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Rezumat: În societatea actuală, multe din problemele juvenile tind să devină, din ce în ce mai mult, probleme 

ale întregii societăţi. Transformările care au loc în dinamica socială determină această schimbare de atitudine. În 

acelaşi timp, problemele majore ale societăţii, în special problemele cu caracter prospectiv, se înscriu ca probleme ale 

formării personalităţii individului. Respectarea individualităţii juvenile, formarea şi dezvoltarea în concordanţă cu 

liniile proprii de dezvoltare ale acesteia, devin deziderate cu tendinţă de accentuare permanentă. Cu certitudine se 

relevă faptul că fiecare tânăr are un fond propriu ereditar, şi că dezvoltarea lui are loc în condiţiile specifice mediului 

faţă de care acesta depune efort continuu de adaptare. Preocupările de identificare şi cultivare a specificului individual 

al tânărului sunt justificate şi de prezenţa ştiinţei în acţiunea de orientare şcolară şi profesională, care contribuie la 

înlăturarea întâmplării, neinformării sau a capriciilor în alegerea profesiunii, înlesneşte, în acelaşi timp, trecerea de la 

un criteriu constatativ, dogmatic şi statistic, la unul formativ, dinamic şi interpretativ. In definirea delincvenței noi 

considerăm că este util să pornim de la conceptul de maturizare socială. Maturizarea socială are ca element definitoriu 

capacitatea individului de a menține un echilibru dinamic între interesele sale și interesele societății, între nevoile și 

aspirațiile sale și nevoile proiectate ale societății. 
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Introducere 

 

Delincvența juvenilă este un fenomen ce include totalitatea încălcărilor de norme sociale, săvârșite 

de către tineri sub 18 ani, încălcări sancționate penal. Ea se referă așadar la activitățile ilegale comise de 

copil sau adolescent.  

Fenomenul este etichetat sub diverse denumiri: copii cu tulburări de comportament (termen 

medical); tineri inadaptați (termen sociologic); “copii - problemă” (termen psiho-pedagogic); minori 

delincvenți (termen juridic), etc. 

Noțiunea de devianță a fost elaborată de Sellin (1938) care a studiat problemele complexe ale socio-

crimino-genezei. Sellin definea devianța ca fiind „ansamblul comportamentelor îndreptate împotriva 

normelor de conduită sau împotriva ordinii instituționale”. Merton (1957) spunea că „devianța reprezintă 

ansamblul comportamentelor disfuncționale, ce amenință echilibrul sistemului social”.  

Abordarea științifică a delincventei juvenile trebuie făcută de pe pozițiile determinismului probabilist 

aplicat în psihologie, conform căruia orice fenomen psihic este determinat, în ultima instantă, de acțiunea 

externă, dar orice acțiune externă determină actul psihic numai mijlocit, refractându-se prin însușirile, stările 

și activitatea psihică a persoanei care este supusă acestei acțiuni. 

În definirea delincvenței consider că este util să pornim de la conceptul de maturizare socială. 

Maturizarea socială are ca element definitoriu capacitatea individului de a menține un echilibru 

dinamic între interesele sale și interesele societății, între nevoile și aspirațiile sale și nevoile proiectate ale 

societății. 

Conceptul de delincvență juvenilă este abordat, în majoritatea clasificărilor care vizează 

comportamentul uman, sub unghiul evaluărilor normative, în cadrul mai larg al devianței. 

