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ORDONANŢĂ 

01 februarie 2018 

 
Procuror  din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, 
 
 Examinând dosarul penal cu numărul de mai sus,  
 
    CONSTAT: 

 
Prin ordonanţa din data de 09.03.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză 

sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „trafic de droguri de risc”, prev. de art. 2 alin. 1 din 

Legea nr. 143/2000, reţinându-se în fapt că, mai multe persoane neidentificate aveau preocupări 

pe linia traficului şi consumului ilicit de droguri de risc pe raza municipiului Codlea şi Braşov, 

punând în vânzare astfel de substanţe, inclusiv în rândul unor elevi ai liceului Johannes Honterus 

din Braşov. 

Din cercetările iniţiale efectuate în cauză a rezultat că unul dintre consumatorii de droguri 

a fost C. T. A., elev al Liceului Johannes Honterus, decedat la data de 04.03.2017, ca urmare a 

sinuciderii. 

Despre acesta existau indicii că a fost îndemnat să recurgă la sinucidere în cadrul unui joc 

pe internet, numit „Blue Whale” – „Balena Albastră”. 

De asemenea, la data de 13.03.2017 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei 

Staţiunii Bran au fost sesizate de către conducerea Liceului „Sextil Puşcariu” Bran cu privire la 

apariţia unui joc on line - „Blue Whale” – practicat de unii dintre elevii liceului, prin care utilizatorii 

erau provocaţi să întreprindă acte de automutilare şi erau ameninţaţi cu repercusiuni care 

mergeau până la pierderea vieţii dacă nu îndeplineau provocările respectivului joc. Unul dintre 

jucători a fost identificat în persoana lui P. A., elev în clasa a X-a la respectivul liceu care, după ce 

a îndeplinit o parte dintre „provocările” cerute de joc şi a dorit să se retragă, a fost ameninţat cu 

moartea, atât el, cât şi familia lui pentru a continua jocul. 

Prin ordonanţa din data de 14.03.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză 

sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, prev. de art. 

191 alin. 1 şi 2 din Codul penal şi „şantaj”, prev. de art. 206 alin. 1 din Codul penal, ambele 

în condiţiile art. 38 alin. 1 din Codul penal.  

 

Din verificările efectuate în cauză a rezultat că, la acel moment, circula în mediul online un 

joc intitulat „Blue Wale” (Balena Albastră) început în Rusia pe cea mai mare reţea de socializare 

„VKONTAKTE” (https://vk.com) şi răspândit cu precădere în ţări ce foloseau limbi slavice sau ţări 

din Asia Centrală, un joc cu 50 de nivele, ce presupunea îndeplinirea de către participant a unor 

sarcini pe care le primea zilnic de la un „custode”. 

Înscrierea în acest joc se realiza prin postarea pe reţelele de socializare (Facebook, 

Twitter, Instagram, ş.a.m.d) a unor status-uri ce conţineau hastag-uri specifice. Aceste hastag-uri 

au fost iniţial redactate în limba rusă, cu caractere chirilice, însă ulterior, traduceri au fost folos ite 

pentru înscrierea în joc (#F53, #F57, #F58, #trezestemala4:20, #casalinistita, #intruinjoc, 

#mareabalenelor, #startgame, #balenalbastra ş.a.m.d). 

După postarea publică a acestor hastag-uri, participantul aştepta să fie contactat de un 

„mentor”, care urma să îi distribuie sistematic sarcinile pe care trebuia să le îndeplinească. După 
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2 
 

îndeplinirea fiecărei sarcini, participantul trebuia să facă dovada, prin trimiterea de materiale 

fotografice sau video către „custode”. Fenomenul presupunea îndeplinirea unor 50 astfel de 

sarcini pe parcursul a 50 de zile, ultima dintre acestea fiind sinuciderea participantului. Celelalte 

49 de sarcini implicau: automutilare (încrustarea sau crestarea cu obiecte tăioase pe membre a 

unor cuvinte sau pictograme – ex: o balenă albastră), ascultarea unor melodii cu mesaje 

suicidale, trezirea în mod sistematic la ora 4:20, vizionarea de filme sau videoclipuri de groază, 

escaladarea unor amplasamente (clădiri înalte, poduri), izolare de societate. 

