




• RĂSPUNDEREA PENALĂ

• SIGURANȚA ÎN MEDIUL ONLINE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ILFOV

Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii



Până la ce vârstă o persoană 
este considerată minoră?

Ce este delincvența juvenilă?



Minoritatea este perioada cuprinsă între
naşterea copilului şi momentul în care
acesta devine adult, matur, adică până
la împlinirea vârstei de 18 ani.

Delincvența juvenilă se referă la
comportamentul minorilor care
contravine legii, adică la săvârșirea de
infracțiuni și contravenții.



Ce înseamnă răspundere 
penală?

Începând cu ce vârstă 
minorul răspunde penal?



Răspunderea penală este măsura dispusă
(pedeapsa) împotriva celui care a săvârşit o 
faptă periculoasă asupra altui om sau a 
bunurilor acestuia.

De la 14 ani  răspunzi penal!



Minorul care are sub 14 ani nu răspunde penal.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
poate lua măsura plasamentului sau supravegherea specializată.

Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai
dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
Discernământul constă în capacitatea autorului de a-și da seama de
faptele sale și de consecințele pe care le produce săvârșirea lor.
Discernământul se stabileşte de către instituţiile de medicină
legală, printr-o expertiză de specialitate.

Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal.



Ce sunt infracţiunile?
Infracţiunile sunt fapte care pun în
pericol sănătatea, viaţa, libertatea şi
bunurile celor din jur şi sunt pedepsite în
funcţie de gravitatea lor.

Sunt un set de reguli, sub formă de legi,
adunate într-un document oficial, 
denumit Codul Penal, pe care-l putem 
compara cu un manual .



EXEMPLE DE INFRACȚIUNI

Art. 193 C.P. LOVIREA SAU ALTE VIOLENŢE
Prin lovire sau alte violenţe se înţelege situaţia în care o persoană produce 
suferinţe unei alte persoane prin diferite moduri ca: îmbrâncire,
împingere, rănire, trântire sau prin folosirea unor obiecte dure.
Se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 228 C.P. FURTUL
Fapta unei persoane de a lua un bun de orice fel, care nu este al său,
de la o altă persoană, fără ca aceasta să-i fi dat voie, reprezintă 
infracţiunea de furt şi se pedepseşte cu închisoare.
De asemenea, reprezintă furt şi fapta de a lua de la o persoană un bun, fără 

ca aceasta să-i fi dat voie, cu scopul de a-l folosi chiar dacă, după
folosire, îl restituie. Fapta este considerată mai gravă dacă s-a săvârşit 
într-un mijloc de transport în comun, pe timpul nopţii, de către o persoană 
mascată, deghizată, prin efracţie, escaladare, prin violare de domiciliu, de 
către o persoană având asupra sa o armă.
Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.



Art. 233 C.P. TÂLHĂRIA

Atunci când o persoană foloseşte violenţa sau ameninţarea împotriva altei
persoane, pentru a putea fura un lucru de la aceasta, comite infracţiunea 
de tâlhărie. Tot tâlhărie comite şi persoana care, după ce a furat un lucru, 
foloseşte violenţa sau ameninţarea pentru a putea păstra lucrul furat.Fapta este 
considerată mai gravă dacă:

- hoţul deţine o armă ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante;

- hoţul este mascat sau deghizat atunci când comite fapta, pentru că astfel 
reuşeşte să sperie victima, să-i insufle acesteia o stare de teamă, iar aceasta nu 
se mai poate apăra, autorul reuşind astfel mult mai uşor ceea ce şi-a propus;

- fapta se comite în timpul nopţii;

- fapta se comite într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de 
transport;

- fapta se comite prin simularea de calităţi oficiale;

- fapta se comite prin violarea domiciliului sau a sediului profesional.

Se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 253 C.P. DISTRUGEREA

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui
bun aparţinând altuia se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.



Art. 372 C.P. PORTUL SAU FOLOSIREA FĂRĂ DREPT DE OBIECTE 
PERICULOASE
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau amendă
portul fără drept, în cadrul adunărilor publice, manifestărilor cultural
sportive, în locurile special amenajate pentru distracţie, în mijloacele de
transport în comun, a cuţitului, pumnalului, boxului sau altor
asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru 
tăiere, înţepare sau lovire, a armelor neletale care nu sunt supuse 
autorizării ori dispozitivelor pentru şocuri electrice, precum şi a 
substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant.
Se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Art. 206 C.P. AMENINȚAREA
Reprezintă fapta prin care o persoană amenință o altă persoană, cu 
săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate 
împotriva ei sau a altei persoane, dacă acesta îi produce o stare de 
temere, îngrijorare.
Se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.



