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INTRODUCERE

Delincvenţa juvenilă este un fenomen persistent în societățile contemporane, 
bulversate de multiple schimbări atât la nivel macro-, cât și microsocial. Însă, 
cu precădere în această perioadă instituția familiei este puternic afectată de fe-
nomene, precum migrația, sărăcia, scăderea coeziunii intergeneraționale etc., 
reflectându-se în consecință asupra personalității copilului, care întâmpină 
dificultăți de autoidentificare. În aceste circumstanțe pot lua naștere compor-
tamente antisociale, care să pericliteze funcționalitatea familiei și să pună în 
pericol însăși copilul. Conform datelor ONU, la nivel mondial circa 30% dintre 
toţi tinerii, inclusiv minorii, participă la diferite acţiuni cu caracter ilegal, iar 
50% comit crime periculoase1. 

Prevenirea comportamentului delincvent la copii nu este o sarcină exclusivă a 
instituțiilor statale abilitate în domeniu, dar a întregii comunități în care crește 
copilul. Astfel, nivelul de înțelegere și de conștientizare a gravității problemei 
se reflectă în mod direct asupra practicilor de intervenție și prevenire a ca-
zurilor de delincvență juvenilă. În acest context este necesară promovarea de 
campanii de sensibilizare a membrilor comunității, cu un accent deosebit pe 
responsabilizarea acestora. Doar acțiunile bine orientate și conjugate pot con-
tribui la prevenirea primară și secundară a delincvenței juvenile. 

Activitatea de prevenire și combatere a infracționalității în rândul copiilor 
constituie o preocupare permanentă de politică penală a tuturor țărilor. Dina-
mica fenomenului delincvenței juvenile a determinat înțegerea necesității de 
reformare și armonizare a politicilor penale naționale, în vederea combaterii 
fenomenului dat. Se atestă faptul că delincvența juvenilă poate fi combătută în 
mod eficient numai prin adoptarea unei strategii integrate la nivel local și na-
țional, care va cuprinde trei principii directoare: prevenția, aplicarea măsurilor 
judiciare și extrajudiciare și integrarea socială a delincvenților minori.

1 Dolea I., Zaharia V., Priţcan V., Buciuceanu-Vrabie M. Fenomenul delincvenţei juvenile în Republica Mol-
dova. – Chişinău, 2012, p.29
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În acest traseul se înscrie și proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară 
pentru prevenirea delincvenței juvcenile în Republica Moldova”, dezvoltat și im-
plementat de către Institutul de Reforme Penale în perioada iulie 2014 - iulie 
2015. Scopul proiectului a constat în identificarea și testarea modelelor de 
implicare comunitară în scopul prevenirii și reducerii riscului de delinc-
vență juvenilă. Localitățile țintă ale proiectului au fost Ungheni și Căușeni. 
Proiectul a fost finanațat de către Ambasada Finlandei la București. 
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Scopul evaluării proiectului a constat în determinarea concordanței dintre 
obiectivele proiectului și activitățile realizate din perspectiva implementării 
eficiente. 

Obiectivele evaluării:
• stabilirea gradului de claritate a formulării obiectivelor proiectului;

• analiza acțiunilor desfășurate în cadrul proiectului din perspectiva respec-
tării celor enunțate în propunerea de proiect;

• determinarea gradului de respectare a termenelor de realizare a activități-
lor în cadrul proiectului;

• evidențierea aspectelor forte și a celor lacunare în realizarea activităților 
sub aspectul  îmbunătățirii activității IRP în viitor;

• identificarea utilității activităților din cadrul proiectului în fortificarea 
capacităților specialiștilor implicați în prevenirea delincvenței juvenile la 
nivel local;

• trasarea unor noi direcții de intervenție a IRP în vederea prevenirii și di-
minuării delincvenței juvenile la nivel local și național. 

Metode aplicate în vederea evaluării proiectului: 
 Ӻ analiza documentară a materialelor proiectului: propunerea de proiect, 

rapoartele de progres, instrumentele și raportul de cercetare, programele 
de prevenire a delincvenței juvenile, spotul TV, termenii de referință pen-
tru concursurile de angajare, pliantele și materialele dezvoltate de către 
experți, procesele-verbale ale ședințelor și activităților desfășurate etc.; 

 Ӻ metoda anchetei pe bază de chestionar, fiind elaborate 3 tipuri de chesti-
onare pentru: experți, participanții la proiect, echipa de implementare. 

METODOLOGIA DE 
EVALUARE APLICATĂ
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Perioada de culegere a datelor a fost 14-22 iulie 2015. Eșantionul a cu-
prins 3 experți, 2 membri ai echipei de implementare a proiectului, 10 
participanți. Numărul mic de respondenți (în special, în cazul partici-
panților la activitățile proiectului) este explicat prin perioada de vacanță 
în care este realizată evaluarea. 

Limitele evaluării:
• rezultatele intervievării acestui eșantion de respondenți nu pot fi extrapo-

late la întreaga colectivitate a participanților la proiectul dat;

• implicarea evaluatorului pe parcursul implementării proiectului ar fi favo-
rizat o analiză mai amplă a activităților desfășurate. 
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În vederea atingerii scopului proiectului, au fost înaintate două obiective de 
bază, din care au reieșit activitățile ce au fost desfășurate:
O1. Creșterea nivelului de responsabilizare socială a membrilor comunității 
privind factorii care generează comportamentul problematic sau delincvent în 
rândul copiilor;

O2. Identificarea formelor de cooperare locală între reprezentanții organelor 
de drept și specialiștii care lucrează cu/pentru copii în vederea prevenirii și 
reducerii delincvenței juvenile.

I.1. ANALIZA ACȚIUNILOR REALIZATE ÎN CADRUL O1

Realizarea O1 – creșterea nivelului de responsabilizare socială a membrilor comui-
nității privind  factorii care generează comportamentul problematic sau delincvent 
în rândul copiilor, a presupus desfășurarea a 4 acțiuni de bază de către echipa 
proiectului în parteneriat cu specialiștii din cele două raioane incluse în proiect, 
reprezentanții MJ, UNICEF Moldova și ai altor parteneri de dezvoltare. 

Tab.1. Termenele de realizare a activității 1.1

Activități planificate Perioada 
planificată Activități realizate

Perioada 
desfășurării 

activității
1.Desfășurarea unei 
campanii publicitare 
TV de sensibilizare 
a opiniei publice 
„Copilul necesită grijă 
și atitudine. Tu poți 
să-l ajuți, acționează 
conștient!”

Începând cu 
1 septembrie 
2014

Desfășurarea 
campaniei 
de informare 
„Neglijența 
provoacă 
delincvența”

Începând din 
noiembrie 2014

ANALIZA OBIECTIVELOR ȘI 
ACȚIUNILOR REALIZATE ÎN 

CADRUL PROIECTULUI
I
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Activitatea 1 a fost realizată conform unei strategii planificate ce a cuprins câ-
teva acțiuni:

• în perioada iulie-august 2014 a fost aleasă compania care a realizat spo-
tul publicitar „Neglijența provoacă delincvența”. Câștigător a fost desemnat 
Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), selectat din 3 companii, alegerea 
fiind argumentată prin experiența bogată, subiectul interesant al spotului 
și oferta financiară propusă; 

• în perioada august-septembrie 2014 a fost dezvoltat spotul publicitar, în 
care s-a accentuat rolul familiei, școlii și comunității în sprijinirea copilu-
lui, pentru a evita comportamentele deviante. În procesul elaborării spotu-
lui s-a determinat necesitatea de a schimba mesajul acestuia: din “Copilul 
necesită grijă și atitudine. Tu poți să-l ajuți, acționează conștient!” în „Ne-
glijența provoacă delincvența!”. Mesajul dat este unul cuprinzător, care se 
adresează tuturor actorilor comunitari. Spotul publicitar a fost pretestat de 
către CIJ, prin intermediul unui grup de copii. În materialele oferite de IRP 
spre analiză nu sunt prezentate datele pretestării. În același timp, CIJ nu a 
realizat post-testarea, care nu a fost un obiectiv al contractului; 

• plasarea în luna noiembrie 2014 a spotului publicitar pe una din rețelele 
sociale (https://www.facebook.com/video.php?v=729068157169892) și pe 
portalul web https://www.youtube.com/watch?v=Jl9WfENBDe4. Din to-
talul celor 295 de vizualizări, 62,4% (184 vizualizări) au fost pe www.face-
book.com, iar 37,6% (111 vizualizări) pe www.youtube.com (a se vedea Fi-
gura 1). Perioada de monitorizare a fost 13 noiembrie 2014 - 23 iulie 2015;

Fig.1. Repartizarea procentuală a vizualizărilor spotului publicitar          
„Neglijența provoacă delincvența!”, perioada de referință noiembrie 2014 - 

iulie 2015

0 10 20 30 40 50 60 70

www.youtube.com 37,6%

62,4%www.facebook.com
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• una dintre acțiunile desfășurate de către IRP în vederea diseminării spo-
tului publicitar a fost solicitarea din octombrie 2014 adresată CCA pentru 
oferirea suportului în promovarea acestui spot la nivel național prin sursele 
mass-media. Solicitarea IRP a fost acceptată de către CCA, recomandând 
posturilor naționale să difuzeze gratuit în perioada noiembrie-decembrie 
2014 versiunea succintă a spotului (20 sec.). Astfel, spotul a fost difuzat la 
4 posturi TV naționale și 1 post local (Ungheni). În vederea difuzării în 
continuare a spotului publicitar în mass-media națională, IRP a solicitat 
CCA suport pentru realizarea acestui deziderat. Astfel, inițiativa IRP a fost 
susținută și spotul a fost difuzat gratuit la 7 posturi TV naționale, 2 posturi 
TV locale și la un post de radio. Astfel, la această etapă s-a mărit numărul 
difuzorilor aproximativ de 2 ori. Pentru a asigura o acoperire națională, în 
lunile mai-iunie 2015 spotul publicitar a fost difuzat contra cost la 1 post 
TV național și 2 posturi radio naționale (a se vedea Tabelul 2). 

