 
pentru toate categoriile socio-profesionale şi etnice, prin cooperarea eficientă şi 
reciproc avantajoasă a acestora, asigurarea unor relaţii interumane, bazate pe 
respect, cooperare şi convergenţă a intereselor şi coordonare a mijloacelor şi 
politicilor cu contingenţă directă şi indirectă în perimetrul relaţiilor interetnice. 

Obiectivul general urmăreşte realizarea ţintei de creştere a nivelului 
de trai material şi spiritual al întregii populaţii roma din ţara noastră, pe 
baza reducerii decalajelor economico-sociale, culturale, tehnologice şi ambientale, 
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faţă de nivelul întregii populaţii din România şi din alte ţări UE-27, inclusiv prin 
politici şi mijloace de prevenire, diminuare şi soluţionare a tuturor formelor de 
manifestare a victimizării populaţiei roma şi a altor minorităţi etnice. 

Obiectivele specifice se concentrează asupra câtorva domenii direct 
legate de Strategiile guvernului României şi ale UE privind integrarea şi 
incluziunea populaţiei roma, până la Orizontul 2020 şi anume: 

 creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă roma, în diferite 
domenii de activitate precum şi a veniturilor ca mijloc de autoprotecţie 
socială; 

 ridicarea nivelului de educaţie şi pregătire profesională începând cu 
copii de vârstă preşcolară şi continuând cu alte forme de educaţie 
primară, secundară şi terţiară; 

 promovarea unei politici de îmbunătăţire a stării de sănătate şi acces 
mai mare la servicii de sănătate; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.  

Aceste obiective cu mult mai detaliat se găsesc şi în „Strategia 
Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2011-2020” (M.O., 2012) care are un plan de măsuri 
organizatorice, asumat de membrii Grupului de lucru interministerial 
(Decizia nr. 36/2011 a primului ministru). 

Considerăm că această Strategie a Guvernului, prin obiectivele sale şi 
planul de măsuri, oferă un cadru macroeconomic de potenţare comple-
mentară a Strategiei de prevenire a victimizării populaţiei roma, de racordare 
a acestei strategii la problematica de ansamblu a integrării şi incluziunii 
romilor în societatea românească. 

Direct şi/sau indirect, atât prin obiective, misiune şi viziune, dar şi prin 
politicile şi măsurile preconizate, Strategia Guvernului contribuie la combaterea 
victimizării populaţiei roma, în cele mai diferite forme de manifestare a acesteia. 

Reducerea sărăciei, accesul mai bun pe piaţa muncii, la serviciile 
sanitare şi la habitat influenţează favorabil mijloacele şi instrumentele de 
combatere a victimizării, discriminării şi segregării etnice, întrucât aplicarea sa 
reduce gradul de vulnerabilitate al segmentelor etnice ale populaţiei. 

În anul 2015, la 14 ianuarie, s-a aprobat, prin HG nr. 18, documentul 
pragmatic intitulat ”Strategia Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome” (M.O., 2015) ale cărei 
obiective sunt: 

- creşterea incluziunii educaţionale a romilor; 
- asigurarea accesului tuturor copiilor romi la o educaţie de calitate; 
- creşterea gradului de ocupare a minorităţii roma, combaterea 

decalajelor de participare pe piaţa muncii formale, comparativ cu 
populaţia majoritară; 
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- îmbunătăţirea stării de sănătate prin creşterea accesului la servicii de 
sănătate preventive şi curative; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile roma locale, 
defavorizate, din punct de vedere economico-social, precum şi 
asigurarea accesului la servicii publice şi infrastructură; 

- păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale, în concor-
danţă cu respectarea drepturilor omului şi legislaţiei în vigoare; 

- îmbunătăţirea situaţiei sociale a categoriilor defavorizate roma 
(dezvoltare comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică); 

- dezvoltarea unei abordări integrate a domeniilor prioritare şi 
corelarea tuturor măsurilor cuprinse în Strategie, în vederea sprijinirii 
romilor, pe tot parcursul vieţii, cu măsuri directe, specifice proble-
melor fiecărei etape de viaţă. 

Elaborarea şi implementarea Strategiei se bazează pe 10 principii de 
bază70 privind incluziunea romilor, agreate la nivel european şi anume: politici 
constructive, pragmatice; vizare explicită, dar nu exclusivă a persoanelor 
aparţinând minorităţii romilor; abordare interculturală; conştientizarea 
dimensiunii de gen; transferul politicilor bazate pe elemente concrete; utilizarea 
instrumentelor puse la dispoziţia statelor de către UE; implicarea autorităţilor 
regionale şi locale; implicarea societăţii civile; participarea activă a romilor. 

La aceste 10 principii de bază, se mai adaugă principii complementare 
care se referă la: principiul diviziunii sectoriale şi al complementarităţii; principiile 
cooperării, adiţionalităţii fondurilor, ale subsidiarităţii şi descentralizării în 
execuţie, al nediscriminării şi respectării demnităţii umane în exercitarea 
drepturilor privind prevenirea tuturor formelor de discriminare (OG nr. 
137/2000); principiul transparenţei cu participarea societăţii civile, împreună cu 
instituţiile publice centrale şi locale, în concordanţă cu politicile publice şi 
naţionale şi ale UE privind incluziunea socială. 

Principiile de bază şi complementare, la care ne-am referit, pot fi 
aplicate cu unele adaptări la elaborarea Strategiei de prevenţie întrucât ele 
sunt general valabile şi pentru prevenirea victimizării, ca parte a procesului de 
integrare socială a romilor în România. 

Similar cu Strategia Guvernului 2015-2020, Strategia de prevenire a 
victimizării va trebui să cuprindă direcţii de acţiune, pe sectoare; rezultatele şi 
indicatorii acţiunilor propuse în anii 2018 şi 2020, pe sectoarele menţionate; 
implicaţii pentru buget şi implicaţii juridice; etapele esenţiale şi instituţiile 
responsabile la nivel central (ministere, Secretariatul General al Guvernului, 
Agenţia Naţională pentru Romi, Departamentul pentru relaţii interetnice; 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminări, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Ministerul Justiţiei ca instituţii care trebuie informate) şi la nivel 
local (instituţiile prefectului prin birourile judeţene pentru romi, autorităţile 

                                          
70 http//www.consilium.europa.eu/nedocs/cms_data/pressdata/en/iso/108377. pdf 
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administraţiei publice locale şi serviciile publice de comunitate); implicarea 
societăţii civile; punctul naţional de contact; mecanismul de monitorizare, 
evaluare şi reevaluare a strategiei; planuri de măsuri sectoriale. 

Abordarea la nivel macroeconomic a Strategiei de prevenire a 
victimizării romilor este direct legată de Strategia Guvernului de integrare a 
romilor şi ar putea fi introdusă cu părţi distincte, dar racordate acesteia din 
urmă, în cazul în care decidenţii nu consideră oportună elaborarea unei 
strategii separate în acest domeniu. 

În final, considerăm că Strategia de prevenire a discriminării populaţiei de 
etnie roma, la nivel macroeconomic, va necesita o dezagregare, nu numai 
sectorială dar şi teritorială, ţinând seama de faptul că administraţia locală 
reprezintă pilonul principal şi nivelul cel mai adecvat la care se poate 
operaţionaliza integrarea şi combaterea victimizării romilor. La nivelul judeţelor, 
există Strategii de integrare a romilor, în subordinea prefectului prin Biroul 
Judeţean pentru Romi. În funcţie de specificul fiecărui judeţ, din punctul de 
vedere al particularităţilor etniei roma şi victimizării acesteia, componentele 
strategiei la nivel naţional vor căpăta o configuraţie sui generis la nivel 
judeţean, fiind cu mult mai apropiate de nevoile specifice locale, atât ca 
obiective, cât şi ca resurse. 

Obiectivele specifice, care se includ în planurile de măsuri, nu ar trebui 
să cuprindă prea multe priorităţi întrucât există riscul unei diluări a 
importanţei acestora, pe un front problematic prea extins în timp şi spaţiu şi 
al incapacităţii de urmărire şi implementare a unui număr exagerat de mare 
de ţinte şi mecanisme, îndeosebi concretizate cifric, pe termen mediu şi lung. 

Asigurarea finanţării cu resurse materiale, umane şi financiare a 
elaborării şi implementării Strategiei de prevenire a victimizării se bazează, în 
principal, pe surse interne (bugetul de stat şi bugetele locale) şi externe 
(fondurile structurale şi de coeziune socială, alte fonduri internaţionale etc.). 

În afară de Strategia de prevenire a victimizării, care poate fi considerată 
un corpus organic al Strategiei de integrare şi incluziune a romilor, se mai pot 
distinge două abordări strategice ale victimizării, şi anume: 

- strategii de combatere a victimizării, de reparare sau 
restaurative ale prejudiciilor comise, care ţin de soluţionarea şi 
implementarea, în principal, pe cale juridică; 

- strategii de prevenire şi combatere prin mijloace specifice a 
victimizării, care presupun utilizarea, într-un cadru coerent, a 
diferitelor mijloace, tehnici şi instrumente pentru depistarea 
infractorilor care generează victime, cum ar fi: camere de luat 
vederi; televiziune cu circuit închis; avertizări. 

Intervenţiile strategice în domeniul planificării prevenţiei 
infracţionale se referă la: analiza sistematică a problemelor şi aspectelor 
infracţionalităţii, a cauzelor, riscurilor şi consecinţelor la nivelurile locale şi 
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globale; implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor pe diferite 
orizonturi de timp, de obicei, pe baza analizei cost-beneficiu şi a rezultatelor 
în reducerea infracţionalităţii etc. 

Cooperarea internaţională ocupă, fără îndoială, un loc important în 
procesul de elaborare, implementare şi evaluare a strategiei de prevenire a 
infracţionalităţii şi în principal vizează standardul şi normele, asistenţă 
tehnică, formarea de reţele, legăturile dintre infracţiunile locale şi cele 
internaţionale, prioritizarea prevenirii infracţiunii şi diseminării rezultatelor şi 
informaţiilor, vizând anumite aspecte importante, sensibile, ale domeniului. 

6.3.1. Orizontul previzional  

O strategie de prevenire a infracţionalităţii poate avea obiective 
distincte, în funcţie de dimensiunea orizontului previzional şi anume: 

 obiective pe termen lung, ca de exemplu: reducerea infracţionalităţii 
şi problemelor de turbulenţe sociale care preocupă comunitatea locală; 
creşterea securităţii şi siguranţei sociale; îmbunătăţirea confortului 
spaţiului public; 

 obiectivele pe termen mediu se referă la: reducerea condiţiilor de 
mediu care declanşează infracţiuni; creşterea participării comunităţii 
la prevenirea infracţiunilor; realizarea unor schimbări pozitive pentru 
participanţii la proiect; 

 obiectivele pe termen scurt vizează îndeosebi creşterea gradului 
de conştientizare a problemelor şi sprijinul pentru prevenirea infrac-
ţionalităţii; îmbunătăţirea gradului de participare şi acces la proiecte 
pentru grupurile cu risc ridicat; creşterea parteneriatelor.  