Provocările, într-una dintre modalităţile în care au circulat în mediul on line erau 

următoarele: 

„1. pictează-ţi f57 pe mână 
2. trezeşte-te la 4:20 noaptea şi uită-te la videoclipuri de groază 
3. taie-ţi mâna de 3 ori 
4. pictează o balenă pe hârtie 
5. dacă accepţi să fi o balenă, taie-ţi piciorul să iasă cuvântul yes 
6. ceva codat nu înţeleg 
7. zgârie (pe tine sau undeva) f40 
8. scrie pe perete eu sunt o balenă 
9. trebuie să îţi înfrunţi frica 
10. trezeşte-te la 4:20 noaptea şi du-te pe acoperiş 
11. fă-ţi o zgârietură cu o balenă sau cu cuvântul balenă pe mâna ta 
12. uită-te la video-uri de groază toată ziua 
13. ascultă muzica pe care ţi-o trimit 
14. taie-ţi buzele 
15. înjunghie-ţi mâna cu acul 
16. răneşte-te 
17. urcă-te pe cel mai înalt acoperiş şi stai pe margine 
18. du-te pe o margine de pod 
19. du-te pe o macara 
20. o să îţi verifice loialitatea 
21. trebuie să vorbeşti cu balena 
22. stai pe o margine de acoperiş cu picioarele jos 
23. ceva codat 
24. ceva secret 
25. te întâlneşti cu balena 
26. îţi primeşti data ta de moarte 
27. te duci pe calea ferată la 4:20 noaptea 
28. nu vorbi cu nimeni 
29. promite că eşti o balena 
30 – 49. trezeşte-te la 4:20 noaptea, uită-te la video-uri de groază, ascultă muzica 

lor, taie-te pe mână o dată pe zi, vorbeşte cu balena 
50. sinucide-te.” 

După înscrierea în joc, participantul era avertizat că nu se putea retrage şi că trebuia să 

îndeplinească toate cele 50 de sarcini. Dacă acesta dorea să renunţe, era ameninţat cu diverse 

lucruri de către „custode”, cum ar fi fost faptul că acesta cunoştea unde locuia şi că membrii 

familiei lui ar fi fost ucişi. „Custodele” se baza pe naivitatea participanţilor, dat fiind faptul că 

aceştia erau cu precădere adolescenţi, ce puteau fi uşor speriaţi sau manipulaţi. 

De asemenea, pe reţelele de socializare au existat grupuri private, organizate în acest 

scop, care ar fi promovat un comportament suicidal, însă o parte dintre ele au fost desfiinţate sau 

închise, fără a se putea preciza cu certitudine dacă erau în corelaţie cu fenomenul „Blue Wale”. 
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Dată fiind amploarea pe care fenomenul a luat-o, ca urmare a propagării avertismentelor 

prin intermediul mass-media, s-a decis preluarea de către DIICOT – ST Braşov a tuturor cauzelor 

care vizau implicarea persoanelor în jocul „Balena Albastră”, fie în calitate de jucători, fie în 

calitate de administratori, pentru a se putea da o rezolvare unitară. 

În cadrul dosarului penal nr. 35D/P/2017 au fost reunite 10 cauze penale, precum şi lucrări 

speciale, în toate existând indicii privind infracţiuni săvârşite în legătură cu jocul „Balena Albastră”. 

***** 

C. T.-A. 

La data de 04.03.2017 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Codlea au fost 

sesizate prin SNUAU 112 cu privire la faptul că, în pădurea din apropierea străzii Mărul Dulce din 

Codlea, era spânzurat un tânăr, identificat în persoana lui C. T.-A. 