Tab.2. Difuzarea spotului în mass-media

Perioada Post TV 
național

Post TV 
local Radio

Noiembrie-
decembrie 2014 4 1 0

Aprilie-iunie 2015 7 2 1

Mai-iunie 2015 8 2 3

Cu toate acestea, este regretabil că posturi TV, precum Moldova 1 (insti-
tuție publică), Prime TV, care au acoperire națională, nu au difuzat spotul; 

• pentru sensibilizarea unui public mai larg asupra problemei delincvenței 
juvenile, spotul publicitar a fost difuzat contra cost (la momentul evaluării 
încă mai era difuzat) prin rețeaua video a transportului public din mun.
Chișinău, acțiune neinclusă în planul de activități al proiectului, dar care 
este de apreciat. 

În vederea sensibilizării populației asupra problemelor legate de delincvența 
juvenilă din cele două raioane, au fost elaborate și distribuite pliante cu mesaje 
distincte pentru copii și părinți. 
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Tab.3. Termenele de realizare a activității 1.2

Activități planificate Perioada 
planificată Activități realizate

Perioada 
desfășurării 

activității
2. Elaborarea și 
diseminarea a 3 
categorii de pliante 
adresate părinților, 
copiilor și actorilor 
comunitari, ce conțin 
informații utile despre 
prevenirea delincvenței 
juvenile

Începând cu 
1 septembrie 
2014

Elaborarea și 
distribuirea 
pliantelor 

Aprilie – iunie 
2015 

Analiza raportului de progres atestă că au fost elaborate 3 categorii de pliante 
adresate părinților, copiilor și actorilor comunitari. Scopul acestor materiale a 
fost motivarea comunității de a se implica în acțiunile de prevenire, în vederea 
diminuării comportamentelor delincvente printre copii. Mesajele dezvoltate 
de către experți sunt orientate spre sensibilizarea tuturor beneficiarilor direcți 
ai acestor pliante asupra necesității de implicare activă în prevenirea și dimi-
nuarea infracționalității în rândul copiilor. 

În cazul pliantului pentru copii, au fost formulate câteva sfaturi sau direcții de 
acțiune ale unui copil pentru a-i preveni comportamentul delincvent și a avea 
ulterior succes: 

1. Fă diferență între persoană, emoție și comportament!
2. Învață-te să gândești Independent!
3. Învață să-ți exprimi pozitiv supărarea!
4. Fii responsabil de sentimentele tale!
5. Îmbunătățește comunicarea!
6. Nu te grăbi să te comporți într-un anumit fel. 
7. Adresează-te după ajutor. Ajutându-te pe tine, îi ajuți pe alții!!!
Pliantul pentru părinți este axat pe sensibilizarea părinților asupra comporta-
mentului deviant al copilului, sugerându-le sfaturi de a acționa pentru a putea 
preveni acest comportament: 

1. Solicitarea ATENȚIEI din partea părinților!
2. Lupta pentru PUTERE!
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3. Dorința de RĂZBUNARE!
4. Tendința de a fi DIFERIT.
Sfaturile propuse au scopul nu doar de a ajuta părinții să determine acțiunile 
cele mai eficiente în prevenirea unui comportament delincvent, dar și să con-
struiască o relație frumoasă cu copiii. 

Pentru perceperea corectă a mesajului este necesară testarea periodică a acestuia.

Tab.4. Termenele de realizare a activității 1.3

Activități 
planificate

Perioada 
planificată

Activități 
realizate

Perioada 
desfășurării 

activității

Numărul 
de persoane 
participante

3.Realizarea a 
câte 2 flashmob-
uri în localitățile 
Căușeni și 
Ungheni și 
diseminarea 
acestora prin 
intermediul 
mass-media

Iunie - 
noiembrie 
2014

Realizarea 
a câte un 
flashmob 
în fiecare 
localitate

Căușeni –
septembrie 
2014 Ungheni 
– noiembrie 
2014

15 copii, 15 adulți 
per localitate

Decembrie 
2014 - 
ianuarie 
2015

Realizarea 
a câte un 
flashmob 
în fiecare 
localitate

Căușeni – 
aprilie 2015 
Ungheni – 
aprilie 2015 
Chișinău – mai 
2015

15 copii, 15 adulți 
per localitate 
(Căușeni, 
Ungheni) 20 
copii, 20 adulți 
(Chișinău)

Locațiile pentru desfășurarea flashmob-urilor au fost alese în funcție de im-
portanța zonei pentru localitate și fluxul de pietoni, astfel că numărul de bene-
ficiari ai mesajului transmis să fie cât mai mare: or.Căușeni – str. M.Eminescu, 
în centrul orașului, în zona parcului; or.Ungheni – în preajma Cinematrogra-
fului „Patria” și Hotelului „Vila Verde”. 

În prima rundă a flashmob-urilor din raioanele Ungheni și Căușeni au fost 
implicați câte 15 copii și 15 adulți (părinți sau îngrijitori ai copiilor, polițiști, 
profesori și asistenți sociali) din fiecare localitate. Voluntarii IRP la fel au par-
ticipat la acțiunile date. 

Acțiunile și mesajul flashmob-ului au fost axate pe prezentarea opiniei publice 
a rolului important al adulților în monitorizarea comportamentului copiilor, 
pentru a-i putea ghida în direcția necomiterii acțiunilor delincvente. Este re-
levant de menționat că flashmob-urile au fost reflectate în 3 articole plasate 
pe site-urile www.ziarulnational.md (http://ziarulnational.md/flashomob-in-
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edit-la-causeni-cu-participarea-profesorilor-si-politistilor/);www.irp.md  
(http://irp.md/news/531-irp-a-organizat-un-flashmob-cu-mesajul-neglije-
na-provoac-delincvena.html; http://irp.md/news/548-neglijena-provoac-de-
lincvena-un-nou-flashmob-organizat-de-irp.html).

A doua rundă a flashmob-urilor a fost planificată conform propunerii de pro-
iect în perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015. Din cauza condițiilor me-
teo nefavorabile, acțiunea a fost transferată pentru perioada apilie - mai 2015. 
Astfel, în fiecare localitate a fost organizat câte un flashmob, cu același număr 
de participanți. În luna mai 2015, din economiile făcute de echipa proiectu-
lui, a fost organizat un flashmob și în mun.Chișinău (în Scuarul Europei din 
Parcul Central), cu participarea a 20 de copii și 20 de adulți. Acțiunile din 
runda a doua au fost reflectate în 2 știri plasate pe site-ul IRP (http://irp.md/
news/587-flash-mob-cu-genericul-neglijena-provoac-delincvena-la-cueni.
html, http://irp.md/news/607-flash-mob-organizat-cu-ocazia-zilei-internaio-
nale-a-copilului.html). În total, la aceste acțiuni au participat 80 de copii și 
80 de adulți, cu câte 20 de copii și adulți mai mulți decât a fost planificat. În 
același timp, dat fiind buna gestionare a fondurilor, s-a reușit organizarea a 5 
flashmob-uri, cu unul mai mult decât era prevăzut inițial. 

Desfășurarea flashmob-urilor este o acțiune importantă în vederea sensibili-
zării opiniei publice cu referire la o problemă socială, cu toate că în ultima 
perioadă astfel de acțiuni și-au pierdut din eficacitate, întrucît atenția opiniei 
publice este orietată asupra subiectelor de ordin politic, dar și din cauza orga-
nizării frecvente a flashmob-urilor.

Tab.5. Termenele de realizare a activității 1.4

Activități 
planificate

Perioada 
planificată

Activități 
realizate

Perioada 
desfășurării 

activității

Numărul 
de persoane 
participante

4. Desfășurarea 
a 2 conferințe 
de presă 
„Cooperarea 
dintre actorii 
comunitari 
în prevenirea 
delincvenței 
juvenile”

Iunie 2014 Desfășurarea 
conferinței de 
presă în cadrul 
conferinței 
naționale 

Decembrie 
2014

57

Aprilie 
2015

Desfășurarea 
concursului 
pentru jurnaliști 

Mai - iunie 
2015

5
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Prima conferință de presă a fost desfășurată în decembrie 2014 în contextul 
Conferinței naționale „Justiția prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în con-
flict cu legea penală din sistemul de justiție al Republicii Moldova”, cu participa-
rea a 57 de persoane. Subiectele abordate în cadrul conferinței au fost preveni-
rea delincvenței juvenile, mecanismul de referire și cooperare intersectorială 
pentru o mai bună protecție a dreptului copiilor în conflict cu legea. Prin acest 
eveniment s-a dorit trasarea direcțiilor strategice și a acțiunilor de implemen-
tat pentru cooperarea intersectorială în domeniul delincvenței juvenile. Re-
flectarea în mass-media a acestui eveniment a permis încă o dată informarea 
și sensibilizarea opiniei publice asupra necesității de prevenire a delincven-
ței juvenile. În total, lucrările conferinței au fost prezentate în buletinele de 
știri a 4 agenții de presă din data de 9.12.2014 (www.privesc.eu, https://www.
privesc.eu/Arhiva/55571/Conferinta-de-presa-cu-tema--Rezultatele-Stu-
diului-de-monitorizare-a-sedintelor-de-judecata-in-cauze-penale-cu-impli-
carea-copiilor-, www.tv7.md, http://tv7.md/ro/social/conditiile-de-judeca-
re-a-minorilor-tot-mai-respectate-in-instantele-de-judecata/, www.ipn.md, 
http://www.ipn.md/ro/arhiva/66363, www.eurotv.md, http://www.eurotv.md/
stire-restante-la-capitolul-justitiei-juvenile). 