6.3.2. Indicatorii de performanţă 

De regulă, o importanţă deosebită în evaluarea strategiilor de prevenire 
a infracţiunilor o are sistemul indicatorilor de performanţă, a căror urmărire şi 
estimare cantitativă şi calitativă ne oferă posibilitatea de a aprecia măsura în 
care s-au realizat obiectivele şi ţintele strategice. 
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Tabelul 38. Tipurile indicatorilor de performanţă 

Tipul 
indicatorului 

Definiţie Probleme ale performanţei cheie 

Rezultat 
(outcome) 

Impactul sau consecinţele 
care rezultă din realizarea 

programelor şi obţinerea de 
efecte 

 Care este impactul serviciului sau 
programului? 

 Îşi atinge programul obiectivele sale? 
 Principala problemă a programelor 

determină existenţa rezultatelor? 

Producţie 
(output) 

Programele şi serviciile pe 
care proiectul le face 

disponibile pentru grupul 
ţintă 

 Care este nivelul (calitatea) serviciilor 
oferite? 

 Ce cantităţi de servicii s-au livrat? 
 Este programul eficient în furnizarea de 

servicii? 

Procese 
(process) 

Toate lucrurile pe care 
indivizii şi organizaţiile 
implicate în conceperea 
şi/sau furnizarea unui 

program le obţin în realitate 

 Ce nevoi trebuie îndeplinite pentru 
realizarea unui program? 

 Este programul pe calea cea bună a 
îndeplinirii ţintelor? 

Resurse 
(input) 

Tipul de resurse (financiare, 
materiale şi/sau umane) 
utilizate pentru a face o 

lucrare 

 Ce resurse au fost utilizate pentru a livra 
un serviciu sau un program? 

Sursa: UNODC (2010) Handbook on the crime Prevention guidelines. Making them work, International Centre 
for the Prevention of Crime, https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_ 
Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf  

În funcţie de schimbările care se produc în ceea ce priveşte interferenţa 
factorilor şi cauzelor infracţionalităţii, strategiile de prevenire a acestora se pot 
modifica pe parcurs atât în ceea ce priveşte priorităţile, cât şi sistemul 
indicatorilor de performanţă în cadrul unui proces de adaptare la noile realităţi.  

Este important de avut în vedere că strategia are nevoie de o anumită 
perioadă de demaraj şi realizare. Schimbările prea frecvente de strategii pot fi 
un semn negativ în ceea ce priveşte profesionalismul celor care le-au realizat. 

6.4. Parteneriatul – o componentă importantă a strategiei 
de prevenire a infracţiunilor 

Există în literatura de specialitate o quasitotalitate a opiniilor potrivit 
cărora activitatea în cooperare şi parteneriat interinstituţional la elaborarea, 
implementarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea Strategiei de prevenire a 
infracţiunilor reprezintă un factor de importanţă primordială a reuşitei acesteia. 

Nevoia de cooperare şi parteneriat multilateral rezultă tocmai din 
complexitatea şi interdependenţa infracţiunilor care se produc sau se pot 
produce, în forme multiple în, practic, toate sectoarele de activitate 
economică şi socială. După cum am mai evidenţiat, parteneriatele includ o 
mulţime de stakeholderi, la diferite niveluri de agregare economico-socială şi 
în profil teritorial, între care ca parteneri de primă însemnătate sunt 
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guvernul, ministerele, organizaţiile comunitare şi neguvernamentale, sectorul 
afacerilor, patronat, sindicate, adică societatea civilă, dar şi cetăţenii care pot 
fi implicaţi în diferite modalităţi, în scopul fundamentării şi implementării 
programelor de prevenţie infracţională. 

Activitatea desfăşurată în parteneriat presupune existenţa unor provocări şi 
cerinţe organizatorico-informaţionale, de complementaritate interinstituţională, 
precum şi a unor scopuri, obiective şi interese comune, percepute şi conştientizate 
ca importante de către fiecare partener, fie la nivel macroeconomic, fie la cel 
regional şi local. 

Rodarea unui parteneriat necesită consum de timp pentru coordonarea, 
eficientizarea şi sincronizarea muncii în comun a mai multor parteneri. 
Problemele şi provocările care apar se referă la faptul că unele sectoare sau 
instituţii consideră că prevenirea infracţionalităţii este de competenţa poliţiei 
şi a organelor justiţiei, ignorând contribuţia majoră pe care acestea o pot avea 
în prevenirea, avertizarea timpurie a unor infracţiuni de o gravitate foarte 
mare, în cazul în care se produc. 

Aspectele legate de confidenţialitate în special a datelor şi informaţiilor 
pot fi de asemenea un obstacol în buna desfăşurare a parteneriatului, la care se 
mai adaugă cele referitoare la alocarea de resurse şi continuitatea uneori ”fragilă” 
sau instabilă a personalului desemnat să se ocupe de strategie ”at large”, ceea ce 
îngreunează coordonarea şi convenirea unor soluţii eficiente de prevenire. În 
acest sens, termenul de parteneriat poate fi utilizat în multe şi diferite modalităţi, 
în funcţie de caracterul, natura şi obiectivele problemei urmărite.71 

Având în vedere complexitatea Strategiei de prevenire infracţională, 
guvernele trebuie să desemneze o agenţie sau minister cu rol şi 
autoritate de lider responsabil al strategiei, cu abilităţi de lucru în 
parteneriatul care poate fi, în funcţie de caz, temporar sau permanent. 

Schimbul de informaţii între parteneri trebuie, de la bun început, stabilit 
cu claritate astfel încât să se evite anumite disfuncţii de natură informaţională 
pe parcurs. 

În acest scop, de regulă, se utilizează încheierea de acorduri şi protocoale 
interinstituţionale pentru schimbul, prelucrarea şi interpretarea datelor şi 
informaţiilor. 

Este necesar ca activităţile desfăşurate în parteneriate strategice, la 
nivelurile macro, mezo şi microeconomic, să respecte următoarele 
cerinţe, pentru a reuşi să identifice factorii determinanţi ai succesului 
activităţii acestora, în condiţiile abordării multidisciplinare şi multisectoriale: 

                                          
71 Kelling, G. (2005) Community crime reduction: activating formal and informal 
control”. Handbook of Crime Prevention and Community Safety, Nick Tilley, 
Cullompton,Devon, Willan Publishing. 
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 încredere reciprocă între parteneri, comunicare şi responsabilitate la 
toate nivelurile intra şi inter-structurale; 

 desemnarea unui leadership puternic; 

 claritate şi compatibilitate între misiunea, viziunea, obiectivele, 
politicile şi planurile de măsuri; 

 departajarea dintre managementul strategic general, activităţile 
operaţionale şi implementarea curentă; 

 asigurarea alocării de resurse, informaţii şi expertiză în timp util; 

 focalizarea pe rezultate şi soluţii strategice operaţionale, pragmatice 
care să acopere termenele scurt, mediu şi lung, într-o manieră 
interdependentă şi de interpotenţare; 

 modalităţi clare şi operaţionale de evaluare, adaptare şi/sau modi-
ficare a strategiei, în funcţie de schimbarea datelor şi premiselor 
iniţiale. 

6.4.1. Rolul poliţiei de partener important 

Analiza experienţelor internaţionale evidenţiază faptul că, în cadrul 
parteneriatelor, poliţia ocupă un rol cheie în prevenirea şi combaterea 
infracţionalităţii. Deşi rolul acesteia capătă o consistenţă şi operaţionalitate 
mai mare în ceea ce priveşte contribuţia la soluţionarea infracţiunilor comise, 
nu se poate face abstracţie de importanţa sa în prevenirea strategică a 
infracţiunilor, atât la nivel naţional cât şi la nivel local, revenindu-i 
responsabilităţi de primă însemnătate în acest domeniu, ca instituţie lider 
pentru problemele de siguranţă şi ordine. 

Funcţiile poliţiei, vizând strategia de prevenire a infracţionalităţii la 
nivel local, includ: 

 activităţi poliţieneşti şi de patrulare în zonele cu riscuri ridicate; 

 stabilirea unui sistem de management al informaţiei legat de date 
privind infracţionalitatea la nivel local; 

 televiziune cu circuit închis, în locurile publice; 

 tehnologii antifraudă; 

 semnale de avertizare pentru turişti şi călători, privind zonele cu risc 
ridicat; 

 iluminare stradală, în zone cu risc ridicat; 

 parteneriate de securitate privată şi cu oameni de afaceri, familiale; 

 comunicare în zone cu risc ridicat. 
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Poliţia reprezintă un factor important în ceea ce priveşte prevenirea 
recidivei infractorilor, după eliberarea acestora din închisoare, colaborând cu o 
serie de alte instituţii municipale în vederea reintegrării sociale a acestora. 

Nu în ultimul rând, instituţia Poliţiei reprezintă un valoros factor generator 
de date şi informaţii referitoare la evoluţia fenomenului infracţional în timp, 
utile pentru fundamentarea unei strategii de combatere a victimizării. 

6.4.2. Direcţii şi aspecte ale activităţii de soluţionare a victimizării 
în cadrul Ministerului Public din România 

Având în vedere că infracţiunile legate de victimizarea populaţiei roma în 
România nu reprezintă obiectul unor cercetări statistice distincte, am recurs la 
analiza unor rezultate şi aspecte ale combaterii victimizării, în general, în ţara 
noastră, folosind date primare ale Raportului de activitate ale Ministerului 
Public, pentru perioada 2007-2016. 

Din analiza acestor date referitoare la infracţiuni, cu efecte directe sau 
indirecte asupra victimizării, se pot deduce, în linii generale, o serie de 
orientări, repere şi provocări pe termenele scurt, mediu şi lung în ceea ce 
priveşte victimizarea roma. Pe lângă analiza la nivel macroeconomic a 
diferitelor infracţiuni, în perioada 2007-2016, am prezentat şi aspecte de 
natură regională pentru cele 41 de judeţe, în funcţie de caracterul şi 
gravitatea acestora, stabilind diferite grade de intensitate, astfel încât să 
putem desprinde şi o corelaţie între nivelul de dezvoltare economico-socială şi 
infracţionalitatea care direct sau indirect este legată de victimizare. 

6.4.2.1. Volumul de activitate pe procuror 

Din analiza sumară întreprinsă, rezultă cel puţin următoarele aspecte: o 
mai bună încadrare a statului de funcţiuni ar fi condus la degrevarea activităţii 
procurorilor îndeosebi în realizarea unor analize de calitate mai aprofundate; 
între diferitele judeţe, gradul de încărcare a promovărilor cu dosare este 
diferit, ceea ce reflectă atât diferenţierea gradului de încărcare în profil 
teritorial, cât şi a infracţionalităţii. 