Prin ordonanţa nr. 2136/P/2017 din data de 04.03.2017 organele de cercetare penală 

din cadrul Poliţiei municipiului Codlea au dispus începerea urmăririi penale în cauză sub aspectul 

săvârşirii infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. de art. 192 alin. 1 din Codul penal. 

Prin ordonanţa din data de 11.04.2017 s-a dispus conexarea dosarului nr. 2136/P/2017 al 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov la dosarul nr. 35D/P/2017. 

A doua zi după deces, presa locală a început să vehiculeze ideea că adolescentul se 

sinucisese ca urmare a îndeplinirii provocării finale în cadrul jocului „Balena Albastră”.  

Expertiza medico-legală – autopsia efectuată în cauză a confirmat faptul că moartea lui C. 

T. a fost violentă şi s-a datorat asfixiei mecanice prin spânzurare. Totodată, buletinul de analize 

toxicologice a atestat că tânărul consumase THC – Cannabis înainte de sinucidere. 

Materialul probator administrat în cauză s-a canalizat pe două iter criminis: unul legat de 

implicarea în posibilul joc ucigaş, celălalt legat de implicarea în consumul şi posibil traficul de 

droguri. 

Descoperirea motivului sinuciderii a fost esenţială în dezlegarea primei probleme şi, 

totodată, revelatoare pentru soluţionarea celei de-a doua. Au fost audiaţi prieteni şi colegi, părinţii 

tânărului, s-a autorizat efectuarea percheziţiei informatice asupra mijloacelor de stocare ridicate 

de la locuinţa lui C. T. 

Toate mijloacele de probă enumerate au conturat personalitatea unui adolescent în vârstă 

de 17 ani, născut cu o luxaţie congenitală la şold şi necroză a capului femural, în aparenţă 

optimist, binevoitor cu cei din jur şi înconjurat de prieteni.  

Concluziile erau însă în contradicţie cu faptul că C. T. era consumator de droguri, pe care 

aparent le şi comercializa apropiaţilor dar şi cu gestul său final şi tragic. 

Astfel, s-a dispus efectuarea profilului psihologic post mortem, pe baza tuturor actelor 

dispuse în dosar. Concluziile raportului de evaluare psihodiagnostică au creionat „un tânăr 

inteligent şi carismatic, cu abilităţi de lider, care şi-a ascuns şi disimulat suferinţa faţă de 

persoanele apropiate şi familie. 

Depresia mascată a evoluat cronic şi a fost adâncită de consumul de cannabis, care a 

alterat în timp mecanismele subtile ale modului în care Tudor filtra realitatea, pe o fantă de 

adolescenţă în sine fragilă. 

Tulburările de gândire şi de percepţie induse de substanţe au amplificat predispoziţia 

tânărului spre metafizică şi obsesia morţii care, în conjuncţie cu eşecul relaţiei sentimentale şi 
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adâncirea angoasei existenţiale, l-au determinat să comită actul suicidar, în contextul în care 

sentimentele de inadaptare şi inutilitate au atins pragul maximal. 

Fără îndoială, dinamica actului în sine a fost facilitată de efectele consumului de 

substanţe.”   

Pe de altă parte, în afara zvonurilor alarmante însă finalmente nefondate, nimic nu a 

susţinut ipoteza potrivit căreia C. T. ar fi jucat „Balena Albastră”. În urma percheziţiei informatice 

efectuate în cauză, singurul mijloc de probă care ar fi putut atesta fără dubiu implicarea într-un 

asemenea joc, nu au fost descoperite dovezi ale comunicării cu un posibil instigator la acte 

violente şi periculoase soldate cu decesul. De altfel, prietenii apropiaţi au negat de asemenea 

acest aspect. 

***** 

T. G. A. 

La data de 27.03.2017 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei muncipiului 
Târgovişte – Secţia 1 Poliţie Rurală Târgovişte s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la 
aceeaşi dată T. C., în vârstă de 13 ani, domiciliată în comuna Nucet, jud. Dâmboviţa, a anunţat 
prin S.N.U.A.U. 112 că fratele său, T. G. A., în vârstă de 11 ani, s-a spânzurat. 