Cea de-a doua conferință de presă nu a fost desfășurată conform propunerii 
de proiect, dat fiind concentrarea atenției opiniei publice la anumite proble-
me de ordin politic și slaba eficiență a conferinței de presă la acest subiect în 
perioada preconizată. Totuși, pentru a dezvolta conceptul proiectului a fost 
organziat un concurs pentru jurnaliști, având ca obiect de competiție publica-
țiile la tema Neglijența provoacă delincvența. Această activitate vine să susțină 
realizarea O1. Scopul acestui concurs a fost de a motiva jurnaliștii să elaboreze 
mai multe materiale cu referire la situația și cauzele delincvenței juvenile. Peri-
oada de concurs a cuprins 27 de zile (5 mai 2015 - 2 iunie 2015), timp în care 
jurnaliștii au elaborat și publicat materiale. Cele mai reușite articole au fost 
evaluate conform unui set de indicatori (relevanță, obiectivitate, creativitate, 
acuratețea prezentării informației, subiectul prezentat). În componența juriu-
lui au fost incluși reprezentanți ai Inspectoratului General de Poliție, Oficiului 
de Probațiune, Centrului Republican de Asistență Psihologică și Institutului de 
Reforme Penale. În final, au fost desemnate ca învingătoare 3 materiale, fiind 
premiate în total cu 350 euro (locul 1 – 150 euro, locul 2 – 110 euro, locul 3 – 
90 euro). Astfel de acțiuni sunt motivatoare pentru reflectarea unor probleme 
sociale prin mass-media. 

Putem conchide că acțiunile din cadrul O1 au fost desfășurate în limitele pro-
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iectului, cu mici devieri argumentate. 

I.2. ANALIZA ACȚIUNILOR REALIZATE ÎN CADRUL O2

În vederea realizării O2 al proiectului: identificarea formelor de cooperare loca-
lă între reprezentanții organelor de drept și specialiștii care lucrează cu/pentru 
copiii implicați în sistemul de justiție penală în vederea prevenirii și reducerii 
delincvenței juvenile, au fost planificate 5 acțiuni de bază.

Tab.6. Termenele de realizare a activității 2.1

Activități planificate Perioada 
planificată Activități realizate

Perioada 
desfășurării 

activității
1.Realizarea studiului 
de referință „Prevenirea 
delincvenței juvenile în 
Republica Moldova”

20 iulie - 1 
octombrie 
2014

Organizarea și 
desfășurarea 
studiului de 
referință „Prevenirea 
delincvenței juvenile în 
Republica Moldova”

August - 
noiembrie 2014

În vederea realizării studiului de referință „Prevenirea delincvenței juvenile în 
Republica Moldova”, au fost implicați 3 experți cu pregătire juridică și psiho-
logică: Victor Zaharia, Igor Dolea și ArinaȚurcanu, fiind selectați din 5 candi-
dați. Desfășurarea studiului a fost posibilă cu suportul Inspectoratului General 
de Poliție și Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. 

Scopul studiului a fost de a determina cadrul legal și instituțional în domeniul 
prevenirii delincvenței juvenile, politicile publice, practicile actuale, inclusiv 
locale, modelele potențiale de cooperare la nivel local pentru prevenirea de-
lincvenței în rândul copiilor. În urma analizei materialelor de rigoare, putem 
menționa că scopul studiului a fost realizat. 

În investigarea problematicii date s-a propus îmbinarea metodelor cantitative 
și celor calitative de cercetare, ceea ce permite analiza aprofundată a domeniu-
lui. Perspectiva cantitativă s-a propus a fi realizată prin aplicarea metodelor de 
cercetare, precum: analiza statistică a datelor disponibile, anchetarea pe bază 
de chestionar aplicat actorilor-cheie și beneficiarilor politicilor publice, iar 
perspectiva calitativă – prin analiza documentară, interviul individual și focus 
grupul. În realizarea propriu-zisă a cercetării, experții au aplicat metodele date, 
fiind descrisă aplicarea lor în partea metodologică a studiului de referință „Si-
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tuația actuală privind prevenirea delincvenței juvenile în Republica Moldova”. 

Echipa de experți a elaborat un set de chestionare destinate unui număr de 6 
categorii de respondenți: polițiști, profesori, asistenți sociali, reprezentanți ai 
AAPL, copii și părinți. Acest fapt a permis determinarea atitudinilor, opiniilor 
și practicilor de prevenire a comportamentului delincvent atât în rândul profe-
sioniștilor în domeniu, cât și al populației (copii și părinții). 

În același timp, echipa de experți a direcționat ghidul de moderare pentru 
focus grup pe 5 categorii, după cum urmează: consilieri de probaţiune spe-
cializaţi în cauzele cu implicarea copiilor, angajaţi ai SAP, grupuri locale în 
domeniul dejudiciarizării, beneficiari ai serviciului de probaţiune, beneficiari 
ai programelor de dejudiciarizare. În cazul primelor 3 categorii, ghidul conține 
întrebări axate pe determinarea opiniilor și atitudinilor cu referire la instituți-
ile implicate în prevenirea delincvenței juvenile, în mod prioritar punându-se 
accent pe evaluarea activității în domeniu a poliției. În cazul celorlalte două 
categorii (beneficiari ai serviciului de probaţiune, beneficiari ai programelor 
de dejudiciarizare), ghidul de moderare a fost elaborat din perspectiva de-
terminării opiniei acestora față de delincvența juvenilă, cauzele și posibilele 
modalități de prevenire a delincvenței juvenile. În cazul ambelor ghiduri de 
moderare, echipa de experți a încercat să verifice aceleași întrebări plasate în 
chestionare și să acumuleze date aprofundate. Interviurile au fost desfășurate 
în baza ghidurilor de interviu pentru focus grup. 

Eșantionul cercetării cantitative a cuprins 709 respondenți, dintre care 507 
specialiști (71,5%) și 202 părinți și copii (28,5%). Aria geografică a eșantionu-
lui cercetării a cuprins 29 de localități din 17 raioane, cu excepția eșantionului 
de polițiști care a cuprins doar 2 muncipii și 4 raioane, dat fiind schimbări-
le din sistem și perioada electorală. Această structură a eșantionului este mai 
puțin reprezentativă la nivel național conform distribuției zonale. În același 
timp, se atestă faptul că cele două raioane-țintă ale proiectului (Ungheni și 
Căușeni) sunt slab reprezentate în eșantionul cercetării. În raportul studiului 
de referință este puțin reflectată modalitatea de calcul a eșantionului și alte 
date cu referire la eroarea maximă admisă, fapt care nu permite verificarea 
credibilității datelor. 

Eșantionul cercetării calitative a cuprins realizarea a 9 ședințe de focus grup 
cu participarea a 78 de persoane din Chișinău, Bălţi, Orhei, Ungheni, Căușeni 
și Leova, după cum urmează:  
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• 1 grup de angajaţi ai organelor de probaţiune (7 persoane);

• 1 grup de angajaţi ai serviciului de asistenţă psihopedagogică (5 persoane);

• 5 grupuri cu membrii grupurilor locale în domeniul dejudiciarizării (spe-
cialiști în protecţia copiilor, cadre didactice, procurori, medici, consilieri 
de probaţiune, asistenţi sociali, psihologi) din Bălţi, Orhei, Ungheni, Cău-
șeni, Leova (47 de persoane); 

• 2 grupuri cu participarea copiilor (8 copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 
ani și 11 copii cu vârsta de 14-18 ani).

Eșantionul focus grupurilor este divers, respectându-se principiile metodolo-
gice cu referire la construirea eșantioanelor de experți și copii. 

Studiul a fost dezvoltat prin aplicarea interviului la 40 de specialiști, precum: 
judecători, procurori, avocaţi, consilieri de probaţiune, mediatori, psihologi, re-
prezentanţi ai mediului academic, reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale 
de specialitate, reprezentanţi ai instituţiilor publice la nivel local, ONG-uri active 
în domeniul protecţiei drepturilor copilului și parteneri de dezvoltare. 

Din analiza raportului studiului de referință nu este clară perioada de culegere 
a datelor cercetării calitative, fiind indicată doar perioada de culegere a date-
lor cantitative. Design-ul cercetării per ansamblu este unul important în cazul 
îmbinării celor două paradigme de investigare a tematicii: cercetarea calitativă 
dezvoltă domeniile cercetate în prima fază prin studiul cantitativ. 

Ca produs al cercetării realizate a fost elaborarea de către experți a raportului 
„Situația actuală privind prevenirea delincvenței juvenile în Republica Moldova”. 
Raportul studiului de referință, în volum de 212 pagini, cuprinde elementele im-
portante ale unei asemenea lucrări. În sumarul raportului autorii prezintă prin-
cipalele concluzii ale studiului și recomandările cu referire la acțiunile necesare 
de întreprins de către autorități în vederea prevenirii delincvenței juvenile. 

Prin conținutul raportului autorii au prezentat pe larg aspectele legale cu referire 
la delincvența juvenilă, bunele practici ale altor state la capitolul prevenirea fe-
nomenului dat, precum Australia, Brazilia, Canada, China, Finlanda, Germania, 
SUA. În același timp, autorii au explicat fenomenul delincvenței juvenile din per-
spectivă teoretică, ceea ce face din acest raport un veritabil suport în instruirea 
specialiștilor din domeniul dreptului, asistenței sociale, psihologiei etc. 

Un element novator al raportului reprezintă analiza bibliografică complexă a 
studiilor desfășurate în țară. Prin aceasta s-a determinat lipsa unor studii fun-
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damentale și aplicative, care ar permite dezvoltarea unor strategii, planuri și 
programe de prevenire a delincvenţei juvenile. Autorii au analizat în același 
timp și datele statistice disponibile la momentul studiului cu referire la delinc-
vența juvenilă, atestându-se că în Republica Moldova lipsesc datele unificate 
cu referire la delincvența juvenilă, dat fiind colectarea diferită și neconformă a 
indicatorilor internaționali. Este apreciabil faptul că autorii studiului au atras 
o atenție deosebită politicilor naționale în domeniu, fiind analizate 16 docu-
mente de politici și acte legislative, evaluând progresul Republicii Moldova la 
capitolul prevenirea și diminuarea delincvenței juvenile. O parte importantă a 
raportului cuprinde analiza rezultatelor cercetării sociologice, accentuându-se 
opiniile specialiștilor, ale copiilor și părinților cu referire la comportamentul 
delincvent și prevenirea lui în rândul copiilor. În raport rezultatele studiului 
cantitativ sunt bine reprezentate grafic. Datele cercetării calitative sunt spora-
dic prezentate, chiar dacă în text ele sunt utilizate în argumentarea unor idei. 
De altfel, datele cercetării sunt prezentate într-o manieră descriptivă și mai 
puțin explicativă, astfel că studiile ulterioare vor compensa acest aspect. 