Media naţională a dosarelor de soluţionat pe procuror a fost de 70,21 
de dosare, comparativ cu 64,66 dosare, în cazul în care ar fi fost ocupate 
toate posturile vacante disponibile în schemă. 

Peste media naţională de 70,21 a dosarelor de soluţionat pe procuror, 
în anul 2016 s-au înregistrat la Parchetele de pe lângă Curţile de Apel 
Constanţa (124,79 dosare), Alba (91,17 dosare) şi Iaşi (87,08 dosare). 

Sub media naţională, ca număr de dosare pe procuror, se înregistrau 
la Parchetele de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş (50,54), Bucureşti 
(49,96) şi Cluj (27,86). 
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Dosarele soluţionate pe procuror, la Curţile de Apel, ca medie 
naţională, au fost de 43,09, din care: 

 peste nivelul mediu: în judeţele Timişoara (67,67), Alba (63,67) şi 
Braşov (56,64); 

 sub nivelul mediu: în judeţele Suceava (35,17), Bucureşti (26,40) 
şi Cluj (20,36). 

Cel mai mare număr de dosare de soluţionat, faţă de media naţională 
de 147,85 dosare pe procuror, a revenit procurorilor Parchetelor de pe lângă 
Tribunalele judeţelor: Tulcea (453,14), Ilfov (361,50) şi Constanţa (292,06). 

Sub nivelul mediu naţional de 147 dosare procuror soluţionate se 
aflau judeţele Caraş Severin (70,78), Gorj (84,29) şi Sălaj (50,80). 

Dosare soluţionate, faţă de media naţională de 62,09, la parchetele de 
pe lângă Tribunalele judeţelor: 

 peste media naţională: Vrancea (165,07), Tulcea (154,15) şi 
Constanţa (134,76); 

 sub media naţională: Caraş Severin (29,56), Sălaj (22,20) şi Gorj 
(21,71). 

Dosare de soluţionat la nivelul Parchetelor de pe lângă judecătorii: 

 peste media naţională de 1479,97 dosare la Vişeu de Sus 
(3.451,00), Constanţa (2891,08) şi Luduş (2.756,00); 

 sub media naţională: Făget (412,00), Orşova (328,33) şi Întorsura 
Buzăului (285,50). 

Dosare soluţionate la parchetele de pe lângă judecătorii: 

 peste media naţională de 463,20 la: Strehaia (1.440,00), Vişeu de 
Sus (1141,00) şi Târgu Neamţ (1.054,00); 

 sub media naţională la: Sălişte (171,00), Buzău (138,50) şi 
Babadag (94,50). 

Serviciul de documentare şi statistică judiciară a Ministerului Public, prin 
Secţia de resurse umane şi documentare, a elaborat studii referitoare la 
aplicarea legii penale şi procesual penale privind temele drepturilor 
victimelor infracţionalităţii, persoane ale căror drepturi au fost vătămate, 
participarea procurorului la soluţionarea cauzelor privind protecţia victimelor. 

Media inculpaţilor persoane fizice trimişi în judecată care revine la 
100.000 locuitori a fost, în anul 2016, de 323 persoane, comparativ cu 297 
persoane în 2015, dintre care la Parchetele din circumscripţiile Curţilor de Apel: 
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 sub media pe ţară: Iaşi (226), Tg. Mureş (243), Oradea (253), 
Bucureşti (259), Ploieşti (260), Galaţi (286), Timişoara (293), Piteşti 
(294), Cluj (310), Craiova (310) şi Suceava (312); 

 peste media pe ţară: Alba Iulia (353), Braşov (356), Constanţa 
(402) şi Bacău (406). 

Tabelul 44. Date statistice privind starea infracţională în România, în 
perioada 2007-2016 

-%- 
 2007 nr.

pers. 
2007=
100,0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inculpaţi pers. fizice 
trimişi în judecată 

47787 100,0 0,94 104,1 119,2 127,6 125,0 137,5 105,3 123,3 133,3 

Inculpaţi minori 
trimişi în judecată 

4613 100,0 0,89 0,85 0,86 0,89 0,87 0,96 0,64 0,76 0,84 

Media inculpaţilor 
pers. fizice trimişi în 
judecată la 100.000 
locuitori 

2262 100,0 107,6 123,8 134,1 133,6 131,4 168,9 111,6 131,1 142,6 

Inculpaţi pers. fizice 
trimişi în judecată pt. 
infracţiuni contra 
persoanei 

9926 100,0 0,96 100,5 107,0 103,4 0,98 108,1 95,3 116,3 127,8 

Inculpaţi minori 
trimişi în judecată pt. 
infracţiuni contra 
persoanei 
 

614 100,0 88,9 79,8 91,0 82,4 80,9 88,7 78,3 93,2 114,7 

Inculpaţi pers. fizice 
trimişi în judecată 
pentru omor  

1027 100,0 96,1 91,8 98,1 95,1 98,7 106,4 97,7 102,3 89,5 

din care, faptă 
consumată 413 100,0 79,2 71,7 77,2 52,5 48,9 58,3 92,0 95,6 89,8 

Inculpaţi pers. fizice 
trimişi în judecată 
pentru vize 

559 100,0 95,2 96,6 90,7 86,9 78,7 83,4 83,8 92,5 100,0 

Inculpaţi minori 
trimişi în judecată 
pentru vize 

108 100,0 71,3 71,2 61,1 77,7 72,2 51,8 66,1 66,1 66,6 

Inculpaţi pers. fizice 
trimişi în judecată pt. 
infracţiuni contra 
patrimoniului 

18476 100,0 89,0 93,3 108,4 121,5 119,9 131,3 77,5 87,0 83,4 

Inculpaţi pers. fizice 
trimişi în judecată pt. 
furt 

13347 100,0 84,6 87,3 103,8 123,8 115,8 127,4 67,9 74,9 72,6 

Inculpaţi pers. fizice 
trimişi în judecată pt. 
tâlhărie 

2262 100,0 105,2 122,1 120,7 116,8 130,9 125,8 104,7 110,4 111,2 

Înşelăciune 
1635 100,0 107,3 98,1 131,8 126,6 151,6 179,3 128,9 148,9 119,4 

Sursa: date prelucrate pe baza informaţiilor primare de la Ministerul Public, în anii respectivi. 
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Caseta 3. Media inculpaţilor persoane fizice trimişi în judecată la 
100.000 de locuitori în anul 2016, pe judeţele României 

Sub media pe ţară 

7 judeţe, de la 157,5-240,5: Satu Mare 232,9; Iaşi 212,2; Harghita 
196,8; Covasna 158,3; Dâmboviţa 199,9; Ilfov 163,5; Bucureşti 237,4 

22 judeţe, de la 240,6 la 322,5: Maramureş 298,8; Botoşani 261,3; 
Bihor 265,2; Sălaj 318,2; Bistriţa-Năsăud 277,8; Mureş 273,1; Arad 295,7; Vaslui 
283; Arad 295,7; Timiş 272,7; Sibiu 281,3; Vrancea 265,1; Galaţi 312,1; Vâlcea 
310,6; Argeş 284,1; Prahova 304,7; Buzău 253,5; Brăila 263,1; Dolj 285,3; Olt 
258,1; Teleorman 321,5; Ialomiţa 283,1 

Peste media pe ţară 

9 judeţe, de la 322,6 la 404,6: Suceava 343,7; Neamţ 347,7; Cluj 
327,2; Hunedoara 353,3; Caraş-Severin 337,1; Gorj 359,5; Mehedinţi 384,3; 
Giurgiu 329,2; Călăraşi 369,5; Tulcea 394,6 

3 judeţe, peste 404,6: Alba 427; Bacău 439,6; Constanţa 404,8. 

Sursa: date de la Ministerul Public. 

Din punct de vedere teritorial, în cadrul celor 41 de judeţe, cel mai mare 
număr al infracţionalităţii la 100.000 de locuitori, peste nivelul mediu naţional, 
a revenit unui număr de 12 judeţe, în marea lor majoritate cu un nivel de 
dezvoltare economico-socială relativ scăzut, dar şi în unele relativ mai 
dezvoltate, cum ar fi Cluj şi Constanţa. 

Cele mai mari niveluri ale infracţionalităţii se înregistrează în judeţele 
limitrofe cu frontierele ţării, unul dintre factorii explicativi putând fi şi impactul 
infracţional exterior, datorat făptuitorilor care tranzitează sau care comit 
infracţiuni în ţara noastră sau ţările vecine. 

6.4.2.2. Distribuţia pe judeţe a inculpaţilor persoane fizice, trimişi 
în judecată pentru omor, din care fapta consumată, în anul 2016 

În anul 2016, media naţională a inculpaţilor persoane fizice, trimişi în 
judecată pentru omor la 100.000 de persoane, a fost de 919 persoane, din 
care fapta consumată 371 persoane. 

9 judeţe de la 0 la 10 inculpaţi: Maramureş (18/3); Sălaj (7/9); 
Mureş (10/5); Harghita (9/4); Arad (9/4); Caraş-Severin (8/2); Ilfov (9/0); 
Ialomiţa (10/4); Giurgiu (9/2); 

18 judeţe de la 11 la 20 de inculpaţi: Satu-Mare (17/16); Botoşani 
(20/9); Bihor (17/9); Cluj (18/7); Bistriţa Năsăud (12/5); Timiş (17/18); 
Hunedoara (19/10); Sibiu (19/9); Vâlcea (12/6); Argeş (18/10); Covasna 
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(12/4); Vrancea (11,3); Prahova (18/10); Alba (17/6); Buzău (15/6); Brăila 
(19/11); Tulcea (14/7); Călăraşi (18/9); 

7 judeţe cu 21-30 de inculpaţi: Gorj (21/3); Mehedinţi (27/3); Dolj 
(26/11); Olt (28/6); Dâmboviţa (23/12); Teleorman (21/9); Neamţ (27/13); 

3 judeţe cu 31-40 de inculpaţi: Suceava (31/17); Vaslui (33/20); 
Braşov (31/7); 

3 judeţe cu 41-50 de inculpaţi: Iaşi (42/23); Constanţa (46/9); 
Bacău (55/25); 

Judeţe peste 50 de inculpaţi: Municipiul Bucureşti (66/18); Galaţi 
(68/28); Bacău (55/25). 

În anul 2016, s-au înregistrat următoarele categorii de inculpaţi: 895 
(7,1% din total) ucidere din culpă; 418 (3,3%) trimişi în judecată pentru 
accidente mortale de circulaţie; 7310 (57,6%) pentru loviri sau alte violenţe; 
561 (4,4%) pentru viol; 553 (4,4%) pentru vătămare corporală din culpă; 
330 (2,6%) pentru vătămare corporală; 308 (2,4%) pentru act sexual cu un 
minor; 214 (1,7%) pentru violare de domiciliu; 195 (1,5%) trafic de minori; 
178 (1,4%) proxenetism; 162 (1,3%) pentru lipsire de libertate; 119 (0,9%) 
pentru trafic de persoane. 

