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Abstract: In assessing violent crime in rural areas, a basic indicator is the attitudes, opinions or 
perceptions of the inhabitants of these areas regarding this negative phenomenon, which in some 
situations may be subjective but can still contribute to the formation of an image of its magnitude, 
intensity and severity. type of crime. At the same time, in the same way, some causes and conditions 
can be identified in the same way that can cause violent behavior in the rural community, which 
would help to develop effective measures to counter and prevent. Thus, we believe that any activity 
of researching a type of crime and developing measures to prevent and combat it, must start 
primarily from establishing the perception of community members in relation to this negative 
phenomenon. 
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Adnotare: La aprecierea criminalității violente în mediul rural un indicator de bază îl constituie 
atitudiniile, părerile sau percepțiile locuitorilor acestor zone cu privire la acest fenomen negativ, 
care în anumite situații pot fi subiective dar totuși pot contribui la formarea unei imagini despre 
amploarea, intensitatea și gravitatea acestui tip de criminalitate. Totodată în aceiași ordine de 
idei, pe aceiași cale se pot identifica unele cauzele și condițiile care pot determina comportamente 
violente în comunitatea rurală, ceea ce ar ajuta la elaborarea unor măsuri eficiente de 
contracarare și prevenire. Astfel, considerăm că orice activitate de cerectare a unui tip de 
criminalitate și elaborarea de măsuri în vederea prevenirii și combaterii acesteia, trebuie să 
pornească în primul rând de la stabilirea percepției membrilor comunității în raport cu acest 
fenomen negativ. 
 
Cuvinte-cheie: criminalitate, violență, mediul rural, atitudine, părere, percepție, amploare, 
gravitate. 

 
Criminalitatea împreună cu componentele sale reprezintă o preocupare continuă atât din 

partea specialiștilor care sunt împlicați în activități de prevenire și combatere a acestui fenomen 
cât și din partea cercetătorilor științifici care au interesul de a investiga și a face anumite constatări, 
explicații în vederea identificării unor modalități și mijloace de diminuare. 

În ultimul timp, sub influiența diferitor factori negativi din societate apar anumite precondiții 
de proliferare a criminalității violente. Diferite studii ne relevă ideea că mediul rural este cel mai 
afectat de criminalitatea violentă datorită factorilor specifici acestor zone. 
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La aprecierea criminalității violente în mediul rural un indicator de bază îl constituie 
atitudiniile, părerile sau percepțiile locuitorilor acestor zone cu privire la acest fenomen negativ 
[1], care în anumite situații pot fi subiective dar totuși pot contribui la formarea unei imagini despre 
amploarea, intensitatea și gravitatea acestui tip de criminalitate. Totodată în aceiași ordine de idei, 
pe aceiași cale se pot identifica unele cauzele și condițiile care pot determina comportamente 
violente în comunitatea rurală, ceea ce ar ajuta la elaborarea unor măsuri eficiente de contracarare 
și prevenire.  

Orice activitate de cerectare a unui tip de criminalitate și elaborarea de măsuri în vederea 
prevenirii și combaterii acesteia, trebuie să pornească în primul rând de la stabilirea percepției 
membrilor comunității în raport cu acest fenomen negativ ceia ce ar permite să se estimeze modul 
în care populaţia percepe fenomenul de violenţă şi care sunt problemele şi, mai ales, consecinţele 
cu privire la acest fenomen. 

În încercarea de a stabili percepția populației asupra criminalității violente în mediul rural a 
fost realizat un sondaj anonim, în perioada  25.04.2022 – 09.05.2022, în unele zone rurale din 
Republica Moldova la care au participat circa 451 de persoane (213 bărbați și 238 de femei) care 
au îndeplinit un chestionar de apreciere a sentimentului de neliniște și vulnerabilitate criminologică 
în zonele rurale [2], luîndu-se în calcul în mare parte percepțiile față de infracțiunile și 
contravențiile contra persoanei și a proprietății. 

Rezultatele sondajului ne-a permis să înțelegem că populația rurală este afectată de un 
sentiment profund de neliniște în legătură cu nivelul criminalității violente din mediile rurale. Circa 
23, 9% dintre respondente-femei și 28,6% respondenți-bărbați, au fost cel puțin o dată, victima a 
unei crime violente. 
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