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Perspectivă privind agresiunile sexuale asupra minorilor 

la nivelul județului Galați 

(ianuarie 2020 – mai 2022) 
 

 

 

 

 Aspecte generale 

 

 Abuzul sexual reprezintă o categorie aparte de rele tratamente aplicate minorului, 

conţinând certe elemente de abuz fizic şi psihologic. Abuzul sexual cuprinde: atragerea, 

convingerea, folosirea, coruperea, forţarea sau obligarea minorului să participe la activităţi de 

natură sexuală. Chiar şi atunci când relaţiile sexuale nu au o componentă de recurgere la 

forţă, când relaţiile par să fie liber consimţite, se foloseşte totuşi notiunea de abuz sexual, 

pentru a caracteriza relaţii sexuale între persoane între care există o diferenţă semnificativă de 

maturitate psihică.  

 Atunci când agresorul este el însuși minor, diferenţa de vârstă de la care se vorbeşte 

despre relaţii sexuale de tip abuziv poate fi apreciată în concret pentru fiecare caz în parte, dar 

ea înseamnă totodată un nivel superior de maturitate al agresorului. Aceasta scoate din 

categoria abuzurilor jocurile sexuale iniţiate de copii, când ele implică minori de aceeaşi 

vârstă sau experimentele sexuale reciproce ale unor adolescenţi. Atunci însă când, în relaţiile 

lor sexuale, copiii sau adolescenţii recurg la forţă împotriva unuia chiar de aceeaşi vârstă, 

relaţiile dobândesc caracter abuziv. 

 

 Dinamica motivaţiilor şi comportamentelor abuzatoare are la bază distorsionarea 

cognitivă operată de abuzator. Majoritatea agresorilor sexuali acţionează după un plan bine 

stabilit înainte de a comite agresiunea. Totuşi, există şi agresiuni spontane, motivate de 

apariţia circumstanţelor favorabile (condiţii de vulnerabilitate a victimelor), pe care un 

individ orientat spre agresiune sexuală le valorifică imediat pentru scopurile sale. Exceptând 

agresorii cu serioase deficienţe mentale, majoritatea ştiu că acest lucru este împotriva legii, că 

intră în conflict cu normele comportamentale şi etice, dar încearcă să raţionalizeze fapta, să-i 

dea o motivaţie acceptabilă. Ei încearcă să se convingă pe ei înşişi că nu comit cu adevărat un 

abuz sexual, iar comportamentul lor este acceptabil. 

 

NESECRET 

Galaţi 

Nr. 2199543/24.06.2022 

Ex. unic 

Se transmite prin e-mail 

 

 

 

mailto:prevenire_galati@gl.politiaromana.ro


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, str. Brăilei nr.200, tel.0236/407000, fax 0236/436309, prevenire_galati@gl.politiaromana.ro 

 
             

                            Pagina 2 din 5 

    

 Perspectivă cantitativă 

 

Situația statistică a sesizărilor de natură penală
1
 înregistrate la nivelul județului Galați  

în perioada ianuarie 2020 – mai 2022 

 Fapte penale – total 

Total Urban Rural Str. 

Infracțiuni contra libertății și integrității 

sexuale 
499 167 331 1 

Viol 141 52 88 1 

- asupra unui minor 28 10 18  

Agresiune sexuală 62 38 24  

- asupra unui minor 32 18 14  

Act sexual cu un minor 282 71 211  

- cu victima 13 – 15 ani 148 33 115  

- cu victima sub 13 ani 11 0 11  

Coruperea sexuală a minorilor 11 4 7  

Racolarea minorilor în scopuri sexuale 3 2 1  

 

Vulnerabilitatea copiilor în fața agresiunilor sexuale este evidentă: peste 71% dintre 

faptele incluse în această categorie au fost comise față de minori. 

 După cum se poate observa, aproximativ două treimi dintre infracțiunile contra 

libertății și integrității sexuale sunt comise în mediul rural. Procentul este și mai mare în cazul 

infracțiunilor care au drept victimă minori (peste 70%). 