Peste 57% din total inculpaţi s-au făcut vinovaţi pentru loviri sau alte 
violenţe, 9,4% pentru viol, 4,4% pentru vătămare corporală din culpă, ceea 
ce necesită o atenţie specială în stabilirea priorităţilor strategice de prevenire 
şi combatere a infracţiunilor. 

Victimele violenţei în familie, în anul 2016, au înregistrat un total 
de 1822 persoane, din care 932 minori. 

12 judeţe de la 0 la 20: Satu Mare (16/6); Arad (19/11); Harghita 
(18/8); Covasna (9/3); Caraş-Severin (13/18); Dâmboviţa (19/5); Brăila (19/4); 
Tulcea (9/5); Ilfov (6/1); Ialomiţa (20/11); Teleorman (14/3); Giurgiu (14/6); 

11 judeţe de la 21 la 40: Sălaj (27/15); Neamţ (32/11); Timiş (21/7); 
Sibiu (33/23); Vrancea (28/15); Gorj (40/26); Vâlcea (25/5); Mehedinţi 
(21/6); Călăraşi (37/4); Neamţ (32/11); Bucureşti (36/11); 

9 judeţe de la 41 la 60: Maramureş (45/15); Bistriţa-Năsăud (51/41); 
Mureş (52/38); Vaslui (43/20); Braşov (47/18); Galaţi (55/21); Argeş 
(49/22); Buzău (59/14); Olt (53/24); 

2 judeţe de la 61 la 80: Bihor (63/18); Cluj (62/27); 

4 judeţe de la 81 la 100: Suceava (95/61); Alba (93/69); Hunedoara 
(89/58); Prahova (98/66); 

3 judeţe peste 100: Botoşani (107/81); Iaşi (102/66); Bacău (118/55). 
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Judeţele cu cele mai multe victime ale violenţei în familie sunt Bacău, 
Botoşani, Iaşi, Prahova, Suceava, Alba şi Hunedoara, Cluj etc. 

6.4.2.3. Operativitatea soluţionării cauzelor 

Din cele 1.776.215 cauze spre soluţionare de către parchete, numai 
569673 cauze au fost soluţionate, ceea ce reprezintă o proporţie de numai 
32,1% din numărul total al cauzelor de soluţionat. 

Din numărul total al cauzelor soluţionate, 234.596 (adică 41,2%) s-au 
rezolvat într-o perioadă mai mică de 6 luni de la sesizare, 124.069 (21,8%) 
între 6 luni şi 1 an de la sesizare, 151.150 (26,5%) la peste 1 an de la sesizare 
şi 59.858 (10,5%) au fost soluţionate după împlinirea termenului de prescripţie. 

Numărul cauzelor rămase nesoluţionate a crescut de la 265.884, în anul 
2007, la 528.716, în anul 2016, ceea ce înseamnă o mărire a ponderii acestora 
în total cauze de soluţionat de la respectiv 24,6% la 29,8% şi, pe de altă parte, 
necesitatea unui profesionalism şi celerităţi mai mari, în judecarea proceselor. 

Unii indicatori negativi ai operativităţii soluţionării cauzelor au fost în 
creştere în anul 2016, faţă de anii anteriori. Astfel, cauzele rămase de 
soluţionat între 1 an şi 6 luni, din momentul sesizării, s-au mărit cu 9,2%, 
cele peste 1 an cu 12,2% şi peste 6 luni, de la începerea urmăririi penale cu 
39,2%, numărul şi ponderea acestora fiind cu mult mai mică în anul 2007. 

Motivele finalizării lente pentru anumite categorii de cauze au fost: 

 administrarea dificilă a unor probatorii (emiterea de ordonanţe, 
ridicarea de obiecte şi înscrisuri); 

 obligativitatea administrării probei cu expertiză, atunci când se 
contestă concluziile constatării; 

 familiarizarea cu noile proceduri; 
 scăderea limitelor de pedeapsă şi abrogarea unor infracţiuni; 
 modificări succesive, survenite în legislaţia penală (unele legi s-au 

modificat de peste 153 de ori!). 
Scăderea numărului de cauze soluţionate în ultimii ani impune o mai mare 

operativitate în desfăşurarea activităţii sistemului juridic din România, îndeosebi 
printr-o creştere a gradului de celeritate procesuală, prin specializarea pe 
domenii a magistraţilor şi procurorilor, scurtarea termenelor de efectuare a 
expertizelor şi reducerea numărului de dosare ce revin unui magistrat sau 
procuror, continuarea monitorizării modalităţii de efectuare a anchetelor penale, 
prioritizarea instrumentării cauzelor, încărcarea cu sarcini, pornind de la analiza 
complexităţii şi a volumului cauzelor sau lucrărilor repartizate, accelerarea 
procedurilor instituţionale de uniformizare sistemică a practicii judiciare, pe 
tipuri de investigaţii şi măsuri asiguratorii de recuperare a prejudiciilor. 

Intensificarea rolului preventiv al parchetului, prin ridicarea calităţii 
demersului judiciar, dezvoltarea culturii juridice şi a relaţiei cu mass-media, 
asigurarea standardelor de integritate pentru procurori şi judecători, 
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reprezintă preocupări majore ale Ministerului Public pentru a da consistenţă 
prevenirii, combaterii şi soluţionării infracţionalităţii, în general şi a celei 
generatoare de victimizare, inclusiv motivată de ură, în particular. 

6.4.2.4. Infracţiuni soluţionate/declinate Parchetului de către 
Poliţia Română 

În afară de aspectele soluţionate ale infracţiunilor în cadrul Ministerului 
Public, vom prezenta o serie de aspecte soluţionate de Ministerul Afacerilor 
Interne, IGP, Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, în 
perioada 2010-2016. 

Menţionăm că infracţiunile soluţionate de Poliţia Română nu se referă 
decât la nivel naţional, până în prezent, neexistând date separate, înregistrate 
pentru diferitele categorii de etnii, inclusiv roma, în ţara noastră, chiar dacă 
astfel de statistici pe etnii există în alte ţări. 

Tabelul 45. Statistica principalelor activităţi desfăşurate de 
Poliţia Română în anii 2010-2016 

Indicatori 
Anii  

2010 2011 2014 2015 2016 
nr. % % % % % 

I. Infracţiuni soluţionate 292682 100 88,4 137 116,9 115,6 
Volumul infracţionalităţii – 
infracţiuni la 100.000 locuitori 

1364 100 88,6 131,9 112,8 111,5 

I a. Infracţiuni grave săvârşite cu violenţă 
Omor 404 100 82,9 73,8 72 61,1 
Tentative de omor 513 100 97,8 95,9 93,9 85,3 
Lovituri cauzatoare de moarte 107 100 90,6 59,8 44,8 53,3 
Viol 897 100 86,9 97,5 113,3 104,8 
Tâlhărie-total 2484 100 90,6 258,3 135,2 124,6 
Ultraj 469 100 90,6 81,6 82,5 77,6 

Alte infracţiuni săvârşite cu violenţă 
Lovituri sau alte violenţe 45141 100 80,5 128,5 138 153,1 
Ucidere din culpă 1185 100 89,5 83,4 91,1 97,8 

I b. Infracţiuni contra patrimoniului  
Furt 48828 100 96,9 336,7 222,1 188,6 
Înşelăciune 9250 100 86,5 147,9 107,7 112,1 
Distrugere 19578 100 89,9 126,2 117,8 130 
Delapidare 1256 100 98,6 76,2 87 85,2 
Gestiune frauduloasă 461 100 65,1 60 46,4 45,1 
Abuz în serviciu 2799 100 107,9 88,2 78,2 91,9 
Neglijenţă în serviciu 693 100 79,5 57,8 66,4 52,7 

I c. Unele tipuri de infracţiuni prevăzute de codul penal 
Ultraj contra bunelor moravuri 
şi tulburarea liniştii şi ordinii 
publice 

1200 100 92,6 59,4 4,5 6,2 

Proxenetism 150 100 109,3 152,6 302,6 146 

Sursa: prelucrări pe baza datelor privind IGP, Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă. 
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Motivul inexistenţei unor astfel de statistici îşi are explicaţie în faptul că, 
până în prezent, din punct de vedere oficial, se consideră că acestea ar 
sensibiliza suspiciuni cu caracter discriminator din punct de vedere etnic, 
inclusiv al infracţionalităţii, într-un număr de 16 ţări membre ale UE, potrivit 
datelor din Special Eurobarometer 43772. 

Analiza datelor din tabel evidenţiază următoarele aspecte mai 
semnificative privind evoluţia diferitelor categorii de infracţionalitate în 
România, soluţionate de Poliţia Română: 

 faţă de anul 2010, numărul total de infracţiuni a crescut cu 15,6%, 
ajungând la 338.238, cea mai mare creştere fiind înregistrată în anul 
2014 (+37,0%), ceea ce se explică prin impactul negativ al crizei 
economice şi financiare din România; 

 indicele infracţiunii la 100.000 locuitori, în perioada analizată, a 
înregistrat o creştere de respectiv +11,5%, anul de vârf fiind 2014 
(+31,9%); 

 se înregistrează în perioada de referinţă o tendinţă favorabilă de 
scădere la următoarele infracţiuni: lovituri cauzatoare de moarte  
(-46,7%); omoruri (-38,9%); tâlhărie (-22,4%); tentativă de omor  
(-14,7%); delapidare (-14,8%); gestiune frauduloasă (-54,9%); 
neglijenţă în serviciu (-47,3) şi ultraj contra bunelor moravuri, 
tulburarea liniştii şi ordinii publice (peste 90%); 

 tendinţă negativă de creştere a infracţionalităţii se înregistrează la 
mai multe categorii între care menţionăm: violuri, tâlhării, lovituri sau 
alte violenţe, furturi, înşelăciune, distrugere, proxenetism. 

Pentru strategiile de prevenire şi combatere a infracţionalităţii în România, 
apare evidentă necesitatea unor măsuri prioritare împotriva acelor categorii de 
infracţiuni şi incidente, la care numărul a crescut în 2016 faţă de 2010. 

6.5. Strategii şi practici de prevenire a infracţiunilor 
motivate de ură 

6.5.1. 