Prin ordonanţa nr. 1250/P/2017 din data de 27.03.2017 organele de cercetare penală 

din cadrul Poliţiei Muncipiului Târgovişte – Secţia 1 Poliţie Rurală Târgovişte au dispus începerea 
urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. de art. 
192 din Codul penal. 

Prin ordonanţa din data de 28.03.2017 s-a dispus conexarea dosarului nr. 1250/P/2017 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte la dosarul nr. 35D/P/2017. 

Indiciile iniţiale relevate de declaraţiile a doi martori minori, M. C. M., în vârstă de 9 ani şi 
Constantin Ciprian-Florin, în vârstă de 10 ani au inoculat ideea că T. G. A.ar fi jucat „Balena 
Albastră” şi că sinuciderea sa ar fi constituit îndeplinirea probei finale. 

Concluziile raportului medico-legal de necropsie nr. A3/76/28.03.2017 al Serviciului 
Judeţean de Medicină Legală Dâmboviţa au fost în sensul că moartea minorului a fost violentă şi 
s-a datorat insuficienţei respiratorii acute, consecutivă asfixiei mecanice prin spânzurare, nefiind 
identificare alte leziuni, cu excepţia unei zone excoriate pe dosul piramidei nazale, care s-ar fi 
putut produce prin lovire cu sau de corp dur, fără legătură de cauzalitate cu decesul şi care nu ar 
fi necesitat îngrijiri medicale. 

Din declaraţiile luate în cauză părinţilor, surorii minorului, prietenilor apropiaţi, colegilor de 
clasă, vecinului cu care a vorbit înainte de deces şi din discuţiile cu învăţătoarea a rezultat că T. 
G. A.era un copil cu o fire veselă, sociabilă, comunicativă, cu preocupări specifice vârstei. Cu 
câteva luni în urmă primise de la preotul satului, care îl îndrăgea, un telefon mobil marca Allview 
pe care îl împărţea cu sora sa şi pe care juca diverse jocuri. 

Cu două zile înaintea decesului, sâmbătă, 25.03.2017, mama sa – T. F., îi povestise cum 
o nepoată în vârstă de 18 ani, bolnavă de epilepsie, încetase să-şi mai ia tratamentul şi avusese 
o criză ca urmare a acestui fapt. Astfel, fiind într-o stare de tulburare, nepoata încercase să se 
spânzure în „pătul” – podul în care se ţine fânul pentru animale însă fusese descoperită la timp de 
o rudă care o salvase. După ce îi relatase acest lucru, mama i-a spus lui T. G. A. să nu cumva să 
facă şi el la fel, ştiind că îi plăcea să se joace cu sfori şi diverse aţe iar copilul păruse intrigat de 
idee. 

Cu toate acestea, luni dimineaţă, în data de 27.03.2017, T. G. A.a încercat să se învoiască 
de la învăţătoare însă motivul său medical nu a fost crezut, astfel că, în jurul orei 10:00 a plecat 
către casă fără să anunţe. Înainte de a pleca de la şcoală a încercat fără rezultat să-l convingă pe 
un coleg, martorul M. C.-M. să meargă la locuinţa sa pentru a se juca împreună „Balena 
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Albastră”. Despre acest joc copiii din şcoală aflaseră de puţin timp, fiindu-le comunicat de către 
cadrele didactice, cu titlu de avertisment. 

Ajuns acasă, a stat în grădina locuinţei mai mult de o oră împreună cu martorul B. D., 
vecin, care a povestit că minorul era vesel, ca de obicei, spunându-i despre telefonul primit şi 
manifestându-şi încântarea că mama sa se angajase şi că avea posibilitatea să-i cumpere mai 
multe lucruri în viitor. Martorul a relatat că la un moment dat l-a observat coborând din podul cu 
fân, o construcţie cu etaj deschis, la care se ajungea prin escaladarea unei scări din lemn. 