 

1. Considerații teoretice 

 

Definirea delincvenței juvenile a preocupat un număr mare de cercetători, pornind de la evidențierea 

caracteristicilor specifice personalității delincventului minor. Astfel, s-a ajuns la conturarea unui “profil 

psihologic” al acestuia (Popescu-Neveanu, 1978): înclinația către agresivitate, fie latentă, fie manifestă, ce 

este bazată pe un fond de ostilitate, de negare a valorilor socialmente acceptate (munca, de exemplu); 

instabilitatea emoțională generată de carențe educaționale și, în ultimă instanță, de fragilitatea eului; 

inadaptarea socială, provenită din exacerbarea sentimentului de insecuritate, pe care minorul caută să-l 

suprime prin schimbarea frecventă a domiciliului, vagabondaj ori prin evitarea formelor organizate de viață 
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și muncă; duplicitatea conduitei, manifestată în discordanța dintre două planuri: unul, cel al 

comportamentului tainic, intim în care se pregătește infracțiunea și celălalt, nivelul comportamental de relație 

cu societatea, prin care își trădează de cele mai multe ori infracțiunea; dezechilibrul existențial, exprimat prin 

patimi, vicii, perversiuni, etc. 

Se susține că în definirea delincvenței se pornește de la  conceptul  de maturizare socială. Din această 

perspectivă, delincventul ne apare ca un individ cu o insuficientă maturizare socială și cu dificultăți de 

integrare în societate, care intră în conflict cu cerințele unui anumit sistem valorico-normativ, inclusiv cu 

normele juridice. 

Delincventul prezintă un deficit de socializare, determinat de perturbarea sau insuficiența proceselor 

de asimilare a cerințelor și normelor mediului socio-cultural și a proceselor de acomodare la acesta prin acte 

de conduită acceptabile din punct de vedere social-juridic. 

Delincvența juvenilă este o formă a comportamentului deviant. La nivelul cunoștinței comune, 

comportamentul deviant rezidă în formele de conduită aflate în discordanță cu valorile și normele unui 

anumit sistem socio-uman. 

Delincvența formează una din speciile fenomenului de devianță cu mari implicații pentru tânăr și 

colectivitate. Dreptul penal dă o definiție clară actului delincvențial (infracțiuni) punând accent pe caracterul 

socialmente periculos al faptei și pe vinovăție în săvârșirea ei. Infracțiunea este o faptă prevăzută de legea 

penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o. Raportarea la norme 

reprezintă mai mult un criteriu de „clasare”, întrucât nu explicitează cauzele comportamentului deviant, ci 

doar îl discriminează de comportamentul normal, socialmente acceptabil. 

 

2. Factorii implicați în determinarea comportamentului infracțional la minori 

 

Factorii implicați în determinarea devianței comportamentale la minori sunt: - factori individuali, de 

personalitate; și - factori externi, sociali. 

Primul factor se referă la particularitățile și structura somato-fiziologică și neuro-psihică, structura psihologică 

particulară a minorului, posibilitățile intelectuale, particularitățile afectiv-temperamentale, etc. 

Al doilea factor se referă la factorii de ordin familial, socio-afectivi și educaționali, socio-culturali, economici, 

etc. 

Raportul dintre cele două categorii de factori, ponderea fiecăruia în determinarea devianței 

comportamentale a minorilor este greu de precizat. Nu se poate izola sau exagera rolul unei categorii de factori. 

Acești factori nu acționează izolat, unilateral, ci concertat, delincvența fiind rezultatul interacțiunii la un nivel 

scăzut al acestora. 

Dezacordul dintre factorii individuali și cei sociali este defavorabil structurării unor conduite concrete. 

Dezacordul poate să apară fie prin creșterea solicitărilor de mediu la un nivel care depășește posibilitățile 

minorului, fie când acestea sunt sub nivelul posibilităților sale reale. 

Cercetarea efectuată pe bază de chestionar asupra unor minori din centrele de reeducare (cca. 240 

minori) și din aresturile unor poliții județene (cca. 734 minori), a evidențiat cauzele și condițiile care determină 

comportamentul infracțional în rândul minorilor (procentele se referă la subiecți). 

Conform unor cercetări făcute pe baza unor chestionare, reiese că mulți minori acționează din teriblism și 

le place aventura, în unele situații minorii sunt imaturi psihic datorită unei insuficiente socializări în familie. O 

parte dintre cei chestionați, au acuzat carențele educaționale din familiile dezorganizate sau aparent organizate, 

mai acuză și lipsa de preocupare la toate nivelurile pentru orientarea minorilor. Din aceste chestionare reiese că 

minorii consumă alcool sau  aceștia provin din familii cu părinți alcoolici. 