Având în vedere că sporul demografic al populaţiei roma în ţara noastră 
este mai mare decât nivelul mediu naţional, infracţionalitatea motivată de ură 
este posibil să crească. Din această cauză, încă de pe acum, se impun o serie 
de măsuri de prevenţie pe termenele scurt, mediu şi lung, astfel încât să aibă 
loc o reducere a acestui tip de infracţiuni. În multe ţări, încă de acum 10 ani, i 
s-a acordat fenomenului de infracţionalitate motivată de ură o atenţie 

                                          
72 European Commission (2015) Special Eurobarometer 437 - Discrimination in the EU 
in 2015. 
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specială, ţinând seama de următoarele tendinţe şi caracteristici: 

 neraportarea unor astfel de incidente bazate pe ură reprezintă o 
problemă majoră ceea ce impune o atenţie specială, atunci când se 
încearcă măsurarea sa cantitativă; 

 orice raportare a infracţionalităţii motivate de ură, de regulă, este cu 
mult sub nivelul celei reale, având în vedere tocmai marea 
dimensiune a subraportării; 

 cea mai mare parte a incidentelor cauzatoare de ură includ infracţiuni 
minore cum ar fi graffiti sau hărţuire, intimidare, propagandă, 
vandalism, dar impactul acestora poate fi cu mult mai mare şi pe 
perioade mai îndelungate, faţă de alte infracţiuni; 

 definiţiile şi deosebirile naţionale pot diferi de la o ţară la alta, astfel 
că se resimte tot mai mult nevoia unor clarificări şi posibile 
uniformizări sau standardizări, la nivel internaţional. 

Comparativ cu alte tipuri de infracţiuni faţă de roma, infracţiunile 
motivate de ură sunt: mai degrabă îndreptate către persoane, decât 
împotriva proprietăţii; îmbracă forma unor incidente repetate, în formă 
continuă; este posibil să genereze şi acte de violenţe; induc sentimente de 
frică, teamă, intimidare foarte mari;  

Segmentele de populaţie care se află în cea mai mare măsură în situaţia 
de risc major de a fi implicate în infracţiuni motivate de ură sunt: 
adolescenţii şi tineretul masculin; persoanele care trăiesc în zone sărace şi cu 
o rată ridicată de instabilitate economică şi şomaj; bărbaţi tineri în regiunile în 
care se produc schimbări demografice rapide. 

Cel mai mare risc de a deveni victimă a infracţionalităţii bazate pe ură îl 
prezintă următoarele categorii de populaţie: grupuri sau indivizi din minorităţi 
etnice şi rasiale sau minorităţi religioase, sexuale; copiii şi tineretul; locuitori în 
zone sărace şi cu şomaj şi instabilitate economico-socială ridicată. Abordările de 
natură preventivă împotriva discriminării motivate de ură, chiar dacă diferă 
sensibil între ţările europene, prezintă totuşi o serie de similitudini şi repere 
comune care se evidenţiază, mai des la nivelul Uniunii Europene, printr-o serie 
de măsuri de prevenţie, convenite împotriva infracţiunilor motivate de ură, 
împotriva rasismului, intoleranţei, xenofobiei, anti-semitismului etc., cu un 
accent deosebit pe integrarea socială a cetăţenilor şi schimbarea de atitudine 
faţă de etniile minoritare. Politicile în domeniul ocupării reprezintă un domeniu 
cu caracter prioritar pentru consolidarea coeziunii şi solidarităţii economico-
sociale şi lupta împotriva discriminării şi victimizării. 
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6.5.2.  

Experienţele internaţionale în ceea ce priveşte prevenţia victimizării prin 
infracţiuni bazate pe ură pun în evidenţă o serie de idei şi factori majori a căror 
luare în considerare de către România este necesară pentru fundamentarea 
strategiilor, programelor, politicilor şi măsurilor în acest domeniu. 

Acestea se referă la: 

 îmbunătăţirea sensibilă a colectării de date şi informaţii 
statistico-economice care să permită o evaluare realistă a scopului, 
naturii, tipurilor şi distribuţiei teritoriale şi etnice a victimizării prin 
infracţiuni motivate de ură. 

 creşterea gradului de ocupare a populaţiei care se confruntă cu 
riscul victimizării prin infracţiuni bazate pe ură, care presupune 
încheierea de acorduri, contracte şi protocoale între grupurile de 
angajatori, sindicate, agenţii guvernamentale, organizaţii ale 
grupurilor minoritare;  

 orientarea cadrului instituţional-juridic în direcţia programelor şi 
măsurilor de prevenire a infracţionalităţii bazate pe ură şi organizarea 
de măsuri de formare şi educare juridică privind explicarea şi 
îmbunătăţirea cunoaşterii legislative în acest domeniu; 

 întărirea cooperării interţări pe bază de proiecte internaţionale, cu 
accent pe reducerea condiţiilor care generează, întreţin şi dezvoltă 
victimizarea prin infracţiuni bazate pe ură, hărţuire şi discriminare; 

 întărirea parteneriatelor economice şi sociale, bazate pe diferite 
criterii demo-economico-sociale şi teritoriale, cu participarea 
publică şi privată a diferitelor părţi interesate (stakeholders), în cadrul 
unor strategii şi programe comprehensive cu scopul de a schimba atitu-
dinile, a înţelege mai bine modul în care se adresează şi se soluţionează 
problemele prevenţiei, utilizând o serie de căi şi modalităţi cum ar fi: 
programe culturale, educaţionale, sportive antirasiale; programe având 
ca ţintă grupuri şi zone cu risc ridicat de victimizare sau de organizare a 
activităţilor  xenofobe, rasiste etc.; reţele şi grupuri pentru acordarea de 
sprijin victimelor; mediere şi soluţionare a conflictelor, strategii pe reţele 
de internet; dizolvarea grupurilor extremiste, teroriste etc. 

Deşi au fost luate mai multe măsuri şi promovate politici de prevenire a 
victimizării prin infracţiuni bazate pe ură, în multe ţări din Europa procesul de 
evaluare a operaţionalităţii acestora necesită în continuare eforturi specifice. Din 
analiza experienţei europene, acumulate până în prezent, a rezultat că cele mai 
eficiente abordări în acest domeniu au fost cele care şi-au dovedit: capacitatea 
comprehensivă, cu o varietate de strategii şi proiecte pe termenele scurt, 
mediu şi lung, implicând o reţea coordonată eficient de grupuri, organizaţii şi 
instituţii la nivel local şi central; flexibilitatea şi conexiunea inversă 
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(feedback); puterea de a constitui şi coordona parteneriate locale, naţionale şi 
internaţionale; capacitatea unei diagnosticări corecte, bazate pe date şi 
informaţii colectate la diferite niveluri regionale şi sectoriale; abilitatea 
dezvoltării şi implementării unor planuri de măsuri şi mecanisme, cu largă 
participare societală, cu monitorizări şi evaluări corecte, implicarea tinerilor şi a 
membrilor unor grupuri roma. 

Toate aceste repere şi considerente analitice au fost desprinse din 
analiza atentă a reuşitelor şi punctelor slabe ale unor ţări europene cu 
experienţe în domeniul prevenirii victimizării prin infracţiuni motivate de ură 
(Shaw M., Barchechat O., 2002)73. 

Principalele dificultăţi întâmpinate în elaborarea, implementarea, 
evaluarea şi monitorizarea unei strategii de prevenire a victimizării prin 
infracţiuni motivate de ură se referă la: respingerea recunoaşterii infracţiunii 
rasiale de către indivizi, comunităţi şi victime; insuficienţa resurselor 
financiare şi de altă natură; neraportarea incidenţelor din varii motive; 
structuri, ideologii şi politici rigide care se bazează pe percepţii şi opinii 
diferite asupra victimizării prin infracţiuni motivate de ură; insuficienta 
reprezentare a comunităţilor minoritare roma; discrepanţe de competenţă şi 
puteri decizionale, între diferite agenţii implicate, poliţie şi reprezentanţi ai 
comunităţilor sau minorităţilor roma. 

O altă problemă majoră care conduce la dificultatea implementării 
strategiei de prevenire este legată de lipsa clarităţii şi particularizării 
obiectivelor între diferitele instituţii participante, cum ar fi grupul comunitar 
roma, agenţiile guvernamentale locale, regionale şi centrale şi poliţie. 
Înţelegerea şi percepţiile diferite ale obiectivelor şi planurilor de măsuri, de 
către cei implicaţi în implementarea strategiilor de prevenţie a victimizării, 
aproape în toate cazurile, duc la eşuarea implementării strategiilor respective. 

Compatibilizarea, prin consultaţii prealabile şi ad interim, între părţile 
participante la implementarea strategiei, presupune înlăturarea unor 
divergenţe/neconcordanţe de opinii în ceea ce priveşte identificarea problemelor 
locale, informarea organelor de poliţie şi perfecţionarea metodelor de lucru, 
informarea şi educarea publicului în legătură cu activităţile poliţiei, sprijinirea 
poliţiei şi cooperarea cu aceasta, adecvarea eficientă la criteriile şi cerinţele 
funcţiilor de consultanţă, interpretarea congruentă a responsabilităţii şi 
modalităţii de rezolvare a conflictelor, recunoaşterea dinamicii comunităţilor şi a 
diferenţei culturale, informarea comunităţii referitor la măsurile sau operaţiile ce 
urmează a se efectua. 

Un risc care trebuie anticipat şi evaluat la elaborarea unei strategii de 
prevenţie a victimizării prin infracţiuni motivate de ură, în cazul etniei roma, 

                                          
73 Shaw, M., Barchechat, O. (2002) Preventing Hate Crimes: International Strategies and 
Practice, http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload /Publications /2005-
1999/2002.ENG.Preventing_Hate_Crimes_International_Strategies_and_ Practice.pdf  
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este legat de consecinţele eşuării, insuccesului programelor antidiscriminare 
care ar putea conduce la agravarea incidenţelor de victimizare.  

În acest sens, o atenţie specială trebuie acordată programelor de 
tratament comportamental al tinerilor, ceea ce poate contribui la diminuarea 
violenţelor, chiar dacă se pot dovedi mai puţin eficace în ceea ce priveşte 
schimbarea unor prejudicii rasiale, cu rădăcini mai profunde. Aceste programe 
trebuie astfel elaborate încât să corespundă obiectivelor şi experienţei părţilor 
implicate, să fie mai atractive pentru acestea. 

Programele anti-ură, îndeosebi cele care antrenează tinerii, grupuri care 
se manifestă cu ură, trebuie monitorizate şi evaluate cu foarte multă atenţie, 
având în vedere tocmai sensibilitatea subiectului. 

În implementarea strategiilor anti-ură mai intervin şi alte dificultăţi a 
căror luare în considerare reprezintă o condiţie sine-qua-non a reuşitei lor. 
Evidenţiem rolul mass-media şi al campaniilor de educaţie publică, a căror 
influenţă şi permanenţă pot oferi un imbold eficace activităţilor anti-
discriminare. Mass-media poate contribui la generarea şi continuarea unor 
stereotipuri şi poate exacerba o serie de activităţi extremiste. Pe de altă 
parte, acestea pot fi mijloace eficiente de a ridica la niveluri înalte conştiinţa 
publică şi luarea de atitudine împotriva victimizării prin infracţiuni motivate de 
ură. Promovarea prin mass-media a toleranţei, diversităţii etnice şi respectului 
interetnic, a relaţiilor proactive dintre etnii şi a diversităţii culturale, poate 
căpăta o importanţă primordială pentru prevenirea infracţiunilor bazate pe ură 
şi a implementării eficace a programelor în acest domeniu. 