După ora 14:00, când sora sa a venit acasă şi a realizat că fratele era deja ajuns, aceasta 
a auzit sunându-i telefonul în „pătul” şi l-a descoperit fără suflare. 

Singurul martor care a declarat că T. G. A.juca „Balena Albastră”, fiind de faţă când ar fi 
comunicat cu un curator care i-ar fi cerut să se sinucidă, a fost minorul C. C. Declaraţia sa nu se 
coroborează cu alte mijloace de probă şi nu este credibilă, prin prisma informaţiilor descoperite 
despre personalitatea martorului dar şi a neconcordanţelor vizibile din cuprins. 

Urmare percheziţiei informatice efectuate asupra mijloacelor de stocare utilizate de către 
minor a rezultat că, la data de 25.03.2017, în intervalul orar 12:34:03-12:37:38 acesta încercase 
să acceseze în Play Store aplicaţii cu titlul: „jocuri cum să te omori”, „jocuri cum să te omori pe 
tine”, „jocuri cum să te omori pe tine în realitate”, „balena albastră”, „balena albastră provocări ca 
să te omori pe tine”. Din declaraţia mamei, după acest interval, întrucât minorul şi sora sa se 

certaseră din cauza telefonului mobil, T. F. îl luase şi îl ascunsese, introducând cartela SIM într-
un alt telefon, pe care nu exista acces la internet. De altfel, după descoperirea decesului lui T. G. 
A., sora sa a găsit şi telefonul în locul ascuns de mamă, ceea ce susţine o dată în plus faptul că 
minorul nu a fost instigat de vreun „curator” la sinucidere. 

Căutarea aplicaţiilor cu titlurile enumerate anterior (despre care cel mai probabil nu 
descoperise nimic dat fiind, pe de o parte, că nu a efectuat o căutare pe Google ori pe Youtube ci 
în Play Store, iar pe de alta, din cauza intervalului orar foarte scurt: 3 minute şi 35 de secunde) se 
justifică prin curiozitatea determinată de informaţiile aflate despre ruda sa, fata care încercase să 
se sinucidă cu doar două zile înainte, în exact aceeaşi modalitate şi într-un loc identic în care, 
printr-o ironie a sorţii, minorul T. G. A.a reuşit să se omoare. 

***** 

V. D.-Ş. 

La data de 15.03.2017 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Muncipiului Sibiu – 
Echipa Operativă s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, V. D.-Ş., în vârstă 
de 15 ani, căzuse de pe acoperişul blocului 1 Turn de pe B-dul Vasile Milea din Sibiu suferind 
leziuni care i-au cauzat decesul. 

Prin ordonanţa nr. 1187/P/2017 din data de 15.03.2017 organele de cercetare penală 

din cadrul Poliţiei muncipiului Sibiu – Biroul Investigaţii Criminale au dispus începerea urmăririi 
penale în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. de art. 192 alin. 
1 din Codul penal. 

Prin ordonanţa din data de 05.04.2017 s-a dispus conexarea dosarului penal nr. 
325/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu (fost dosar nr. 1187/P/2017) la dosarul 
penal nr. 35/D/P/2017. 

 La scurt timp după deces au început să fie vehiculate zvonuri dar şi articole de presă în 
sensul că minora ar fi jucat „Balena Albastră” şi că decesul său ar fi fost cauzat de o aruncare 
intenţionată de pe acoperişul blocului, constituind provocarea finală.  

Informaţiile vehiculate, false după cum a rezultat, o prezentau pe V. D.-Ş.ca pe un copil cu 
gânduri sinucigaşe, fiind preluate şi interpretate fotografii de pe pagina sa de Facebook, precum 
şi inoculată ideea că s-ar fi aflat pe acoperiş pentru a-şi face un ultim ”selfie” – fotografie înainte 
de a se sinucide. 
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În administrarea materialului probator au fost audiaţi părinţii minorei, persoanele cu care 
aceasta s-a aflat la momentul decesului, prieteni apropiaţi, pentru a se putea contura 
personalitatea lui V. D.-Ş.şi a fi identificat cadrul factual din seara de 15.03.2017. 