Validarea raportului a avut loc în cadrul conferinței de presă din aprilie 2015 
și în cadrul discuțiilor cu actorii relevanți în domeniu, iar ulterior a fost plasat 
pe site-ul IRP. La fel, raportul tipărit a fost distribuit instituțiilor locale și nați-
onale interesate de subiectul dat. 

Tab.7. Termenele de realizare a activității 2.2

Activități 
planificate

Perioada 
planificată Activități realizate

Perioada 
desfășurării 

activității

Numărul 
de persoane 
participante

2. Conferința 
națională 
„Justiția pentru 
copii”, cu un 
atelier axat 
pe prevenirea 
delincvenței 
juvenile

Octombrie-
noiembrie 
2014

Conferința 
Națională „Justiția 
prietenoasă copiilor. 
Tratamentul copiilor 
în conflict cu legea 
penală din sistemul 
de justiție al 
Republicii Moldova” 

Decembrie 
2014

57 de 
persoane

Conferința națională „Justiția prietenoasă copiilor. Tratamentul copiilor în con-
flict cu legea penală din sistemul de justiție al Republicii Moldova” a fost organi-
zată în parteneriat cu UNICEF Moldova, dat fiind implicarea IRP în proiectele 
ONU. La lucrările conferinței au participat reprezentanți ai MJ, MMPSF, ME, 
IGP, CNPDC, CNAJGS, APL, UNICEF Moldova, sectorului neguvernamental, 
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mediului academic etc. Transferarea activității pentru decembrie 2014 a fost 
argumentată prin organizarea alegerilor parlamentare din țară. 

Conferința națională a avut următoarele subiecte pe agendă:

• activitățile de prevenire a delincvenței juvenile;

• modelele de prevenire a delincvenței juvenile în Republica Moldova; 

• mecanismele de referire și cooperare în Republica Moldova, cu prezen-
tarea modelelor aplicate în 5 raioane ale țării (Bălți, Căușeni, Ungheni, 
Orhei și Leova);

• implementarea programelor psihosociale pentru copiii sub vârsta răspun-
derii penale și a celor în conflict cu legea dezvoltate în cele 5 raioane;

• protecția drepturilor copiilor aflați în contact cu sistemul de justiție penală 
și noile direcții de reforme etc. 

Subiectele discutate în cadrul conferinței naționale sunt de o importanță deo-
sebită pentru diminuarea și prevenirea comportamentelor delincvente în rân-
dul copiilor. În același timp, conferința a fost o platformă de discuții pentru 
actorii implicați în monitorizarea și reglementarea politicilor în domeniu la 
nivel național. Un element inovator a fost analiza și prezentarea experiențelor 
locale în implementarea diferitor modele și practici de prevenire a delincven-
ței juvenile. Acest lucru este apreciat și de către experții participanți în cadrul 
proiectului evaluat. 

Tab.8. Termenele de realizare a activității 2.3

Activități planificate Perioada 
planificată Activități realizate

Perioada 
desfășurării 

activității

3. Dezvoltarea a 2 
programe de prevenire 
a delincvenței juvenile 
în Căușeni și Ungheni

Noiembrie 
2014 - 
februarie 
2015

Elaborarea a două 
programe de prevenire 
a delincvenței juvenile, 
testate în raioanele 
Căușeni și Ungheni

Ianuarie - 
aprilie 2015

În vederea dezvoltării acestor două programe de prevenire a delincvenței ju-
venile, care au fost testate în raioanele-pilot Căușeni și Ungheni, IRP a selec-
tat 2 experți cu o vastă experiență în planificări strategice și implementarea 
planurilor de acțiuni în domeniul drepturilor omului și protecția drepturilor 
copiilor aflați în situație de risc. În final, echipa de lucru a fost constituită din 
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4 persoane, dintre care un expert-cheie, un expert pe domeniul legal, 2 experți 
pe domeniul psihopedagogic. 

Cele două programe de prevenire a delincvenței juvenile la nivel local au fost 
dezvoltate în perioada ianuarie-aprilie 2015, perioada fiind prelungită din ca-
uza consultărilor cu specialiștii din teritoriu în cadrul training-urilor. În cazul 
r-nului Căușeni programul s-a axat pe prevenirea primară, iar  în cazul r-nului 
Ungheni – pe prevenirea secundară (model care poate fi aplicat și de autorită-
țile din Căușeni). 

Conform termenilor de referință, era necesar ca programele să conțină urmă-
toarele elemente componente: 

• enunțarea schematică a instituțiilor responsabile la nivel local și implicate 
activ în prevenirea delincvenței juvenile, precum și enumerarea atribuții-
lor exacte ale acestora în domeniul dat;

• elaborarea unui plan de activitate comun al reprezentanților instituțiilor 
responsabile de prevenirea delincvenței juvenile la nivelul raioanelor Un-
gheni și Căușeni, determinat în timp (trimestrial, anual, trianual etc.);

• stabilirea unui model viabil de cooperare la nivel local pentru cele două 
raioane, în vederea desfășurării acţiunilor de prevenire a delincvenţei ju-
venile.

În urma analizei acestor programe, au fost determinate următoarele compo-
nente: 

• instituțiile și responsabilitățile acestora; 

• regulile și planurile strategice;

• modelele de implicare;

• acțiunile/pașii care urmează a fi întreprinși;

• motivarea membrilor comunității și modelele de interacțiune;

• evaluarea și adaptarea programelor; 

• materialele de suport (broșuri pentru cadrele didactice, pliante pentru po-
lițiști, copii în situație de risc etc.).

Astfel, structura dată relevă o înțelegere clară din partea experților a modalită-
ții de conlucrare la nivel local pentru prevenirea delincvenței juvenile. 
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Programele au fost coordonate cu actorii comunitari: direcțiile educație ale 
consiliilor raionale Căușeni și Ungheni, direcțiile de asistență socială și protec-
ție a familiei din aceste două raioane, SAP Căușeni și Ungheni, inspectoratele 
teritoriale de poliție din aceste raioane, în mod individual și în cadrul instrui-
rilor desfășurate în aprilie 2015. 

Echipa de experți (Victor Zaharia, Arina Țurcanu, Cornelia Iacubovschi, Igor 
Dolea) a elaborat un set de materiale utile specialiștilor antrenați în procesul 
de prevenire primară a delincvenței juvenile. Programul este proiectat pentru 
6 ședinte, câte 2 ore academice (în total 12 ore).

Analiza documentară atestă că au fost elaborate: 

1. materiale ce conțin activități de lucru în grup cu copiii care manifestă 
comportamente delincvente. Suportul dat este structurat în așa o manieră 
încât să fie ușor de utilizat în activitatea profesională. Elementele compo-
nente se referă la: scop, obiective, categoria de participanți, componența 
grupurilor, locația, formatul activității, frecvența desfășurării, structura 
unei întâlniri, durata programului. Au fost propuse și o serie de exerciții, 
fiind clar prezentată aplicabilitatea lor. Un aspect important este prezenta-
rea unor modele de intervenție pe baza studiilor de caz, fapt ce permite o 
mai bună înțelegere a modalității de intervenție; 

2. materiale de suport pentru cadrele didactice, care conțin recomandări 
pentru realizarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile. De ase-
menea, s-a propus o listă de subiecte de discuție în cadrul orelor, indivi-
dualizate pe niveluri de studiu (de la clasa a 5-a până la a 9-a). În același 
timp, cadrelor didactice li s-au propus instrumente clare de transmitere a 
informațiilor necesare pentru sensibilizarea copiilor față de delincvența 
juvenilă; 

3. materiale de suport pentru polițiști, care conțin informații necesare atât 
copiilor, cât  și părinților referitor la importanța informării polițistului 
despre comiterea unei infracțiuni, atribuțiile polițistului, semnificația in-
fracțiunii și pedepsei, responsabilitatea părinților pentru acțiunile copi-
ilor, participarea părinților la audierea copilului, importanța activităților 
de prevenire a delincvenței juvenile desfășurată în școli etc. Acest material 
este util polițiștilor pentru că conţine o listă cu subiecte ce pot fi abordate 
de polițiști la întâlinirile cu copiii și părinții, metodele ce pot fi aplicate 
pentru o înțelegere și conștientizare a gravității problemei.



23

Tab.9. Termenele de realizare a activității 2.4

Activități 
planificate

Perioada 
planificată

Activități 
realizate

Perioada 
desfășurării 

activității

Numărul 
de persoane 
participante

4. Instruirea 
actorilor 
comunitari 
la tema 
prevenirea 
delincvenței 
juvenile

Martie - 
aprilie 2015

Sesiuni de 
instruire 
„Prevenirea 
delincvenței 
juvenile” în 3 
raioane:  Căușeni, 
Ungheni şi Orhei 

31 martie – 1 
aprilie 2015 
2-3 aprilie 2015 
25 - 26 mai 
2015

60

Conform planului de activități înscrise în traseul proiectului, în urma dezvol-
tării celor două programe locale de prevenire a delincvenței juvenile au fost 
planificate 2 sesiuni de instruire a actorilor comunitari din fiecare raion. Ana-
liza documentară atestă că sesiunile de instruire au fost realizate în 3 raioane, 
fiind inclus suplimentar r-nul Orhei. Argumentul includerii celui de-al treilea 
raion este cota ridicată a delincvenței juvenile. Fiecare sesiune a întrunit 20 de 
reprezentanți de  nivel local din serviciile sociale, educaționale, de sănătate, 
pedagogice, de probațiune, inspectoratele de poliție, care sunt implicați în pre-
venirea delincvenței juvenile. Sesiunile au fost moderate de 2 experți cu pregă-
tire în domeniul dreptului și cel psihopedagogic, întrunind condițiile stipulate 
în termenii de referință.   

Scopul instruirilor a fost de a îmbunătăți nivelul de cunoștințe referitoare la pre-
venirea delincvenței juvenile, iar în final diminuarea acestui fenomen. Întruniri-
le date au facilitat comunicarea dintre specialiști și determinarea unei modalități 
de interacțiune la nivel local pentru o acțiune dirijată de prevenire primară sau 
secundară a delincvenței juvenile. Subiectele discutate s-au axat pe: 

• instituțiile și responsabilitățile acestora; 

• regulile și planurile strategice;

• modelele de implicare;

• acțiunile/pașii care urmează a fi întreprinși;

• motivarea membrilor comunității și modele de interacțiune;

• evaluarea și adaptarea programelor.