Concluzii şi remarci finale 

Potrivit opiniei specialiştilor, victimizarea şi discriminarea în UE continuă să 
afecteze populaţia roma, printr-o serie de încălcări ale drepturilor fundamentale, 
ceea ce a determinat intensificarea unor măsuri şi strategii naţionale de 
integrare (National Roma Integration Strategies – NRIS), în cadrul cărora se 
pune accentul pe acţiuni la nivel local şi pe eficienţa funcţionării unor mecanisme 
de monitorizare, la diferite niveluri de agregare societală. În procesul de 
implementare a acestor strategii se recunoaşte necesitatea acordării unei atenţii 
particulare femeilor şi copiilor, în ceea ce priveşte integrarea lor socială, dreptul 
la libertatea de circulaţie şi cooperare transnaţională referitoare la programele, 
acţiunile şi mijloacele concrete de integrare. 

Raportul privind aplicarea Cadrului UE pentru Strategiile naţionale de 
implementare a integrării subliniază că ţările central şi est-europene membre 
ale UE cu o numeroasă populaţie roma, puternic afectată de criza economică şi 
financiară din anii 2008-2014, înregistrează în special o creştere a victimizării şi 
protestelor anti-roma, a infracţionalităţii motivate de ură, oamenii politici uitând 
uneori să ia atitudine deschisă şi clară împotriva unor astfel de manifestări 
negative, dezbaterile privind libera circulaţie a persoanelor şi asistenţa socială 
generând adesea exacerbarea stereotipurilor anti-roma. 

În „Eurobarometer survey on discrimination 2015”74 se subliniază faptul 
că originea etnică rămâne principala cauză a discriminării şi victimizării 
populaţiei roma. Astfel, proporţia respondenţilor care s-ar simţi confortabil dacă 
ar lucra cu o persoană de etnie diferită a scăzut în cazul etniei roma de la 83% 
la 63%. Cu toate acestea, răspunsurile diferă semnificativ de la o ţară la alta. 

Raportul EU-MIDIS II Roma analizează problematica victimizării pe patru 
domenii importante şi anume ocuparea, educaţia, societatea şi construcţia de 
locuinţe, la care se adaugă cunoaşterea legislaţiei şi perceperea de către 
populaţia roma a rolului instituţiilor care se ocupă de problemele victimizării şi 
integrarea romilor. Rezultatele EU-MIDIS II evidenţiază progresele realizate în 
domeniu, în contextul implementării NRIS, în România şi în alte 8 ţări membre 
ale UE. 

Deşi situaţia privind victimizarea populaţiei roma s-a îmbunătăţit în 
timp, potrivit datelor EU-MIDIS II, au rămas încă multe decalaje între 
indicatorii analizaţi pentru etnia roma şi cei la nivelul naţional, ceea ce 
confirmă faptul că procesul de integrare şi analiză este lent şi insuficient. 

                                          
74 European Commission (2015) Special Eurobarometer 437 - Discrimination in the EU 
in 2015. 
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Potrivit unui Raport al Comisiei UE din anul 2015 (European Commission, 
2015)75, competenţele cheie în domeniul integrării populaţiei roma, referitoare 
la condiţiile de locuit, sănătate şi educaţie, revin implementării strategiilor de 
la nivel local, a căror implicare diferă însă într-un grad foarte mare, de la o 
ţară la alta. Oricum, se constată o îmbunătăţire a procesului de transformare 
a strategiilor naţionale în măsuri şi programe la nivel local în ceea ce 
priveşte aspectele de finanţare, capacitate administrativă şi monitorizare. 

O serie de activităţi se desfăşoară de către organizaţiile internaţionale. 
De exemplu Consiliul Europei (European Commission Joint Programme 
ROMACT) are în vedere desfăşurarea în continuare a programului ROMACT în 
Bulgaria, Italia, România şi Slovacia, în scopul creşterii capacităţii 
instituţionale la nivel local şi al îmbunătăţirii responsabilităţii faţă de populaţia 
roma marginalizată. Acest proiect este, în acelaşi timp, complementar cu 
programul European Commission’s ROMED (Council of Europe), care se 
concentrează pe aspecte ale participării populaţiei roma la procesele 
decizionale, la nivel local, în cadrul municipalităţilor, prin dezvoltarea 
„Grupurilor de Acţiune ale Comunităţilor”. 

Caseta 4. Aspecte privind implementarea 
drepturilor omului în UE 

Autorităţile locale şi regionale au oportunitatea unică de a coordona 
o serie întreagă de servicii oferite rezidenţilor săi pe baze legale şi 
centrate pe persoană. În fapt, acestea pot asigura condiţiile ca 
drepturile omului, ale rezidenţilor săi, să fie nu numai respectate, dar şi 
implementate. Aceasta înseamnă că drepturile omului sunt 
implementate la nivel de individ. 
Sursa:Muržnieks N. (2015) Council of Europe Commissioner for Human Rights, Speech at the 
International Implementation Forum for Local and Regional Authorities, 28 May 2015. 

De altfel, proiectul Local Engagement for Roma Inclusion – LERI (FRA 
European Union Agency for Fundamental Rights), implementat începând cu 
anul 2012, urmăreşte identificarea, examinarea şi desfăşurarea căilor de 
ameliorare a concepţiei, implementării şi monitorizării politicilor de integrare a 
etniei roma şi altor eforturi pe plan local, identificând forţele motrice, 
dificultăţile şi căile de înlăturare a acestora, o mai operativă înţelegere şi 
implementare a factorilor de integrare socială a populaţiei roma, la nivel local, 
inventarierea nevoilor şi resurselor necesare. 

                                          
75 European Commision (2015) Communication of the Commission to the European 
Parliament, The Council, the European and Social Committee and the Committee of the 
Regions: Report on the Implementation of the EU Framework for National Roma 
Integration Strategies 2015. COM(2015) 299 final, Brussels,17 June 2015. 
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Ţările membre ale UE, incluse în studiul EU-MIDIS II, au adoptat diferite 
abordări pentru implementarea NRIS la nivel local şi anume: 

 România, Bulgaria şi Ungaria au prevăzut în planurile lor de acţiune 
locală în mod explicit politici şi măsuri privind populaţia roma; 

 celelalte ţări, fie au stabilit cerinţe strategice explicite, în planul lor de 
acţiuni şi politici cu anumite condiţii, fie nu au prevăzut în mod 
explicit cerinţe ale Strategiei NRIS, ceea ce nu înseamnă că nu au 
anumite ţinte locale privind populaţia roma. 

Planurile de acţiune locală, în ţările analizate, pe cele patru domenii 
menţionate includ un set de măsuri non-discriminatorii, legate de diminuarea 
decalajelor de venituri, ocupare, alfabetizare, condiţii de muncă şi locuinţe, 
sănătate, cunoaşterea şi percepţia cadrului legal anti-discriminare. 

În unele ţări (Croaţia), teritoriile la care se referă planurile locale al 
NSRI acoperă anumite regiuni ale ţării, pentru care se stabilesc obiective şi 
măsuri concrete, legate, de exemplu, de evitarea/reducerea părăsirii timpurii 
a şcolii, creşterea ocupării şi a veniturilor din muncă, îmbunătăţirea accesului 
la serviciile publice, dezvoltarea proiectelor de şcolarizare etc. 

Una din marile provocări ale strategiei de anti-victimizare o reprezintă 
problema finanţării implementării acesteia, potrivit planurilor de acţiune. 

Fundamentarea schemelor de finanţare pentru implementarea şi 
monitorizarea strategiilor la nivel local şi a planurilor de acţiune variază 
între ţări. 

În cele mai multe cazuri, se recurge la combinarea bugetului 
naţional, cu bugetele municipale şi Fondurile Europene de Investiţie şi 
Structurale (ESIF). 

FRA acordă asistenţă Comisiei Europene şi Statelor membre pentru 
dezvoltarea şi aplicarea unui sistem - raport de monitorizare a integrării Roma 
bazat pe doi piloni: 

a) cadrul indicatorilor bazaţi pe drepturile omului, care ţine seama de 
modelul de indicatori structură-proces-efecte (structure-process-
outcome – SPO); 

b) instrumente de colectare a informaţiilor necesare pentru generarea 
de date, cu regularitate specială, necesare raportării on-line. 

Există mai multe sisteme de raportare şi mecanisme de monitorizare. 

În România, membrii grupurilor de acţiune locală (GAL) sunt responsabili 
cu implementarea şi monitorizarea măsurilor corespunzătoare domeniului 
specific de activitate, aşa cum sunt stabilite în planul de acţiune şi se 
raportează la nivel de primar şi instituţii guvernamentale de două ori pe an. 
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Olanda a creat un organism special - Roma Inclusion Monitor - care 
centralizează date calitative bazate pe interviurile cu populaţia roma şi sinti în 
domeniul educaţiei, muncii, locuinţelor, sănătăţii şi securităţii, şi care are 
contact permanent cu guvernele locale. 

Din analiza chestionarelor completate ca urmare a derulării cercetării, se 
pot sintetiza următoarele aspecte: 

 Modulul D1 – Furt din locuinţă – tip de infracţiune întâlnit, cu 
preponderenţă, în mediu urban. Mai mult de un sfert din incidente s-au 
produs în ultimele 12 luni. În majoritatea cazurilor, infracţiunea s-a petrecut 
între 18:00-06:00, în proporţii aproximativ egale, în mediul rural şi urban, 
fără a fi ameninţată persoana intervievată sau un membru al familiei sale.  

 Modulul D2 – Furtul autoturismului – în majoritatea cazurilor, a 
fost vorba despre incidente singulare, iar cele mai multe persoane nu au fost 
victime în ultimele 12 luni: 58% dintre furturile de autoturisme s-au petrecut 
în timpul nopţii, între 22:00 şi 06:00. Respondenţii (53%) au considerat că 
aceste incidente au avut un impact emoţional asupra lor. 

 Modulul D3 – Furtul din autoturism, inclusiv furtul unor 
componente ale autoturismului, precum oglindă, cauciuc, baterie, 
benzina/motorină etc. – majoritatea cazurilor nu s-au înregistrat în 
ultimele 12 luni. Jumătate dintre furturile din autoturism au fost săvârşite 
noaptea şi cu preponderenţă în mediu urban (66,3%). Respondenţii s-au 
declarat, în procent de 70%, ca nefiind afectaţi emoţional de incidente, iar 
pentru 15% dintre cazuri a fost vorba despre un impact moderat. 

 Modulul D4 – Furtul motocicletei/scuterului/mopedului – 
analizând distribuţia regională, rezultă că cei mai mulţi respondenţi sunt din 
regiunea Vest (29%) şi cu nicio incidenţă în regiunea Centru, unde nu au fost 
victime ale acestei infracţiuni. Cazurile au fost raportate la poliţie în proporţie 
de 50%. Cei care nu au raportat incidentele la poliţie (6%) au considerat că 
nu a fost ceva care să merite efortul.  