Potrivit constatărilor preliminare efectuate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu 
(adresă nr. 745/A8/293/30.03.2017) moartea minorei V. D.-Ş.a fost violentă şi s-a datorat unui 
politraumatism, cu multiple fracturi osoase şi rupturi de organe interne. Leziunile traumatice 
constatate la autopsie s-au putut produce la data de 15.03.2017 prin cădere de la înălţime, pe un 
plan dur neregulat şi au avut rol determinant în survenirea decesului, produs la aceeaşi dată. 

Din actele administrate în cauză au rezultat următoarele: 

Blocul turn de pe bld. Vasile Milea din Sibiu constituia un punct de atracţie pentru tineri, 
care obişnuiau să urce pe acoperiş pentru a admira priveliştea oraşului, de la înălţime. 

La data de 15.03.2017 mai mulţi minori (xxxxxxxxx) împreună cu o profesoară de limba 
engleză, P. M. de la Colegiul Tehnic „Cibinium” din Sibiu au stabilit să se întâlnească şi să urce 
pe acoperişul blocului turn pentru a face fotografii. La ora 18:00 lângă blocul-turn au venit toţi cei 
menţionaţi anterior dar şi B. I. – tot profesoară de limba engleză, sora lui P. M., împreună cu cei 
doi copii minori şi cu o cunoştinţă de-a acestora „Sorin”, P. fiind însoţită de asemenea, de fiul său 
minor. 

V. D.-Ş.o însoţea pe N. A.-T., cu care era prietenă, ea fiind singura elevă de la Şcoala 
Generală nr. 4, în timp ce ceilalţi minori erau elevi în cadrul Colegiul Tehnic „Cibinium” din Sibiu. 

Accesul în blocul turn era limitat, intrarea fiind prevăzută cu interfon, însă grupul a aşteptat 

până când a ieşit un locatar, putând astfel să intre. O parte a urcat cu liftul, alta pe scări. Accesul 

pe acoperiş era prevăzut de o uşă metalică, tip grilaj, care avea lacăt însă era desprinsă din 

balamale şi lăsată într-o parte. 

 Din declaraţii a rezultat că cele două profesoare împreună cu copiii minori şi cu „Sorin” au 

stat aproximativ 30 de minute pe acoperiş, timp în care au făcut fotografii şi au discutat, după care 

au coborât. În timp ce aceştia coborau încă scările, pe acoperiş au rămas M. E., S. P., N. M.-G., 

N. A.-T. şi V. D.-Ş. 

Acoperişul era izolat cu folie bituminoasă şi prevăzut de jur-împrejur cu o balustradă din 

ciment ori cărămidă, cu înălţimea de aproximativ 1,20 m. În apropierea laturii dinspre Calea 

Dumbrăvii a clădirii, pe o porţiune de aproximativ 3 m. lungime, balustrada avea o înălţime mult 

mai mică, prezentând aspectul unei borduri de aproximativ 40-45 cm. Pe exteriorul clădirii, pe 

porţiunea de aproximativ 3 m. în care se afla bordura respectivă, era prevăzut un cadru metalic 

similar unei balustrade, ancorat în tencuiala clădirii. Acest cadru metalic avea aplicate, tot pe 

exterior, mai multe panouri ondulate din azbociment, care nu-l acopereau integral, lăsând în 

partea superioară, între margine şi cadrul metalic, un spaţiu de aproximativ 30 cm. 

Încă de la început, V. D.-Ş. s-a aşezat pe respectiva bordură, părând tulburată de ceva. 