Analiza materialelor atestă faptul că în prezentările trainerilor era reflectată în 
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special situația la capitolul dat în plan național și mai puțin în cel local. 

Programul cuprindea 3 ore timp de 3 zile săptămânal, fiind aplicate diverse 
metode de lucru cu participanții. Fiecare sesiune a fost evaluată prin interme-
diul unui chestionar, axat pe aspectele pozitive și cele lacunare, accesibilitatea 
și utilitatea celor audiate pentru activitatea profesională. 

Sesiunile date au contribuit la o pregătire direcționată a specialiștilor în vede-
rea prevenirii delincvenței juvenile și cooperarea pentru protecția drepturilor 
copiilor în conflict cu legea. Marea majoritate a participanților au apreciat pre-
gătirea teoretică a experților și valoarea practică și aplicativă a informațiilor și 
materialelor oferite de experții IRP.

Echipa proiectului a reflectat activitățile respective prin 3 articole plasate pe 
site-ul IRP (http://irp.md/news/584-atelier-de-instruire-identificarea-forme-
lor-de-cooperare-comunitar-privind-prevenirea-delincvenei- 

juvenile-i-protecia-drepturilor-copiilor-aflai-n-situaie-de-risc-n-oraul-cueni.
html; http://irp.md/news/585-atelierul-de-instruire-la-ungheni.html; http://
irp.md/news/603-atelierul-de-instruire-identificarea-formelor-de-coopera-
re-comunitar-privind-prevenirea-delincvenei-juvenile-i-protecia-drepturi-
lor-copiilor-aflai-n-situaie-de-risc-n-oraul-orhei.html), fapt ce permite o mai 
bună monitorizare a implementării acțiunilor proiectului. 

Tab.10. Termenele de realizare a activității 2.5

Activități 
planificate

Perioada 
planificată

Activități 
realizate

Perioada 
desfășurării 

activității

Numărul 
de persoane 
participante

5. Cooperarea 
locală în 
implementarea 
programelor 
de prevenire 
a delincvenței 
juvenile

Septembrie 
-octombrie 2014; 
decembrie 2014 
-ianuarie 2015; 
martie - aprilie 
2015

Sesiuni de 
cooperare 
locală 

Noiembrie 
2014 -iunie 
2015

20 

Sesiunile de cooperare locală în vederea implementării la nivel local a progra-
melor de prevenire a delincvenței juvenile dezvoltate de experții IRP au avut ca 
scop întrunirea trimestrială în ședințe a 10 specialiști de nivel raional: ofițer de 
probațiune, profesor, asistent social, psiholog, mediator, parajurist, procuror, 
reprezentant al ONG-ului local, în vederea coordonării metodelor de coope-
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rare și a acțiunilor de protecție a drepturilor copiilor aflați în situație de risc, 
toate în scop de prevenire a delincvenței juvenile. 

Prima sesiune a avut loc în luna octombrie 2014, având pe agendă situația la 
moment a delincvenței juvenile, mecanismul de implicare a actorilor-cheie în 
acțiunile de prevenire a delincvenței juvenile, modalitățile de conlucrare etc.

Sesiunea a doua a fost organizată în cadrul instruirilor din luna aprilie 2015, 
nefiind desfășurate întruniri speciale. Acest fapt nu a diminuat calitatea imple-
mentării activităților din cadrul proiectului. Totodată, asemenea activități au 
reprezentat platforme de discuție și schimburi de opinii dintre actorii comuni-
tari privind intervenția lor la nivel local. 
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II.1. PUNCTELE TARI ALE PROIECTULUI

În urma analizei documentare și a rezultatelor intervievării experților, dar și a 
participanților la proiect, se relevă că principalele aspecte pozitive ale proiec-
tului sunt următoarele.

Ӻ Concordanță dintre obiectivele și activitățile planificate și desfășurate;

Ӻ Argumentarea oricăror schimbări în traseul activităților din proiect;

Ӻ Sinergia activităților de prevenire și diminuare a delincvenței juvenile des-
fășurate de IRP;

Ӻ Managementul pozitiv și eficient al proiectului. 

Ӻ Rezultatele intervievării atestă faptul că marea majoritate a respondenților sunt 
mulțumiți în mare măsură de planificarea și organizarea activităților în cadrul 
proiectului și de comunicarea cu echipa IRP (a se vedea Tabelul 11).   

Tab.11. Distribuția răspunsurilor la întrebarea 
În ce măsură sunteți mulțumiți de ...

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu ştiu

Planificarea 
activităţilor 13 2 0 0

Organizarea 
activităţilor 15 0 0 0

Comunicarea 
cu echipa 
proiectului

15 0 0 0

EFICIENȚA IMPLEMENTĂRII 
PROIECTULUIII 
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Ӻ Experții intervievați au fost mulțumiți de comunicarea pe interior și de su-
portul oferit în realizarea activităților, fapt ce a contribuit la eficientizarea 
muncii. 

Ӻ Alegerea argumentată a consultanților, specialiștilor, a companiilor, respec-
tându-se termenii de referință. 

Ӻ Experții antrenați în cadrul instruirilor au fost apreciați, activitatea lor fiind 
caracterizată drept competentă și fundamentată teoretic și metodologic. 

Ӻ Inovație în implementarea de noi activități/acțiuni. 

Ӻ Rezultatele intervievării scot în evidență că specialiștii participanți la acti-
vitățile proiectului sunt mulțumiți de:

• flashmob-urile organizate pentru promovarea mesajului „Neglijența 
provoacă delincvența”;

• training-urile de instruire cu participarea experților IRP;

• Întâlnirile între specialiștii din domeniul prevenirii delincvenței juve-
nile, având posibilitate să facă schimb de opinii și experiență. 

Opinia experților și a echipei de proiect cu referire la activitățile proiectu-
lui sunt similare cu cele ale specialiștilor. În același timp, printre activități-
le care au mulțumit experții se numără: studiul de referință cu îmbinarea 
metodelor cantitative și calitative de cercetare și elaborarea materialelor 
pentru lucrul individual și a pliantelor pentru copii și părinți.  

Ӻ Aplicarea complementară a metodelor cantitative și calitative de cercetare.

Ӻ Raportul „Situația actuală privind prevenirea delincvenței juvenile în Repu-
blica Moldova” reprezintă un suport didactic în instruirea specialiștilor din 
domeniul dreptului, asistenței sociale, psihologiei. 

Ӻ Analiza bibliografică complexă a studiilor desfășurate în țară la capitolul 
delincvenței juvenile.

Ӻ Evaluarea politicilor publice naționale în domeniu prin determinarea acți-
unilor de diminuare a delincvenței juvenile.

Ӻ Reflectarea activităților din proiect în mass-media. 

Ӻ Activitățile proiectului au fost reflectate prin 36 de apariții media, fapt care 
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facilitează monitorizarea implementării proiectului. 

Ӻ Extinderea conținutului unor produse planificate aferente proiectului, ceea 
ce a determinat îmbunătățirea acestora.

Ӻ Modele dezvoltate de prevenire locală a delincvenței juvenile. Marea ma-
joritate a respondenților au fost mulțumiți în mare măsură de modelele 
dezvoltate de experți (a se vedea Figura 2). 

Fig.2. Gradul de mulțumire al respondenților față de modelele elaborate de 
prevenire locală a delincvenței juvenile 

În același timp, specialiștii intervievați au menționat necesitatea dezvoltă-
rii și desfășurării în continuare a activităților de prevenire cu implicarea 
specialiștilor. 

Ӻ Elaborarea de materiale pentru specialiști și beneficiari. 

Ӻ Materialele date reprezintă un punct de reper pentru dezvoltarea de progra-
me funcționale adresate copiilor în situație de risc de a comite infracțiuni. 

Ӻ Crearea mecanismului de cooperare la nivel local.

Ӻ Jumătate din specialiștii intervievați și marea majoritate a experților și a 
membrilor echipei de proiect sunt mulțumiți de mecanismul de cooperare 
între specialiștii din raion.  

Ӻ Comunicarea dintre specialiștii antrenați în prevenirea delincvenței juvenile.

Ӻ Majoritatea specialiștilor intervievați sunt mulțumiți de platforma de co-
municare dintre specialiștii implicați în prevenirea delincvenței juvenile la 
nivel de raion, menționându-se necesitatea continuării acestor inițiative. 

Nu știu; 1

În mare măsură; 13

În mică măsură; 1



29

Ӻ Instruirea specialiștilor referitor la modalitățile de prevenire a delincvenței 
juvenile și la metodele noi de lucru cu minorii pentru evitarea comiterii 
de acte delincvente. În cadrul proiectului s-a inițiat instruirea specialiștilor 
referitor la metodele de prevenire a delincvenței juvenile. Analiza răspun-
surilor specialiștilor relevă necesitatea unei instruiri permanente, dat fiind 
faptul că doar 1/3 din specialiști au fost mulțumiţi de metodele de lucru 
cu minorii. În același timp, putem menționa că răspunsurile experților și 
echipei proiectului relevă o apreciere înaltă a modului de implicare a speci-
aliștilor pe parcursul instruirilor (a se vedea Tabelul nr.12). 

Tab.12. Distribuția răspunsurilor experților și a echipei proiectului la întrebarea
 În ce măsură sunteți mulțumiți de ...

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu ştiu

Modul de colaborare 
dintre participanţii la 
instruiri

4 0 0 1

Modul de implicare în 
activităţile desfăşurate 
a specialiştilor din cele 
două raioane

4 0 0 1

Ӻ Realizarea cu un buget modest a unui număr relativ mare de activități pen-
tru o perioadă de 12 luni. 

Ӻ Managementul eficient al bugetului, ceea ce a permis desfășurarea de acti-
vități care nu au fost preconizate inițial: flashmob-ul organizat în mun.Chi-
șinău, instruirile specialiștilor din Orhei, mediatizarea spotului TV „Negli-
jența provoacă neglijența!”, desfășurarea concursului pentru jurnaliști etc. 

Ӻ Implementarea diferitor modele de prevenire a delincvenței juvenile la ni-
vel local, care ulterior pot fi adaptate și extinse la nivel național.