 Modulul D5 – Furtul bicicletei – la nivel naţional, incidenţa furtului 
de biciclete, conform cercetării, este de 3,8%. Distribuţia regională indică o 
concentrare a cazurilor în regiunea Bucureşti-Ilfov, în timp ce numărul cel mai 
redus de cazuri a fost înregistrat în regiunea Sud-Vest (4%). Din numărul de 
persoane care au declarat că au fost victime ale acestei infracţiuni, 
majoritatea sunt din mediul urban. La nivel naţional, 58% dintre respondenţi 
nu au fost victime în ultimele 12 luni. 

 Modulul D6 – Furt de căruţe – tip de infracţiune întâlnit cu 
preponderenţă în mediul rural. Mai puţin de un sfert dintre respondenţi au 
declarat că au fost victima acestui tip de infracţiune, în ultimele 12 luni. 
Majoritatea cazurilor s-au întâmplat seara şi noaptea, în preajma locuinţei, iar 
puţin peste un sfert dintre numărul victimelor şi-au recuperat bunul. 
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 Modulul D7 – Furt de animale domestice – aproape trei sferturi 
dintre cazuri s-au întâmplat o singură dată, iar circa un sfert dintre victime au 
suferit din pricina acestei infracţiuni în mod repetat, cele mai multe persoane 
– victime, în ultimele 12 luni, fiind înregistrate în mediul rural şi în preajma 
locuinţei victimei, seara şi în timpul nopţii. 

 Modulul D8 – Furt de produse agricole  – tip de infracţiune 
declarată cu preponderenţă în mediul rural, dar aproape jumătate dintre 
cazuri nu s-au produs în ultimele 12 luni. Majoritatea furturilor s-au întâmplat 
seara sau noaptea şi nu în preajma locuinţei. 

 Modulul D9 – Infracţiuni cu cardurile bancare sau activităţi 
on-line – se observă o concentrare în mediul urban. Toţi respondenţii au 
declarat că incidentul nu s-a repetat, iar aproape jumătate dintre incidente s-au 
întâmplat în ultimele 12 luni. In aproape o treime dintre cazuri, incidentul a 
presupus furarea cardului sau furtul din cont, prin realizarea unor operaţiuni 
de online banking, iar în aproape un sfert dintre cazuri s-a declarat că 
instrumentul de plată pe suport magnetic a fost clonat.  

 Modulul D10 – Tâlhărie – peste trei sferturi dintre respondenţi au 
fost victime o singură dată, iar jumătate dintre incidente s-au întâmplat în 
ultimele 12 luni. Jumătate dintre respondenţi au fost tâlhăriţi pe stradă, când 
locul nu era aglomerat, seara având loc cele mai multe incidente (aproape 
jumătate dintre cazuri). În mai mult de o treime dintre cazuri victimele au 
menţionat că au fost mai mulţi făptuitori. Peste jumătate dintre respondenţi 
au suferit tulburări de somn sau teamă în urma incidentului, acesta având un 
impact emoţional important. 

 Modulul D11 – Furt – peste două treimi din numărul total al 
victimelor au declarat că incidentul a fost unul singular, în timp ce mai mult de 
un sfert dintre acestea au devenit victime ale unor incidente repetate. Jumătate 
din numărul victimelor provin din mediul urban. Printre punctele fierbinţi, aflate 
pe harta infracţiunilor de furt, se numără: mijloacele de transport în comun, 
parcurile şi străzile, casa/clădirea în care locuieşte victima, clădirile publice 
(magazine, restaurante, staţii CFR, aeroporturi etc.), dar şi locul de muncă/ 
locul în care victima studiază (şcoală, facultate). În aproape jumătate dintre 
cazuri, furturile au fost săvârşite în locuri aglomerate. 

 Modulul D12 – Distrugere de bunuri – la nivel naţional, aproape 
trei sferturi dintre cazuri indică faptul că incidentul s-a petrecut o singură 
dată. Majoritatea victimelor provin din mediul urban. În peste jumătate dintre 
cazuri, infracţiunea de distrugere de bunuri a avut loc în ultimele 12 luni, iar 
autorul/autorii era/erau o persoană/persoane cunoscute. 

 Modulul D13 – Hărţuire – aproape jumătate dintre respondenţi au 
fost vizaţi o singură dată de infractori, gradul cel mai ridicat de concentrare a 
victimelor fiind în mediul urban. Victimele au declarat că, în circa trei sferturi 
dintre cazuri, au fost hărţuite de către persoane cunoscute, formele de 
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manifestare a hărţuirii fiind, în principal, urmărirea pe stradă, transmiterea de 
mesaje prin telefonul mobil sau prin e-mail, apeluri repetate pe telefonul 
personal al victimei si supravegherea casei. 

 Modulul D14 – Ameninţare – au fost vizate preponderent victime 
din mediul urban. Persoanele care au devenit victime în ultimele 12 luni au 
fost vizate o singură dată în jumătate dintre cazuri, iar în mai mult de trei 
sferturi dintre cazuri, victimele au fost ameninţate de o persoană cunoscută.  

 Modulul D15 – Şantaj –jumătate dintre cazuri sunt victime ale unor 
incidente repetate, cazurile din mediul urban fiind preponderente. În ultimele 
12 luni, mai mult de o treime dintre victime au declarat că s-au confruntat cu 
un incident singular, iar puţin peste un sfert dintre acestea au fost vizate de 
incidente repetate, autorul infracţiunii fiind, în majoritatea situaţiilor, o 
persoană pe care victima o cunoştea.  

 Modulul D16 – Mită –jumătate din numărul total al victimelor au 
declarat că incidentul nu a fost unul singular. Din totalul victimelor, aproape trei 
sferturi provin din mediul urban. Referitor la tipul de persoană care a cerut 
şpagă victimelor în ultimele 12 luni, din analiză rezultă că, la peste jumătate din 
cazuri, făptuitorul a fost un doctor sau un alt funcţionar din domeniul medical, 
urmat de persoane precum ofiţer de poliţie, învăţător/profesor/altă persoană 
din cadrul şcolii, funcţionar guvernamental, inspector, vameş, persoane 
implicate în sistemul judiciar – judecător, procuror etc. 

 Modulul D17 – Înşelăciune – trei sferturi din numărul total al 
victimelor au declarat că incidentul a fost unul singular. Din totalul victimelor, 
majoritare sunt cele din mediul urban. Victimele infracţiunilor de înşelăciune, 
petrecute o singură dată, au fost concentrate în mediul urban, iar cele care s-
au confruntat cu acest tip de infracţiune în mod repetat au cunoscut un grad 
mai mare de concentrare în mediul rural. Infracţiunea de înşelăciune a avut 
drept făptuitor ultima oară: un vânzător/prestator de servicii, o rudă, un 
cetăţean din comunitatea roma, un membru al poliţiei, o firmă de plasare 
forţă de muncă, un vecin sau un prieten.  

 Modulul D18 – Violenţă fizică –jumătate din numărul total al 
victimelor au declarat că incidentul a fost unul singular. Din totalul victimelor, 
mai mult de jumătate provin din mediul urban. În cazul victimelor 
infracţiunilor singulare de violenţă fizică, repartizarea acestora pe medii arată 
o concentrare în mediul rural. Analiza situaţiei victimelor care s-au confruntat 
cu acest tip de infracţiune în mod repetat evidenţiază o concentrare în mediul 
urban. Aproape trei sferturi dintre respondenţi au declarat ca au fost atacaţi 
de persoane cunoscute, atacatori cunoscuţi după nume, ceea ce subliniază 
faptul că violenţele de această natură au loc, în general, între persoane care 
se cunosc. În ceea ce priveşte identificarea atacatorului (soţ, rudă etc.), 
respondenţii au opinat că o pondere însemnată revine rudelor, urmată 
îndeaproape de soţul/soţia, partenerul/partenera, un prieten/o prietenă şi un 
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coleg/o colegă de la locul de muncă. În general, respondenţii au precizat că a 
predominat utilizarea forţei, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. 

 Modulul D19 – Încăierare  –două treimi din numărul total al 
victimelor au declarat că incidentul a fost unul singular, în timp ce un sfert 
dintre acestea au devenit victime ale unor incidente repetate. Din totalul 
victimelor, majoritatea provin din mediul urban. O pondere importantă o au 
respondenţii care au menţionat că, ultima oară când s-a întâmplat, au fost 
atacaţi de persoane cunoscute. Violenţele de această natură au loc, 
preponderent, între persoane care se cunosc. 

 Modulul D20 – Violenţe de natură sexuală –datele obţinute nu 
sunt relevante pentru formularea de concluzii coerente şi pertinente. 
Incidenţa în acest cazuri a fost foarte redusă. 

 Modulul D21 – Pretinderea în mod repetat a unor favoruri de 
natură sexuală – în urma analizei datelor vizând răspunsurile la chestionar, 
a reieşit că nu se pot formula concluzii coerente şi relevante. Incidenţa în 
aceste cazuri a fost foarte redusă la nivel urban şi inexistentă la nivel rural. 

 Modulul D22 – Lipsire de libertate  –analiza datelor obţinute a 
evidenţiat că nu sunt înregistrate răspunsuri la acest modul. 

 Modulul D23 – Trafic de persoane – potrivit răspunsurilor la 
chestionar, nu au fost identificate victime ale acestui tip de infracţiune. 

 Modulul D24– Supunerea la muncă forţată sau obligatorie –
aplicarea chestionarului a scos în evidenţă irelevanţa unor date pentru 
formularea de concluzii coerente şi pertinente, întrucât incidenţa a fost foarte 
redusă. 

 Modulul D25 – Exploatarea cerşetoriei – nu sunt date relevante 
pentru formularea de concluzii coerente şi pertinente, incidenţa în acest cazuri 
fiind foarte redusă. 

 Modulul E – Infracţiuni motivate de ură – există un nivel relativ 
ridicat de cunoaştere a conceptului de infracţiune motivată de ură (peste trei 
sferturi dintre respondenţi). Se constată o mai mare familiarizare a populaţiei 
din mediul urban cu acest concept. În rândul victimelor este larg răspândită 
percepţia potrivit căreia infracţiunile nu au fost săvârşite asupra lor din cauza 
etniei din care fac parte (peste patru cincimi dintre respondenţi). Analiza 
răspunsurilor, în funcţie de mediul de rezidenţă, evidenţiază câteva 
particularităţi: concentrarea mai mare în mediul rural a victimelor care nu 
consideră că au devenit victime/ţinte din cauza etniei lor; ponderea ridicată în 
mediul urban a celor care au în vedere o relaţie de cauzalitate; prezenţa mult 
mai mare în mediul urban a celor care au preferat să nu răspundă. În ceea ce 
priveşte infracţiunea pe care o consideră săvârşită din cauza etniei lor, peste o 
treime dintre respondenţi au indicat ameninţarea, urmată de furt, distrugere 
şi agresiuni fizice. Cele mai frecvente comportamente/situaţii concrete 
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menţionate de către victime au fost glumele, comentariile negative/ înjurături 
făcute de făptuitor la adresa victimei.   