Ceilalţi s-au sesizat despre starea ei însă, întrucât nu o cunoşteau prea bine, mai puţin T., au 

lăsat-o în pace. După ce au plecat adulţii, de locul în care stătea V. D.-Ş. s-au apropiat şi M. E., 

N. M.-G. şi S. P.-A., toţi trei aşezându-se în stânga V. D.-Ş., pe bordură. Din declaraţiile minorilor 

care au fost de faţă a rezultat că M. E s-a întors cu faţa spre exteriorul clădirii, acelaşi lucru 

făcându-l şi V. D.-Ş însă aceasta şi-a întins picioarele prin grilaj, deasupra placajului din 

azbociment. După câteva secunde grilajul metalic s-a desprins din tencuială, trăgând-o pe V. D.-Ş 

după el, fără ca minora să mai aibă timp să-şi retragă picioarele şi fără ca vreunul dintre ceilalţi 

minori să poată realiza ce se întâmplă şi să o poată ajuta. 

În cauză s-a obţinut o autorizaţie de percheziţie informatică asupra telefonului lui V. D.-Ş 

însă aceasta nu s-a putut efectua întrucât telefonul era nefuncţional. 
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Declaraţiile martorelor, bazate pe postările din mediul virtual ale minorei V. D.-Ş au condus 

la concluzia iniţială că aceasta a fost victima jocului „Balena Albastră”. Niciun alt mijloc de probă 

administrat în cauză nu a fost în măsură să probeze acest lucru. Mai mult, după audierea tuturor 

martorilor oculari, precum şi a celor care cunoşteau date relevante despre deces, a rezultat că 

minora V. D.-Ş a fost victima unui accident nefericit, neexistând nicio legătură de cauzalitate între 

„Balena Albastră” şi moartea sa. 

***** 

B. D.-F. 

La data de 04.06.2017 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei muncipiului Săcele 

s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, B. D.-F., în vârstă de 14 ani, a fost 
găsit spânzurat la parterul casei aflată în construcţie, situată în Săcele, jud. Braşov. 

Prin ordonanţa nr. 4816/P/2017 din aceeaşi dată s-a dispus începerea urmăririi penale 
în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. de art. 192 alin. 1 din 
Codul penal.  

Prin ordonanţa din data de 06.06.2017 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din 
infracţiunea de „ucidere din culpă”, prev. de art. 192 alin. 1 din Codul penal în infracţiunea de 
„determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, prev. de art. 191 alin. 1 şi 2 din Codul penal, 

întrucât, după reaudierea mamei minorului, B. D. F. şi a martorei P. C. a rezultat faptul că B. D.-F. 
a accesat de pe telefonul mobil jocul Balena Albastră, apreciindu-se că ar fi putut exista o 
legătură între deces şi respectivul joc. 

Prin ordonanţa din data de 13.06.2017 s-a dispus conexarea dosarului penal nr. 
4816/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov la dosarul nr. 35/D/P/2017. 

Potrivit raportului de experiză medico-legală (autopsie) nr. 254/Aut/06.06.2017 al 
Serviciului Judeţean de Medicină Legală Braşov moartea lui B. D.-F.a fost violentă şi s-a datorat 
insuficienţei respiratorii acute consecutive asfixiei mecanice prin spânzurare. Leziunea traumatică 
constatată la autopsie – şanţul de spânzurare – s-a putut produce prin comprimarea gâtului cu 
ajutorul unui laţ acţionat de greutatea proprie a corpului. La necropsie, în afara şanţului de 
spânzurare, nu s-au constatat alte leziuni traumatice. 

Corpul neînsufleţit al minorului a fost descoperit de către sora sa, B. C., în casa aflată în 
construcţie din curtea locuinţei, niciun membru al familiei neputând avea vreo justificare pentru 
gestul fatal. A doua zi, mama împreună cu martora P. C. au accesat telefonul mobil utilizat de 
către minor şi au descoperit că printre ultimele căutări se aflau informaţii despre metode de 
sinucidere prin spânzurare. De asemenea, au descoperit că B. D.-F.purtase mai multe discuţii 
referitoare la jocul Balena Albastră pe Messanger însă aplicaţia s-a şters fără a mai putea 
vizualiza ceva. 