Art. 218 C.P. VIOLUL

Reprezintă raportul sexual de orice natură cu o persoană, faptă
săvârşită prin constrângerea acesteia, punere în imposibilitatea 
de a se apăra sau a-şi exprima voinţa ori profitând de această stare.
Este foarte important ca victima să nu se considere vinovată de 
ceea ce i s-a întâmplat şi să povestească totul celor în care are 
încredere, pentru a hotărî împreună ce trebuie să facă.
Se pedepsește cu închisoare de la 3  la 10 ani.



Ce înseamnă autor, 
complice sau instigator?



AUTOR – săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de
legea penală

COMPLICE – persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau
ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de
legea penală. Este complice şi cel care promite, că va tăinui
bunurile provenite din infracţiune sau că-l va favoriza pe
făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu
este îndeplinită

INSTIGATOR – determină, cu intenţie, o altă persoană să
săvârşească o faptă penală

INSTIGATORUL ŞI COMPLICELE SE SANCŢIONEAZĂ CU 
PEDEAPSA PREVĂZUTĂ DE LEGE PENTRU AUTOR. 

La stabilirea pedepsei, se ţine cont de contribuţia fiecăruia la 
săvârşirea infracţiunii.



Ce pedepse poate primi 
minorul pentru comiterea 

unei infracțiuni?



• Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o
măsură educativă neprivativă sau privativă de libertate.

• Măsurile educative neprivative care se pot lua de către
Instanţa de Judecată faţă de minor, în ordinea crescătoare
a gravității lor, sunt:

STAGIUL DE FORMARE CIVICĂ - constă în obligaţia minorului de
a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, cu scopul de
a-l ajuta să înţeleagă care sunt consecinţele faptei săvârşite şi pentru a-l

responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.

SUPRAVEGHEREA – constă în controlarea şi îndrumarea minorului, în 
cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între 2 şi 6 luni, în
vederea asigurării participării acestuia la cursuri şcolare sau de formare 
profesională şi prevenirea desfăşurării unor activităţi sau intrarea în 
legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul
de îndreptare al acestuia.

SANCŢIUNI APLICATE MINORILOR



SANCŢIUNI APLICATE MINORILOR

CONSEMNAREA LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ – constă în obligaţia
minorului de a nu părăsi locuinţa în zilele de sâmbătă şi duminică, pe o
durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această
perioadă, are obligaţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura
anumite activităţi impuse de instanţă.

ASISTAREA ZILNICĂ – constă în obligaţia minorului de a respecta
un program, pe o durată cuprinsă între 3 şi 6 luni, care conţine orarul
şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor, precum şi interdicţiile impuse
minorului.



SANCŢIUNI APLICATE MINORILOR

INTERNAREA ÎNTR-UN CENTRU EDUCATIV - se stabileşte pe o
perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani şi constă în internarea minorului într-o
instituţie specializată de recuperare, unde va urma un program de pregătire
şcolară şi de formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum şi
programe de reintegrare socială.

INTERNAREA ÎNTR-UN CENTRU DE DETENŢIE - se stabileşte pe
o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani şi constă în internarea minorului într-o
instituţie specializată de recuperare, cu regim de pază şi supraveghere, unde
va urma programe intensive de reintegrare socială, precum şi programe de
pregătire şcolară şi de formare profesională, potrivit aptitudinilor sale.

Măsurile educative privative de libertate



AR FI BINE SĂ ŞTII CĂ ŞI MINORII POT FI 
REȚINUȚI,  ARESTAŢI PREVENTIV!! 

deci, MARE ATENŢIE!



CONTRAVENŢIA
 Ce este CONTRAVENŢIA?

Fapta comisă – cu intenție sau fără – prin care
se încalcă legi (altele decât cele
prevăzute de Codul penal), hotărâri ale
Guvernului sau ale consiliilor locale, create cu
scopul de a asigura și menține ordinea și
liniștea publică. Această faptă este mai puțin
gravă decât infracțiunea și pentru ea se aplică
o pedeapsă mai ușoară.

Exemple de contravenţii:
• Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de
expresii jignitoare sau vulgare (amendă 200-1000 lei)

• Scrierea sau desenarea, pe pereţii clădirilor, pe garduri(amendă 100-500 lei)

• Consumul băuturilor alcoolice în locurile publice (instituţii de învăţământ
şi educaţie), la intrarea în curţile şi în interioarele lor (amendă 100-500 lei).

• Tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de
zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă
(amendă 200-1000 lei).



 Refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea
identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de
a se prezenta la sediul poliţiei

 Provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri
sau localuri publice

 Alarmarea falsă a unor instituţii

 Contravenţiile se pedepsesc cu avertisment sau
amendă.



RECOMANDĂRI UTILE

 Într-o conversaţie nu vă impuneţi cu forţa punctul de vedere! Nu uitaţi

faptul că o vorbire calmă şi convingătoare este o metodă inteligentă de

a schimba părerea celorlalţi participanţi la discuţie.

 Nu jigniţi niciodată persoanele din jurul vostru. Vă veţi crea o imagine

negativă şi, la un moment dat, veţi fi marginalizaţi de ceilalţi membri ai

grupului.

 Adoptaţi un comportament prietenos şi altruist faţă de orice persoană.

Veţi fi percepuţi ca persoane de încredere şi veţi fi apreciaţi de cei din

jur.



RECOMANDĂRI UTILE
 Nu manifestaţi frică sau spaimă în faţa situaţiilor tensionate. Zâmbiţi,

păstraţi-vă stăpânirea de sine şi renunţaţi la discuţii conflictuale. Nu

uitaţi de zicala „Cel mai deştept cedează!”.

 Dezamorsaţi tensiunea printr-un gest de împăcare, care nu înseamnă

cedare în faţa „ adversarului”, ci o bună capacitate de gestionare a unor

astfel de situaţii.

 Dacă sunteţi totuşi implicaţi într-un conflict, prin conversaţia pe care o

purtaţi cu adversarul încercaţi să-l faceţi conştient de starea agresivă şi

consecinţele pe care le va suporta în cazul unei agresiuni.

Nu uitaţi niciodată faptul că a fi puternic nu înseamnă a fi violent!



SIGURANŢA TINERILOR ÎN MEDIUL ONLINE 

PRINCIPALELE CATEGORII DE RISCURI LA CARE SE 
POT EXPUNE TINERII ÎN MEDIUL ONLINE

1.Infectarea sistemelor cu programe de tip malware

Principalele programe de tip malware sunt:

 Viruşii – reprezintă programe nedorite care se 
instalează singure în sistemul pe care îl atacă şi pot 
provoca daune precum: distrugerea unor fişiere, 
ştergerea informaţiilor, încetinirea vitezei de lucru a 
sistemului, ascunderea sau blocarea unor fişiere, 
multiplicarea fişierelor până la umplerea memoriei etc. 
Viruşii se prezintă de obicei sub forma unor fişiere 
executabile ataşate altor programe.



•Viermii – sunt programe cu efecte distructive cu 
capabilităţi de automultiplicare ce se folosesc de 
reţele pentru a se răspândi. Spre deosebire de viruşi, ei 
nu se ataşează de programe pentru a se extinde şi atacă 
direct sistemul, nu fişierele conţinute de acesta. 
Simpla interconectare a unor sisteme în reţea face 
posibilă răspândirea viermilor. 
•Spyware – programe-spion care se pot instala singure 
în sistem, care au capacitatea de a capta informaţii 
despre utilizator  şi de a le furniza celui care le-a creat şi 
lansat. Programele spyware pot ajunge până la a oferi 
„beneficiarului” său control de la distanţă asupra 
sistemului infectat prin sisteme de tip RAT – Remote 
Action Tool.



2. FURTUL DE IDENTITATE

Definit, în general, ca fiind însuşirea fără drept a 
datelor de identificare (nume, prenume, adresă, 
dată de naştere etc.) ale unei alte persoane, acest tip de 
risc este periculos nu atât în sine, prin însuşirea fără 
drept a unei identităţi, cât prin folosirea ulterioară a 
acesteia. În contextul actual al evoluţiei criminalităţii, 
este deseori asociat cu infracţiunile legate de 
mijloacele de plată, în special cele electronice.



Furtul de identitate în mediul virtual se poate face prin diferite metode, 
ca de exemplu:

 Phishing – este o formă de furt de identitate 
utilizat de obicei în legătură cu cardurile bancare şi 
plăţile online. Presupune transmiterea unor mesaje
care atenţionează utilizatorul asupra faptului că
informaţiile privind contul său de pe un anumit
site au expirat, au fost compromise sau pierdute. 
Aceste mesaje apar ca fiind trimise din partea site-
ului. Se solicită totodată transmiterea unui e-mail 
sau accesarea unui link care va fi redirecţionat la un 
site fals (o clonă a întregului site original) unde i
se solicită introducerea numărului cardului, a 
codului PIN şi a altor date de identificare, după caz.