Ӻ Evaluarea finală a implementării proiectului. 
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II.2. PUNCTELE SLABE ALE PROIECTULUI

Chiar dacă proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru preveni-
rea delincvenței juvenile” comportă un șir de aspecte pozitive în implementare, 
totuși se atestă câteva aspecte lacunare, printre care menționăm următoarele: 

Ӻ Reticența unor instituții de drept referitor la realizarea unor activități din 
cadrul proiectului.

Ӻ Asigurarea deficitară a participării adulților în activitățile desfășurate la ni-
vel local.

Ӻ Reprezentativitatea scăzută a eșantionului conform distribuției zonale. În 
același timp, cele două raioane-țintă ale proiectului (Ungheni și Căușeni) 
sunt slab reprezentate în eșantionul cercetării.

Ӻ Respectarea parțială a principiilor metodologice cu referire la redactarea 
instrumentelor de cercetare. 

Ӻ Analiza instrumentelor de cercetare aplicate scoate în evidență unele as-
pecte lacunare, care ar putea afecta calitatea datelor:

• chestionarul adresat copiilor a cuprins un set de itemi prea mic pentru a 
putea identifica atitudinile și cunoștințele referitoare la comportamen-
tul delincvent;

• unele scale utilizate în măsurarea atitudinii cuprind greșeli care ulterior 
afectează analiza datelor (a se vedea întrebările 2 și 4 din chestionarul 
adresat părinților, întrebarea a 2-a din chestionarul adresat polițiștilor, 
întrebarea a 3-a din chestionarul adresat cadrelor didactice și din ches-
tionarul adresat asistentului social); 

• într-un număr de întrebări din chestionare se încearcă să se propună si-
nonime pentru anumite cuvinte, care deseori presupun aspecte diferite 
(a se vedea întrebările 2, 4, 12 și 13 din chestionarul adresat părinților, 
întrebarea 13 din chestionarul adresat cadrelor didactice, întrebarea 13 
din chestionarul adresat reprezentanților APL și din chestionarul adre-
sat asistentului social);

• în chestionarele adresate cadrelor didactice și asistenților sociali sunt un 
număr limitat de întrebări prin care s-ar putea determina practicile apli-
cate de profesioniști în prevenirea delincvenței juvenile la nivel local;
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• un aspect neclar este procedeul aplicării chestionarelor. În urma ana-
lizei raportului studiului de referință „Situația actuală privind preveni-
rea delincvenței juvenile în Republica Moldova” s-a determinat faptul că 
chestionarele au fost colectate de către voluntarii IRP (a se vedea pag.16 
din raport), însă din analiza chestionarelor se atestă procedeul colectării 
datelor prin e-mail (a se vedea preambulul chestionarelor);

• un aspect lacunar al ghidurilor de moderare este reflectarea insuficien-
tă a experienței specialiștilor în prevenirea delincvenței juvenile, chiar 
dacă acest domeniu nu este unul prioritar în activitatea specialiștilor 
participanți la focus grup;

• în cazul analizei documentare, experții nu au propus o listă de indica-
tori.

Ӻ Slaba prezentare în raport a rezultatelor cercetării calitative.

Ӻ Slaba reflectare a situației pe fiecare raion-pilot în baza studiului realizat.

Ӻ Nereflectarea tuturor activităților pe site-ul IRP.

II.3. PROVOCĂRI 

În dezvoltarea ulterioarelor proiecte din domeniul prevenirea delincvenței ju-
venile se pot determina câteva provocări:

Ӻ motivarea scăzută a specialiștilor implicați în activitățile de prevenire a 
dlincvenței juvenile;

Ӻ dificultăți de colectare a datelor statistice la capitolul delinvența juvenilă în 
profil național;

Ӻ lipsa unor indicatori naționali adaptați la cei internaționali cu referire la 
statistica în domeniul delincvenței juvenile;

Ӻ dificultăți în motivarea adulților și copiilor de a participa la activitățile de 
prevenire;

Ӻ lipsa unui mecanism de referire a copiilor în conflict legea. 
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III.1 IMPLICAȚIILE PROIECTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII 
PROFESIONALE A SPECIALIȘTILOR PARTICIPANȚI

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt imperios de necesare pentru 
pregătirea specialiștilor în vederea prevenirii comportamentului infracțional 
al copiilor, mai ales că acest subiect este mai puțin abordat în studiile naționale. 
Specialiștii au apreciat cunoștințele acumulate cu referire la:

• aspectele practice de manifestare a delincvenței juvenile;

• realizarea activităților de prevenire a delincvenței juvenile;

• dinamica personalității elevilor;

• motivarea tinerilor și modalitatea de comunicare cu aceștia.

Rezultatele investigării opiniei intervievaților referitor la utilitatea proiectului 
(media ponderată) în activitatea profesională atestă o apreciere înaltă a utilită-
ții activităților desfășurate, după cum urmează: în rândul specialiștilor – cu o 
medie de 8,5, în rândul experților – de 9,7, iar în rândul echipei de proiect – de 
9,5 (a se vedea Tabelul 13).

Tab.13. Aprecierea utilității proiectului

Specialiști Experți Echipa 
proiectului

Cunoștințele obținute în cadrul 
instruirilor 8,4 9,7 9,5

Comunicarea cu ceilalți specialiști în 
domeniu 8,4 9,3 10

Materialele oferite pe parcursul 
activităților

8,6 10 9,5

IMPACTUL ȘI DURABILI-
TATEA PROIECTULUIIII 
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Spotul video elaborat în cadrul pro-
iectului

8,6 10 9,5

Participarea la flashmob-uri 8,3 9 9
Programele de prevenire a delinc-
venței juvenile elaborate în cadrul 
proiectului

8,6 10 9,5

Media ponderată 8,5 9,7 9,5

 Conform acestor date putem constata că în rândul specialiștilor se consideră
 ca fiind cele mai utile în activitatea profesională de prevenire a delincvenței
 juvenile materialele elaborate de echipa de experți distribuite în cadrul
 instruirilor (8,6), în rândul experților – materialele elaborate și distribuite
 în cadrul instruirilor, spotul video „Neglijența provoacă delincvența!” și
 programele de prevenire a delincvenței juvenile (10), iar în rândul echipei de
 proiect – comunicarea cu ceilalți specialiști în domeniu (10). Mai puțin utile
 în activitatea profesională pentru specialiști s-a dovedit a fi flashmob-urile
 (8,3), dat fiind dificultatea de a organiza și disponibilitatea resurselor umane
 necesare.

În urma participării la activitățile din cadrul proiectului, specialiștii au realizat 
un șir de acțiuni cu impact, spre exemplu:

• diseminarea informației în rândul altor specialiști;

• planificarea argumentată a activităților de informare privind delincvența 
juvenilă pentru următorul an;

• realizarea de planuri de intervenție pentru copiii aflați în conflict cu legea;

• eficientizarea comunicării cu părinții și copiii implicați în diverse activități;

• implicarea în diferite proiecte de prevenire a delincvenței juvenile la nivel 
local;

• intensificarea activității de monitorizare a copiilor cu risc infracțional la 
nivel de localitate;

• discuții individuale cu copiii asupra pericolului delincvenței juvenile.

Specialiștii intervievați consideră că impactul proiectului la nivel local poate fi 
determinat prin:

a) creșterea numărului de specialiști informați cu referire la prevenirea de-
lincvenței juvenile;
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b) acordarea asistenței calificate copiilor în conflict cu legea;

c) schimbarea atitudinii față de copiii în conflict cu legea;

d) conștientizarea gravității fenomenului infracțional în rândul copiilor și 
implicarea comunității în acțiunile de prevenire;

e) îmbunătățirea nivelului de implicare a specialiștilor din educație, asis-
tența socială și APL în acțiunile de prevenire și combatere a delincvenței 
juvenile;

f) schimbarea modestă a modului de abordare a copiiilor în conflict cu 
legea de către angajații inspectoratelor de poliție.

Chiar dacă toți intervievații consideră că delincvența juvenilă este o problemă 
a Republicii Moldova, desfășurarea ulterioară a acțiunilor de informare, in-
struire și implicare în prevenirea delincvenţei  la copii va contribui la fortifica-
rea capacităților specialiștilor în domeniu, fiind consolidată în final echipa de 
profesioniști ce pot reacționa prompt la diverse situații. 

III.2 VIZIUNI ASUPRA DURABILITĂȚII PROIECTULUI

În vederea asigurării durabilității proiectului și a acțiunilor de diminuare a 
infracționalității în rândul copiilor, considerăm necesare:

• desfășurarea de cercetări post-test pentru măsurarea impactului campani-
ei de informare asupra grupului-țintă;

• realizarea de flashmob-uri în preajma instituțiilor de învățământ în vede-
rea măririi numărului de beneficiari indirecți;

• dezvoltarea ulterioară a studiului prin luarea în considerare a următoare-
lor aspecte: pentru evitarea unor erori este recomandabilă realizarea sche-
mei de operaționalizare a domeniului investigat, astfel că instrumentele de 
cercetare să reflecte indicatorii și variabilele propuse spre măsurare; elabo-
rarea instrumentelor de cercetare prin respectarea rigorilor metodologi-
ce, spre exemplu, în cazul ghidului de moderare – formularea întrebărilor 
într-o manieră deschisă, chiar dacă este adresat specialiștilor (cu riscul 
apariției efectelor în moderare) și includerea întrebărilor de concretizare 
și argumentare; desfășurarea unor ședințe de focus grup cu polițiștii cu 
experiență în prevenirea delincvenței juvenile, pentru furniyarea de infor-
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mații care ar îmbogăți studiul cu date valoroase;

• elaborarea de rapoarte cu respectarea cerințelor înaintate față de astfel de 
lucrări, prin: prezentarea completă a metodologiei de cercetare aplicate; 
analiza datelor dezagregate pe anumite aspecte sociodemografice, care ar 
îmbogăți analiza și ar accentua particularitățile de înțelegere a problemati-
cii în rândul diferitor categorii sociale; combinarea tipurilor de figuri uti-
lizate în vizualizarea datelor (histogramă, bare, tabel etc.); prezintarea de 
citate din discuțiile de focus grup și interviurile realizate, care necesită a fi 
codificate în vederea asigurării credibilității datelor; utilizarea mai pe larg 
a analizei comparative, datele cercetării permițând acest fapt;

• continuarea pilotării modelelor dezvoltate;

• monitorizarea continuă a modului de implementare a programelor de pre-
venire a delincvenței juvenile dezvoltate în cadrul proiectului;

• extinderea pilotării acestor modele în alte raioane;

• instruirea de lungă durată a specialiștilor în baza unei curricule dezvoltate 
de experții IRP;

• îmbunătățirea și adaptarea continuă a materialelor elaborate pentru di-
verse categorii de beneficiari, prin: prezentarea unor surse bibliografice pe 
care utilizatorii materialelor le-ar putea consulta adițional; publicarea și 
plasarea acestor materiale pe site-ul IRP pentru a putea fi utlizate de mai 
mulți specialiști;

• reflectarea mai pe larg a activităților IRP pe site-ul oficial al instituției. 
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Proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delinc-
venţei juvenile în Republica Moldova” implementat de Inistitutul de Reforme 
Penale în parteneriat cu Ambasada Finlandei la București este important, prin 
acțiunile desfășurate, la reformarea sistemului justiției pentru a fi unul priete-
nos copilului. 