 

Dinamica principalelor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale cu victime minori 

în perioada ianuarie 2020 – mai 2022 
 

 

                                            
1 Date centralizate la nivelul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative 
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 Cele mai multe dintre infracțiunile din această categorie constituie fapte penale cu 

autor cunoscut (78% în 2020, 80% în 2021 și 81% în 2022), ele fiind instrumentate conform 

competenței teritoriale. 

Facem precizarea că informațiile referitoare la finalitatea dosarelor penale se regăsesc la 

nivelul unităților de Parchet. 

 

 Demersuri preventive 

 

 Datele reliefate de cazurile analizate, dar și studiile
2
 realizate la nivelul Poliției 

Române referitoare la tematica agresiunilor sexuale cu victime minori, precum și informațiile 

din literatura de specialitate au pus în evidență o serie de condiţii de risc pentru victimizarea 

sexuală a copiilor: 

1. Lipsa de supraveghere, care poate îmbrăca multiple forme. Lipsa de supraveghere a 

anturajului copiilor, a locurilor de joacă, a timpului petrecut în afara locuinţei 

reprezintă un factor de risc major, care facilitează producerea violului sau angrenării 

minorelor în relaţii sexuale premature, dar și a agresării acestora de către alte persoane. 

2. Neglijarea nevoilor copilului: lipsa de atenţie sau de interes/neglijare faţă de nevoile 

copilului aflat în dezvoltare (nevoi afective, nevoi materiale, nevoi de relaţionare etc.), 

din partea unor părinţi prea preocupaţi de serviciu sau de probleme personale, astfel 

încât copiii se simt nedoriţi sau ignoraţi. 

3. Lipsa de control asupra situaţiei şcolare a copiilor, în ceea ce priveşte frecvenţa la 

cursuri şi interesul pentru studiu arătat de copii. 

4. Rigiditatea regulilor de convieţuire şi lipsa de comunicare în familie. 

5. Lipsa de comunicare adecvată şi încercarea de impunere prin forţă a standardelor 

familiei cu privire la prietenii aleşi de copii, mai ales în cazurile adolescenţilor care 

doresc experimentarea relaţiilor sexuale (situaţie întâlnită mai frecvent în cazul 

fetelor). 

6. Modele de comportament disfuncţionale receptate în familie: lipsa interesului pentru 

studii, practicarea cerşetoriei, lipsa de organizare a vieţii, rezolvarea conflictuală a 

diferendelor, antecedente penale ale membrilor familiei, consum frecvent de alcool al 

unora dintre membrii familiei. 

7. Permisivitatea exagerată acordată copiilor de unii părinţi de a frecventa locuri 

nepotrivite cu vârsta lor, ceea ce măreşte riscul agresiunii sexuale asupra acestora. 

8. Ignorarea riscului lipsei de supraveghere a minorului atunci când acesta se află în 

compania unor rude. Este cazul, îndeosebi, al fetițelor care sunt lăsate să doarmă în 

același pat cu rude de sex masculin (unchi, bunici, veri, concubin al mamei sau chiar 

rude de gradul 1- tată sau frate).  

 

                                            

2 Analiza agresiunilor sexuale cu victime minori în anul 2020, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității 
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 Prevenirea abuzurilor sexuale, în general, dar mai ales a abuzurilor sexuale îndreptate 

împotriva copiilor reprezintă unul dintre cele mai dificile demersuri preventive instituţionale. 

Acest fapt se datorează mai multor factori care afectează eficienţa acţiunilor preventive, fie în 

ceea ce priveşte iniţierea lor, fie referitor la capacitatea acestora de a produce modificări 

comportamentale la nivelul publicului ţintă. Cifra neagră a acestui gen de criminalitate 

împiedică estimarea corectă a resurselor necesare derulării unor programe sau politici publice 

de intervenţie şi nu permite identificarea corectă a publicului ţintă, în special în ceea ce 

priveşte agresorii.  