Cea mai frecventă formă de manifestare a inadaptării copiilor, având drept cauză carențele mediului 

familial, este vagabondajul; 20% dintre minori au părăsit înaintea săvârșirii infracțiunilor familia sau școala; 

dintre aceștia 18% provin din familii deficitare comportamental. Formele cu deficiențe de structură a familiei 

sunt multiple. În 20% din cazuri, familia avea un singur părinte, datorită dezorganizării ei prin divorț, 18% prin 

abandon și 3% prin deces; în 5% din cazuri familia fusese reconstituită prin mariaj, având un părinte vitreg, 88% 

din aceste familii aveau un mediu conflictual. Șocul produs de despărțirea părinților a constituit momentul 

hotărâtor care a marcat evoluția spre devianța comportamentală. 

 

3. Genuri de infracțiuni comise de minori 

 

Încălcarea normelor și legilor prin acte antisociale grave și foarte grave: furt; tâlhărie; viol; omor. 

Majoritatea infracțiunilor au fost comise în grupuri cu un lider minor sau adult, adesea acțiunile 

infracționale fiind organizate de infractori recidiviști. S-a amplificat fenomenul de recidivare a faptelor 
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penale comise de minori, pe fondul accentuării gradului de pauperizare a numeroaselor familii și a 

ineficienței luării unor masuri de ocrotire. Recrudescența delincvenței juvenile se manifestă nu numai în 

mediu urban, ci și în mediu rural. 

Infracționalitatea este analizată prin gradul de încălcare a legilor penale, iar cei care le încalcă se 

caracterizează mai ales prin lipsa sentimentului responsabilității, a sentimentului rușinii și a sentimentului de 

culpabilitate. Delincvenții recidiviști sunt de fapt sociopați, care refuză schimbarea modului de existență 

caracterizat prin acte antisociale. 

O altă categorie de infracțiuni cu violență care a înregistrat o evoluție constant ascendentă este cea a 

tâlhăriilor. După anul 2015 se manifestă o recrudescență a infracțiunilor comise de minori îndreptate asupra 

vieții și integrității persoanelor (omor, tentativele de omor și lovirile cauzatoare de moarte). 

Voi da exemplu de un caz de tâlhărie  

În seara zilei de 10 mai 2016 o elevă se deplasa cu un autobuz spre cartierul X, unde locuia. Când a 

ajuns în stația din preajma parcului P., a coborât din autobuz împreună cu mai mulți călători, continuându-și 

drumul spre locuință. Ajunsă într-o zonă mai întunecată și mai puțin circulată la acea oră (22:00), a fost 

acostată de către un grup de tineri - patru băieți și trei fete - toți aflați sub influența băuturilor alcoolice (care 

ulterior au declarat că au călătorit în același autobuz cu victima). Aceștia au imobilizat-o și au târât-o într-o 

ghenă într-o zonă întunecată. Eleva a fost lovită cu pumnii și cu picioarele, iar apoi a fost dezbrăcată. Cu 

toată împotrivirea, victima a fost violată de către cei patru tineri, iar prietenele acestora au supus-o la 

perversiuni sexuale. În final, victima a fost tâlhărită de către grupul de infractori și abandonată la locul unde 

s-a comis fapta. 

 

Concluzii  

 

Portretul psihic și comportamental al delincventului înglobează următoarele trăsături: existența 

marginală, inactivitate, parazitism, respingerea valorilor morale, disociere între eul personal și cel social, 

absența orizontului temporal existențial și resentimente contra societății. Toate aceste trăsături sunt 

generatoare de comportamente indezirabile, disociale și antisociale. 

Factorii și cauzele delincvenței în structura personalității sunt mai puțin generali, întotdeauna 

concreți și legați de condițiile și evenimentele existențiale, de procesul educațional, de modul specific în care 

individul interacționează cu colectivitatea. 
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