Activitățile planificate au fost realizate în proporție de 88,9%, însă dacă inclu-
dem activitățile desfășurate suplimentar putem menționa că procentul acesto-
ra ajunge la 115%. Astfel, putem conchide că grație unui management eficient 
au fost desfășurate activități care au contribuit la realizarea cu succes a proiec-
tului, astfel apărând necesitatea dezvoltării lui ulterioare pentru alte raioane. 

Beneficiile acestui proiect se vor identifica în activitatea profesioniștilor în do-
meniu, printr-o nouă abordare a fenomenului delincvenței juvenile la nivel 
local din perspectivă multidisciplinară.

CONCLUZII
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CHESTIONAR ADRESAT SPECIALIȘTILOR INSTRUIȚI
Proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru preve-
nirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, implementat de 

Institutul de Reforme Penale

Stimate participant,

În vederea dezvoltării altor activităţi de prevenire și combatare a delincvenţei juvenile 
la nivel naţional, Vă rugăm să răspundeţi la câteva întrebări referitoare la implementa-
rea de către Institutul de Reforme Penale a proiectului „Modele eficiente de implicare 
comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”.

Răspunsurile Dumneavoastră vor ajuta echipa de implementare a proiectului în dez-
voltarea și organizarea altor activităţi care vor contribui la diminuarea delincvenţei 
juvenile. Vă asigurăm anonimatul și confidenţialitatea răspunsurilor Dumneavoastră. 

Vă rugăm să citiţi atent întrebările, să bifaţi (V) variante/variantele care corespund 
opiniei Dumneavoastră sau să notaţi răspunsul în dreptul întrebării. Vă vom fi recu-
noscători dacă ne veţi oferi răspunsuri cât mai detaliate, pentru a Vă putea înţelege 
opţiunile. Deoarece rezultatele acestui chestionar sunt atât de importante, noi vom 
aprecia mult străduinţa Dumneavoastră de a răspunde la întrebările din chestionar.

Vă mulţumim!

Q1. În opinia Dvs., delincvenţa juvenilă este la moment o problemă a raionului 
Dvs? (bifaţi un răspuns) 

1. Da 
2. Nu 

ANEXE
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Q2. În ce măsură proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru preve-
nirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova” a contribuit la…(bifaţi un răspuns 
pe fiecare linie) 

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu știu

Îmbunătăţirea situaţiei referitoare la 
delincvenţa juvenilă în raion 1 2 3 4

Înţelegerea de către populaţie a proble-
mei delincvenţei juvenile 1 2 3 4

Dezvoltarea capacităţii specialiștilor 
de prevenire a delincvenţei juvenile 1 2 3 4

Dezvoltarea unei platforme de comu-
nicare dintre specialiștii implicaţi în 
prevenirea delincvenţei juvenile la ni-
vel de raion

1 2 3 4

Înţelegerea de către specialiști a mo-
dalităţilor de prevenire a delincvenţei 
juvenile

1 2 3 4

Cunoașterea unor noi metode de lucru 
cu minorii pentru a nu comite acte de-
lincvenţe

1 2 3 4

Crearea unui mecanism de cooperare 
dintre specialiștii din raion în vederea 
diminuării delincvenţei juvenile

1 2 3 4

 Q3. Care dintre activităţile la care aţi participat v-au mulţumit? (notaţi
răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q4. Ce anume v-a mulţumit la aceste activităţi? (notaţi răspunsurile pentru fiecare 
activitate notată mai sus) 

Activitatea 1._____________________________________________________
Activitatea 2._____________________________________________________
Activitatea 3._____________________________________________________
Activitatea 4._____________________________________________________
Activitatea 5._____________________________________________________
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Q5. Cum credeţi, care din activităţile la care aţi participat ar fi necesitat o îmbună-
tăţire? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q6. Ce anume aţi fi îmbunătăţit? (notaţi răspunsurile pentru fiecare activitate notată 
mai sus) 

Activitatea 1.______________________________________________________
Activitatea 2.______________________________________________________
Activitatea 3.______________________________________________________
Activitatea 4.______________________________________________________
Activitatea 5.______________________________________________________

Q7. Dacă proiectul dat ar continua, ce activităţi aţi dori să fie desfășurate? (notaţi 
răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Q8. În ce măsură sunteţi mulţumit de... (bifaţi un răspuns pe fiecare linie)

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu știu

Planificarea activităţilor 1 2 3 4

Organizarea activităţilor 1 2 3 4

Materialele oferite pe parcursul acti-
vităţilor 1 2 3 4

Comunicarea cu echipa IRP 1 2 3 4

Comunicarea cu experţii antrenaţi în 
activităţi 1 2 3 4

Prezentările experţilor IRP 1 2 3 4

Modelele dezvoltate pentru preveni-
rea delincvenţei juvenile 1 2 3 4
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Q9. În urma participării la proiect, ce aţi învăţat nou? (notaţi răspunsurile)
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q10. Vă rugăm să evaluaţi pe o scară de la 1 la 10, unde 1 semnifică inutil, iar 10 – 
foarte util, cât de utile sunt pentru activitatea Dvs. următoarele... (notaţi un răspuns 
pe fiecare linie)

Nota 
(de la 1 la 10)

Cunoștinţele obţinute în cadrul instruirilor organizate de 
IRP în acest proiect 
Comunicarea cu ceilalţi specialiști în domeniu
Materialele oferite pe parcursul activităţilor 
Spotul video „Neglijenţa provoacă delincvenţa” elaborat în 
cadrul proiectului
Participarea la flashmob-uri
Programele de prevenire a delincvenţei juvenile elaborate 
în cadrul proiectului

Q11.La ce anume vă ajută participarea la proiectul dat? (notaţi răspunsurile)
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q12. Cu ce dificultăţi v-aţi confruntat pe parcursul implementării proiectului? 
(notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Q13. Ce acţiuni aţi întreprins după finalizarea activităţii în cadrul proiectului în 
vederea diminuării delincvenţei juvenile în raion? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
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Q14. Cu ce probleme v-aţi confruntat în desfășurarea activităţilor? (notaţi răspun-
surile pentru fiecare activitate menţionată mai sus) 

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Q15. În urma finalizării proiectului, ce s-a schimbat la nivel de raion în domeniul 
delincvenţei juvenile? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Q16. Consideraţi necesară extinderea unui asemenea proiect la nivelul celorlalte 
raioane? (bifaţi un răspuns) 

Da
Nu 
Nu știu 

Q17. Aţi dori în viitor să participaţi la alte proiecte dezvoltate de IRP? (bifaţi un 
răspuns) 

Da
Nu 
Nu știu 

Q18. În urma experienţei date, cum credeţi care domenii necesită a fi dezvoltate prin 
proiecte în vederea diminuării delincvenţei juvenile în raion? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Q19. Ce sugestii aveţi pentru echipa IRP pentru ulterioarele proiecte în domeniul 
delincvenţei juvenile? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Raionul: _______________________ (notaţi răspunsul)
Funcţia:_________________________ (notaţi răspunsul)

Vă mulţumim!
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CHESTIONAR ADRESAT MEMBRILOR ECHIPEI DE PROIECT

Proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru preve-
nirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, implementat de 

Institutul de Reforme Penale

Stimată Doamnă, Stimate Domn

În vederea dezvoltării altor activităţi de prevenire și combatere a delincvenţei juvenile 
la nivel naţional, Vă rugăm să răspundeţi la câteva întrebări referitoare la implementa-
rea de către Institutul de Reforme Penale a proiectului „Modele eficiente de implicare 
comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”.

Răspunsurile Dumneavoastră vor ajuta echipa de implementare a proiectului în dez-
voltarea și organizarea altor activităţi care vor contribui la diminuarea delincvenţei 
juvenile. Vă asigurăm anonimatul și confidenţialitatea răspunsurilor Dumneavoastră. 

Vă rugăm să citiţi atent întrebările, să bifaţi (V) variante/variantele care corespund 
opiniei Dumneavoastră sau să notaţi răspunsul în dreptul întrebării. Vă vom fi recu-
noscători dacă ne veţi oferi răspunsuri cât mai detaliate, pentru a Vă putea înţelege 
opţiunile. Deoarece rezultatele acestui chestionar sunt atât de importante, noi vom 
aprecia mult străduinţa Dumneavoastră de a răspunde la întrebările din chestionar.

Vă mulţumim!