 

 Având în vedere unele elemente ale complexului etiologic, se pot contura câteva 

direcţii de acţiune preventivă:  

a. Oferirea de informații utile părinților și responsabililor pentru educarea și 

supravegherea minorilor pentru a identifica comportamente de risc victimal și 

infracțional ale copiilor (sensibilizarea publicului cu privire la amploarea traumelor 

suferite de copiii abuzaţi sexual, pentru a creşte nivelul de raportare către autorităţi a 

acestui gen de fapte, informarea cadrelor didactice, a consilierilor psihopedagogici şi a 

părinţilor cu privire la indiciile comportamentale care pot indica prezenţa unui abuz 

sexual, atât în ce priveşte comportamentul copilului, cât şi a potenţialilor agresori care 

manifestă un interes nefiresc faţă de copil, cercetarea atentă a circumstanţelor plecării 

voluntare a copiilor de la domiciliu sau din centrele de ocrotire a minorilor, pentru a 

vedea dacă motivaţia acestor fapte nu rezidă în abuzuri de orice natură, inclusiv 

abuzuri sexuale, din partea unor membri ai familiei, funcţionari din cadrul centrelor 

sau alţi copii instituţionalizaţi). 

 

b. Formarea adolescenților pentru a identifica și evita comportamentele de risc victimal 

(informarea copiilor cu privire la riscurile implicate de relaționarea cu persoane 

necunoscute sau de acceptarea unor cadouri, dulciuri etc., în schimbul unor informaţii 

sau comportamente cerute de aceste persoane, informarea copiilor cu privire la tipurile 

de sugestii sau metode folosite de racolatorii de victime pentru acte sexuale ilegale sau 

trafic de persoane, informarea copiilor cu privire la modalitățile de raportare a acestui 

gen de incidente și explicarea riscului la care se expun dacă nu raportează aceste 

incidente (de teamă sau de rușine), favorizând astfel perpetuarea abuzului). 

 

c. Formarea adolescenților pentru a identifica și evita comportamentele de risc 

infracțional (având în vedere confuziile referitoare la semnificaţia consimţământului, 

la semnificaţia juridică a vârstei de la care sunt permise relaţiile sexuale liber 

consimţite). 
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 În perioada menționată, Inspectoratul de Poliție Județean Galați a derulat, în 

parteneriat cu instituții și organizații cu responsabilități în domeniu, două campanii de 

prevenire a agresiunilor sexuale asupra minorilor: 

 

1. Siguranța copiilor – responsabilitatea tuturor (6 septembrie – 18 octombrie 2021), 

campanie locală care a vizat creșterea nivelului de informare al adulților responsabili 

de îngrijirea și educarea copiilor cu privire la problematica agresiunilor de natură 

sexuală și a traficului de persoane. 

 

Parteneri: ANITP – Centrul Regional Galați, Inspectoratul Județean de Jandarmi 

Galați, Direcția de Sănătate Publică și Organizația Tinerii și Viitorul. 

 

Beneficiari direcți: 266 părinți și cadre didactice, 327 elevi din ciclul primar de la 

școlile din Munteni, Ghidigeni, Ivești, Frumușița și Nicorești. 

Notă: având în vedere contextul epidemiologic, unele dintre activități s-au desfășurat online. 

 

2. Atingeri Nedorite (16 noiembrie 2021 - 31 mai 2022), campanie națională care a 

urmărit creșterea nivelului de informare al copiilor, părinților și publicului larg asupra 

necesității implicării în prevenirea și combaterea agresiunilor sexuale asupra 

minorilor. 

Pe parcursul derulării sale, polițiștii de prevenire au desfășurat 45 activități de 

informare adresate copiilor de diverse vârste, dar și adulților responsabili de creșterea 

și educarea lor. 

Beneficiari direcți: 816 minori și 155 adulți. 
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