3.HĂRŢUIREA ONLINE

Este o formă tot mai actuală şi mai frecventă de abuz 
îndreptat împotriva copiilor. De la mesaje care 
conţin ameninţări, remarci cu tentă sexuală ori 
rasistă şi jigniri până la publicarea în spaţiul public 
virtual (reţele de socializare, forumuri) de zvonuri, 
date reale şi filme/fotografii reale ori contrafăcute 
cu scopul de a defăima sau pune într-o situaţie de 
inferioritate, hărțuirea online poate avea efecte 
devastatoare asupra unui copil, care, fiind în plină 
formare a personalităţii sale, riscă să dezvolte fobii, 
tendinţe izolaţioniste, violenţă.



RECOMANDĂRI

 Fiţi prudenţi în a oferi persoanelor cunoscute pe Internet 
informaţii personale despre tine sau familia ta, cum ar fi: 
numele, vârsta, CNP-ul, numărul de telefon, fotografii 
personale, adresa, şcoala la care înveţi; dacă anumite 
persoane insistă să afle aceste detalii, anunţă-ţi imediat 
părinţi, căci este foarte probabil că au intenţii necurate;

 Prietenii din mediul online trebuie sa fie doar persoane pe 
care le cunoaşteţi în realitate. Nu accepta niciodată să te 
întâlneşti direct cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe 
Internet; oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins 
că sunt şi astfel poţi deveni victima traficului de persoane şi 
a altor întâmplări tragice. Nu folosi telefonul personal pentru 
a suna pe cineva cunoscut pe Internet;



 Manifestaţi atenţie în utilizarea reţelelor de 
socializare. Este de preferat să restricţionaţi accesul la 
acestea, astfel încât să poată fi vizualizate doar de către 
prieteni; 

 Evită să postezi pe Internet fotografii cu tine sau cu 
familia ta; ele pot fi folosite pentru a vă face rău, ţie sau 
celor apropiaţi;

 Nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet 
este adevărat! Informaţiile aflate pe o pagină web pot fi 
postate de oricine, adult sau copil, multe din ele fiind 
neverificate sau eronate; de asemenea, fotografiile sau 
filmele pot fi modificate pe calculator şi pot înfăţişa 
situaţii care nu s-au petrecut niciodată;



 În cazul în care primeşti pe e-mail mesaje de la 
persoane necunoscute, nu le deschide; de 
asemenea, nu accesa link-uri sau ataşamente 
primite odată cu astfel de mesaje;

 Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe 
Internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu 
acea persoană. Nu eşti obligat să stai pe Internt mai 
mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi 
provoacă neplăcere sau teamă; poţi oricând să îi 
scoţi de pe lista de contacte pe cei cu care nu vrei să 
mai comunici!



 În cazul în care o persoană cu care comunici pe 
internet te jigneşte, te ameninţă, îţi transmite mesaje 
cu tentă sexuală, îţi cere să îi trimiţi poze nud cu 
tine, te îndeamnă să consumi alcool ori droguri, 
anunţă-ţi părinţii;

 Cere ajutorul, în orice situaţie, persoanelor în care 
ai încredere, părinţi, profesori sau prieteni 
apropiaţi.



Mod de operare 

 Suspectul foloseşte un cont pe reţelele sociale (ex: 
Facebook) ce aparent este utilizat de către o fată şi prin 
intermediul căruia intră în contact cu potenţiale victime de 
sex feminin.

 La scurt timp după ce începe să se cunoască cu victima, 
suspectul o invită să utilizeze aplicaţii de video-call (Skype, 
WhatsApp).

 În timpul acestor conversaţii victima este convinsă să se 
dezbrace sumar, fără ca aceasta să ştie că suspectul o 
înregistrează. 

 Ulterior suspectul trimite mesaje pe contul de Facebook al 
victimei prin care acesta o ameninţă că va publica imaginile 
dacă aceasta nu va expedia o sumă de bani prin sistemul 
Western Union (în jur de 3000 USD).

 Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că în unele cazuri au fost 
folosiţi minori pentru recrutarea victimelor, aceştia primind în 
schimb sume de bani.



“Un înţelept învaţă din greşelile 
altora.”

“Cine are carte, are parte de tot ce
e mai bun!”

VĂ MULȚUMIM!
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