 Modulul F – Atitudinea faţă de aplicarea legii – majoritatea 
respondenţilor consideră că exista îmbunătăţiri în mediul în care trăiesc, iar 
infracţionalitatea a scăzut şi că poliţia are un număr suficient de angajaţi 
pentru a putea desfăşura acţiuni eficiente, de combatere a infracţiunilor. Cea 
mai mare parte a respondenţilor şi-au exprimat mulţumirea faţă de activitatea 
poliţiei. În privinţa dotării poliţiei şi justiţiei cu resurse umane şi cooperării cu 
membrii comunităţii, majoritatea răspunsurilor au fost pozitive. 

În pofida organismelor create, monitorizarea consistentă şi 
sistematică a incluziunii populaţiei roma rămâne o provocare pentru factorii 
de decizie, la nivelurile local şi naţional. 

Revoluţia din sfera tehnologiei a adus noi influenţe asupra economiei şi 
societăţii, apariţia TIC uşurând foarte mult activităţile zilnice întreprinse de 
indivizi, aceştia reuşind astfel să realizeze într-un timp extrem de scurt o 
multitudine de activităţi. Astfel, calculatorul a devenit un instrument vital 
utilizat în cadrul activităţii zilnice. În aceste condiţii, infracţiunile informatice 
reprezintă probleme care necesită soluţionări urgente, analiza acestui nou tip 
de infracţiuni fiind de o importanţă foarte ridicată. 

În România există grupuri care activează în sfera infracţionalităţii 
cibernetice. Anumite grupuri de infractori care, în trecut, comiteau diverse 
infracţiuni tradiţionale, au migrat în prezent spre infracţiuni informatice. 

Infracţiunile informatice pot implica activităţi precum furtul şi frauda, 
fiind prevăzute în codul penal. Acestea sunt acţiuni ilegale întreprinse cu 
ajutorul computerului. Este foarte probabil ca infracţiunile informatice şi 
hackerii să continue să se dezvolte pentru a fi cu un pas înaintea legislaţiei. În 
consecinţă, pentru a asigura creşterea gradului de siguranţă, este necesară 
dezvoltarea şi mai susţinută a securităţii cibernetice. 

Companiile nu îşi pot permite să ignore infracţiunile informatice, care 
fraudează venituri estimate la sute de miliarde de euro pe an. Datorită 
pierderilor directe şi/sau indirecte, multe afaceri sunt afectate de diminuarea 
productivităţii, ca efect secundar al infracţiunilor informatice. 

Orice companie conectată la internet este pasibilă să devină victimă a 
unei infracţiuni informatice, pe măsură ce infractorii adoptă noi metode de a-şi 
însuşi date private. Vulnerabilitatea companiilor şi indivizilor, în societatea 
informatică, este în creştere. 

Legislaţia recentă cu privire la protecţia datelor cu caracter personal 
reprezintă un pas important în dezvoltarea unui nou model de gestiune a 
informaţiilor cibernetice şi prin urmare, formele de victimizare ca urmare a 
infracţiunilor informatice vor evolua şi acestea, dar cu tendinţa aşteptată de 
reducere. 
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Furtul de date personale şi abuzul reprezintă metode comune utilizate 
de către infractorii din spaţiul cibernetic. Extorcarea, în cazul în care datele 
private obţinute de infractori sunt oferite spre răscumpărare, reprezintă o 
infracţiune informatică din ce în ce mai frecventă. 

Sfera TIC transformă continuu modul de acţiune al infractorilor. 
Motivaţia principală pentru aceste fapte este câştigul financiar, direct sau 
indirect. Ţintele principale includ proprietatea intelectuală şi bazele de date, 
cu informaţii personale despre angajaţi, parteneri, etc. care pot fi utilizate în 
cazul furtului de identitate şi pentru alte diverse fraude. Unul dintre 
principalele motive pentru care companiile sunt atractive pentru infractorii din 
spaţiul cibernetic este faptul că aceştia sunt conectaţi în diverse reţele de 
persoane cunoscute şi organizaţii, iar nivelul ridicat de interconexiune oferă 
mai multe legături care pot fi exploatate. 

Pentru a stopa aceste infracţiuni este necesară dezvoltarea în 
continuare a legislaţiei în domeniu şi a unor metode de protecţie reale a 
indivizilor şi companiilor. 

În ciuda progreselor tehnologice şi legislative, este dificilă gestionarea 
ameninţărilor şi vulnerabilităţilor reprezentate de infracţiunile informatice. 
Internetul are nenumărate utilizări, conducând însă şi la apariţia diverselor 
forme de manifestare a infracţiunilor, ceea ce presupune permanenta 
contracarare şi diminuare a acestora. 

Direcţiile globale aşteptate în domeniul victimizării sunt: 

a) reducerea incidenţei pe seama unui program consistent de educaţie 
preventivă; 

b) creşterea gradului de încredere în autoritate şi, corespunzător, 
sporirea proporţiei incidentelor raportate; 

c) rezolvarea cu celeritate a oricăror forme de victimizare, crearea unui 
model al implicării, inclusiv cetăţeneşti, în creşterea siguranţei în localitate; 

d) creşterea pedepselor şi mai buna informare a cetăţenilor asupra 
incidentelor, ca formă de prevenţie prin cunoaştere şi auto-protecţie. 

În acest context, asemenea anchete precum cea exemplificată în 
studiul de faţă sunt necesare a se realiza cu periodicitate pentru a putea 
surprinde amploarea şi dinamica fenomenului victimizării şi a permite 
ajustarea corespunzătoare a măsurilor de politici, deopotrivă pe componenta de 
prevenţie cât şi pe cea de instrumentare a cazurilor şi aplicare a pedepselor. 
Cunoaşterea şi cooperarea multipartenerială reprezintă instrumentele principale 
de suport pentru buna gestionare a prevenţiei şi intervenţiei în cazurile de 
victimizare. 
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Anexa 1. Baza de date pentru selecţia variabilelor „grad de 
insecuritate” şi „grad de victimizare” 

Modul/ 
întrebare 

Percepţie grad de insecuritate Percepţie grad de 
victimizare 

A A3  

A3.a.  

A4  

A5  

A6  

A7  

C  C1 

D întrebarea a 8-a a fiecăruia dintre 
cele 25 sub-module (aferente 
celor 25 de tipuri de infracţiuni 

avute în vedere) 

 

E  E2 

 E3 

Notă:chestionarul cu întrebările in-extenso poate fi solicitat la adresa de e-mail: 
inst.ec.nat@gmail.com.  

Sursa: Vasile, V. (coord.), Zaman, Gh., Surugiu, M., Mazilescu, R., Cristea, A., Login, I.A. (2017) Studiu 
comparativ privind preocupările în domeniul cercetării calitative a fenomenului victimizării, cu deosebire în 
comunităţile de romi, Editura Pro Universitaria. 

 



 

Anexa 2 – Mediile variabilelor pentru fiecare cluster  

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

N 14 2 13 13 
Iluminat_public_nefuncţional 0.314 0.417 0.196 0.244 
Mizerie_gunoi_în_locurile_publice 0.447 0.621 0.308 0.440 
Locuinţe_stare_avansată_de_degradare 0.316 0.488 0.281 0.418 
Drum_neasfaltat_nepavat 0.208 0.400 0.185 0.243 
Victima_furt_locuinţă 0.048 0.054 0.053 0.057 
Victima_furt_autoturism 0.007 0.000 0.008 0.014 
Victima_furt_din_autoturism 0.064 0.071 0.044 0.025 
Victima_furt_bicicleta 0.037 0.100 0.013 0.064 
Victima_furt_caruta 0.006 0.025 0.003 0.003 
Victima_furt_animale 0.032 0.129 0.017 0.032 
Victima_furt_produse_agricole 0.033 0.058 0.010 0.059 
Victima_furt 0.060 0.125 0.042 0.054 
Victima_distrugere_bun 0.095 0.196 0.046 0.075 
Victima_hartuire 0.025 0.000 0.005 0.014 
Victima_amenintare 0.102 0.208 0.073 0.117 
Victima_mita 0.026 0.000 0.018 0.020 
Victima_înşelăciune 0.019 0.033 0.009 0.017 
Victima_violenţă_fizică 0.071 0.213 0.060 0.114 
 Victima_încăierare 0.044 0.100 0.017 0.041 
 Mediu_Rural 0.674 0.333 0.600 0.461 
 Sex_Masculin 0.701 0.729 0.729 0.724 
 Varsta_până_în_18_ani 0.006 0.000 0.003 0.005 
 Varsta_intre_18_si_34_ani 0.562 0.421 0.565 0.473 
 Varsta_intre_35_si_54_ani 0.331 0.563 0.343 0.398 
 Varsta_peste_55_ani 0.087 0.017 0.073 0.112 
 Etnie_romana 0.715 0.471 0.695 0.510 
 Etnie_roma 0.275 0.479 0.294 0.427 
 Fără_studii 0.049 0.117 0.033 0.048 
 Scoala_primară_sau_gimnazială 0.197 0.367 0.211 0.317 
 Scoala_profesională_sau_liceu 0.413 0.367 0.406 0.413 
 Invatamant_superior 0.370 0.150 0.341 0.210 
 Casnica_fara_ocupatie 0.185 0.171 0.158 0.217 
 Salariat 0.507 0.342 0.565 0.448 
Lucrator_cu_ziua_sau_pe_cont_propriu 0.151 0.317 0.152 0.198 
 Student 0.083 0.129 0.070 0.043 
 Pensionar 0.036 0.000 0.021 0.068 
 Venit_sub_500_lei 0.139 0.200 0.116 0.177 
 Venit_între_500_şi_999_lei 0.142 0.204 0.137 0.210 
 Venit_între_1000_şi_2000_lei 0.267 0.192 0.281 0.256 
 Venit_între_2000_şi_3000_lei 0.195 0.150 0.219 0.188 
 Venit_peste_3000_lei 0.102 0.100 0.110 0.059 
 Proprietar 0.611 0.725 0.640 0.698 
 Chirias 0.123 0.042 0.118 0.104 
 Foarte_mulţumit_de_viata_ proprie 0.367 0.283 0.384 0.343 
Destul_de_mulţumit_de_viata_proprie 0.467 0.404 0.446 0.461 
 Nu_prea_mulţumit_de_propria_viata 0.124 0.225 0.088 0.162 
Nemulţumit_de_propria_viata 0.014 0.054 0.019 0.019 

Sursa: realizat pe baza chestionarelor completate de respondenţi. 