Q1.În opinia Dvs., delincvenţa juvenilă este la moment o problemă a Republicii 
Moldova? (bifaţi un răspuns) 

1.Da 
2. Nu 

Q2. În ce măsură proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru preve-
nirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova” a contribuit la…(bifaţi un răspuns 
pe fiecare linie) 

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu știu

Îmbunătăţirea situaţiei referitoare la 
delincvenţa juvenilă în raioanele Cău-
șeni și Ungheni

1 2 3 4

Înţelegerea de către populaţie a proble-
mei delincvenţei juvenile 1 2 3 4

Dezvoltarea capacităţii specialiștilor 
de prevenire a delincvenţei juvenile 1 2 3 4
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Dezvoltarea unei platforme de comu-
nicare dintre specialiștii implicaţi în 
prevenirea delincvenţei juvenile la ni-
vel de raion (Căușeni, Ungheni)

1 2 3 4

Înţelegerea de către specialiști a mo-
dalităţilor de prevenire a delincvenţei 
juvenile

1 2 3 4

Cunoașterea unor noi metode de lucru 
cu minorii pentru a nu comite acte de-
lincvenţe

1 2 3 4

Crearea unui mecanism de cooperare 
dintre specialiștii din raion în vederea 
diminuării delincvenţei juvenile

1 2 3 4

Q3. Care dintre activităţile incluse în proiect v-au mulţumit? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q4. Ce anume v-a mulţumit la aceste activităţi? (notaţi răspunsurile pentru fiecare 
activitate menţionată mai sus) 

Activitatea 1.______________________________________________________
Activitatea 2. _____________________________________________________
Activitatea 3.______________________________________________________
Activitatea 4.______________________________________________________
Activitatea 5.______________________________________________________

Q5. Cum credeţi, care din activităţi ar fi necesitat o îmbunătăţire? (notaţi răspunsurile)
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q6. Ce anume aţi fi îmbunătăţit? (notaţi răspunsurile pentru fiecare activitate de mai sus) 
Activitatea 1.______________________________________________________
Activitatea 2. _____________________________________________________
Activitatea 3.______________________________________________________
Activitatea 4.______________________________________________________
Activitatea 5.______________________________________________________
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Q7. Dacă proiectul dat ar continua, ce activităţi aţi dori să fie desfășurate? (notaţi 
răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Q8. În ce măsură sunteţi mulţumit de... (bifaţi un răspuns pe fiecare linie)

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu știu

Planificarea activităţilor 1 2 3 4

Organizarea activităţilor 1 2 3 4

Comunicarea cu membrii echipei 
proiectului 1 2 3 4

Comunicarea cu experţii 1 2 3 4

Comunicarea cu participanţii antre-
naţi în activităţi din raioanele Căușeni 
și Ungheni

1 2 3 4

Modelele dezvoltate pentru preveni-
rea delincvenţei juvenile 1 2 3 4

Modul de colaborare dintre partici-
panţii la instruiri 1 2 3 4

Modul de implicare în activităţile des-
fășurate a specialiștilor din cele două 
raioane

1 2 3 4

Q9. În urma participării în cadrul proiectului, ce experienţe noi aţi trăit? (notaţi 
răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
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Q10. Vă rugăm să evaluaţi pe o scară de la 1 la 10, unde 1 semnifică inutil, iar 10 
– foarte util, cât de utile sunt pentru activitatea ulterioară a specialiștilor din do-
meniu antrenaţi în activităţile proiectului, următoarele aspecte: (notaţi un răspuns 
pe fiecare linie)

Nota 
(de la 1 la 10)

Cunoștinţele obţinute în cadrul instruirilor organizate de 
IRP în acest proiect 

Comunicarea cu specialiștii din domeniu
Materialele oferite pe parcursul activităţilor 

Spotul video „Neglijenţa provoacă delincvenţa” elaborat în 
cadrul proiectului

Participarea la flashmob-uri

Programele de prevenire a delincvenţei juvenile elaborate 
în cadrul proiectului

Q11.Cu ce dificultăţi v-aţi confruntat pe parcursul desfășurării activităţilor din 
proiect? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Q12. Ce acţiuni consideraţi necesar de a fi întreprinse în continuare pentru dimi-
nuarea delincvenţei juvenile în cele două raioane incluse în proiect? (notaţi răspun-
surile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Q13. Consideraţi necesară extinderea unui asemenea proiect la nivelul celorlalte 
raioane? (bifaţi un răspuns) 

Da
Nu 
Nu știu 

Vă mulţumim!
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CHESTIONAR ADRESAT EXPERȚILOR

Proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru preve-
nirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, implementat de 

Institutul de Reforme Penale

Stimate expert,

În vederea dezvoltării altor activităţi de prevenire și combatere a delincvenţei juvenile 
la nivel naţional, Vă rugăm să răspundeţi la câteva întrebări referitoare la implementa-
rea de către Institutul de Reforme Penale a proiectului „Modele eficiente de implicare 
comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”.

Răspunsurile Dumneavoastră vor ajuta echipa de implementare a proiectului în dez-
voltarea și organizarea altor activităţi care vor contribui la diminuarea delincvenţei 
juvenile. Vă asigurăm anonimatul și confidenţialitatea răspunsurilor Dumneavoastră. 

Vă rugăm să citiţi atent întrebările, să bifaţi (V) variante/variantele care corespund 
opiniei Dumneavoastră sau să notaţi răspunsul Dumneavoastră în dreptul întrebării. 
Vă vom fi recunoscători dacă ne veţi oferi răspunsuri cât mai detaliate, pentru a Vă 
putea înţelege opţiunile. Deoarece rezultatele acestui chestionar sunt atât de impor-
tante, noi vom aprecia mult străduinţa Dumneavoastră de a răspunde la întrebările 
din chestionar.

Vă mulţumim!

  Q1.În opinia Dvs., delincvenţa juvenilă este la moment o problemă a Republicii 
Moldova? (bifaţi un răspuns) 

1.Da 
2. Nu 

Q2. În ce măsură proiectul „Modele eficiente de implicare comunitară pentru preve-
nirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova” a contribuit la…(bifaţi un răspuns 
pe fiecare linie) 

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu știu

Îmbunătăţirea situaţiei referitoare la 
delincvenţa juvenilă în raioanele Cău-
șeni și Ungheni

1 2 3 4

Înţelegerea de către populaţie a proble-
mei delincvenţei juvenile 1 2 3 4
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Dezvoltarea capacităţii specialiștilor 
de prevenire a delincvenţei juvenile 1 2 3 4

Dezvoltarea unei platforme de comu-
nicare dintre specialiștii implicaţi în 
prevenirea delincvenţei juvenile la ni-
vel de raion (Căușeni, Ungheni)

1 2 3 4

Înţelegerea de către specialiști a mo-
dalităţilor de prevenire a delincvenţei 
juvenile

1 2 3 4

Cunoașterea unor noi metode de lucru 
cu minorii pentru a nu comite acte de-
lincvenţe

1 2 3 4

Crearea unui mecanism de cooperare 
dintre specialiștii din raion în vederea 
diminuării delincvenţei juvenile

1 2 3 4

Q3. Care dintre activităţile la care aţi participat v-au mulţumit? (notaţi răspunsurile)
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q4. Ce anume v-a mulţumit la aceste activităţi? (notaţi răspunsurile pentru fiecare 
activitate notată mai sus) 

Activitatea 1.______________________________________________________
Activitatea 2. _____________________________________________________
Activitatea 3.______________________________________________________
Activitatea 4.______________________________________________________
Activitatea 5.______________________________________________________

Q5. Cum credeţi, care din activităţile la care aţi participat ar fi necesitat o îmbună-
tăţire? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
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Q6. Ce anume aţi fi îmbunătăţit? (notaţi răspunsurile pentru fiecare activitate notată 
mai sus) 

Activitatea 1.______________________________________________________
Activitatea 2. _____________________________________________________
Activitatea 3.______________________________________________________
Activitatea 4.______________________________________________________
Activitatea 5.______________________________________________________

Q7. Dacă proiectul dat ar continua, ce activităţi aţi dori să fie desfășurate? (notaţi 
răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Q8. În ce măsură sunteţi mulţumit de... (bifaţi un răspuns pe fiecare linie)

În mare 
măsură

În mică 
măsură Deloc Nu știu

Planificarea activităţilor 1 2 3 4

Organizarea activităţilor 1 2 3 4

Comunicarea cu echipa proiectului 1 2 3 4

Suportul oferit de către echipa proiec-
tului 1 2 3 4

Comunicarea cu ceilalţi experţi

Comunicarea cu participanţii antre-
naţi în activităţi din raioanele Căușeni 
și Ungheni

1 2 3 4

Modelele dezvoltate pentru preveni-
rea delincvenţei juvenile 1 2 3 4

Modul de colaborare dintre partici-
panţii la instruiri 1 2 3 4

Modul de implicare în activităţile des-
fășurate a specialiștilor din cele două 
raioane

1 2 3 4
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Q9. În urma participării în cadrul proiectului, ce experienţe noi aţi trăit? 
(notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________

Q10. Vă rugăm să evaluaţi pe o scară de la 1 la 10, unde 1 semnifică inutil, 
iar 10 – foarte util, cât de utile sunt pentru activitatea ulterioară a specialiș-
tilor din domeniu antrenaţi în activităţile proiectului, următoarele aspecte: 
(notaţi un răspuns pe fiecare linie)

Nota 
(de la 1 la 10)

Cunoștinţele obţinute în cadrul instruirilor organizate de 
IRP în acest proiect 
Comunicarea cu specialiștii din domeniu
Materialele oferite pe parcursul activităţilor 
Spotul video „Neglijenţa provoacă delincvenţa” elaborat în 
cadrul proiectului
Participarea la flashmob-uri
Programele de prevenire a delincvenţei juvenile elaborate 
în cadrul proiectului

Q11. Cu ce dificultăţi v-aţi confruntat pe parcursul desfășurării activităţi-
lor în care aţi fost antrenat? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________

Q12. Ce acţiuni consideraţi necesar de a fi întreprinse în continuare pentru 
diminuarea delincvenţei juvenile în cele două raioane incluse în proiect? 
(notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
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Q13. Consideraţi necesară extinderea unui asemenea proiect la nivelul ce-
lorlalte raioane? (bifaţi un răspuns) 

1. Da
2. Nu 
3. Nu știu 

Q14. Aţi dori în viitor să participaţi la alte proiecte dezvoltate de IRP? (bi-
faţi un răspuns) 

1. Da
2. Nu 
3. Nu știu 

Q15. Ce sugestii aveţi pentru echipa IRP pentru ulterioarele proiecte în 
domeniul delincvenţei juvenile? (notaţi răspunsurile)

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Vă mulţumim!
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