Au fost audiaţi martorii C. A. M. şi T. E., colegi de clasă cu minorul iar din declaraţiile 
acestora a rezultat că Daniel era un copil liniştit, timid şi destul de tăcut. Acesta dorea să urmeze 
cursurile Liceului militar însă fusese respins la una dintre probe; colegii săi nu ştiau la care 
anume. 

Urmare verificărilor efectuate la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza s-a 
comunicat faptul că B. D.-F.a fost declarat „Respins” în urma evaluării răspunsurilor din probele 
psihologice susţinute la data de 10.04.2017, reieşind un profil psihologic disimulant. S-a făcut 
menţiune despre faptul că probele psihologice nu sunt evaluări clinice, ci urmăresc evaluarea 
potenţialului intelectual şi aptitudinal, de adaptare la mediul militar, de evaluare a capacităţii de 
comunicare, de identificare a nivelului şi naturii motivaţiei pentru cariera militară, precum şi a altor 
caracteristici propuse de structurile expert din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Minorul 
fusese respins la criteriul privind potenţialul aptitudinal general, care presupune verificarea unor 
abilităţi cognitive, motiv pentru care nu a mai susţinut şi celelalte probe ale procesului de selecţie 
(probele sportive de evaluare a nivelului capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală). 
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Ambii martori l-au auzit pe B. D.-F. vorbind despre jocul Balena Albastră însă acesta s-a 
manifestat împotrivă, părându-i-se „o prostie” şi respingând „în mod clar” ideea de a intra într-un 
astfel de joc. 

În cauză a fost autorizată o percheziţie informatică asupra telefonului mobil marca 
Vodafone folosit de către B. D.-F., nerezultând că minorul ar fi accesat aplicaţia Youtube pentru a 
viziona filmuleţe referitoare la jocul „Balena Albastră” or ar fi căutat informaţii on line cu privire la 
modalităţi de sinucidere. Nu au fost găsite dovezi ale implicării sale în jocul „Balena Albastră”, 
aspect susţinut de altfel şi de faptul că nu prezenta nicio urmă de tăietură pe corp ori alte 
caracteristici specifice îndeplinirii unor „provocări” anterioare celei finale. 

***** 

Investigaţiile au fost efectuate inclusiv în mediul on line, fiind identificat un site web 
denumit „balenaalbastra.ro”. Site-ul era prezentat cu imaginea unui craniu uman pe fundal negru 
şi oferea posibilitatea autentificării prin crearea unui cont. Din verificările iniţiale a rezultat că site-
ul  „balenaalbastra.ro” a fost înregistrat la data de 23.03.2017 pentru SC Globe Hosting SRL, fiind 
găzduit pe un server aparţinând SC „Astimp Consulting” SRL. Domeniul „balenaalbastra.ro” a fost 
închiriat de către SC Ovinetwork SRL-D cu sediul în Pantelimon, jud. Ilfov, pentru care persoană 
de contact figura M. F.-O. 

A fost audiat în calitate de martor M. F.-O.care a declarat că societatea sa are ca obiect de 
activitate servicii de găzduire web, de publicitate, de print şi web design. La data de 23.03.2017 a 
înregistrat domeniul www.balenaalbastra.ro pentru D. I. din Călăraşi. Martorul a arătat că nu 
deţinea date despre conţinutul site-ului, nefiind răspunzător pentru acesta, cu atât mai mult cu cât 
are peste 100 de pachete de găzduire vândute. 

Organele de cercetare penală l-au identificat şi audiat pe D. I., care a arătat că a 
achiziţionat domeniul www.balenaalbastra.ro de la SC Ovinetwork SRL-D cu intenţia de a-l folosi 
drept paravan pentru jocul său „Metin 2”, pentru valorificarea căruia avea nevoie de cât mai mulţi 
utilizatori. Spera că folosindu-se de notorietatea jocului „Balena Albastră” ar fi putut atrage clienţi, 
cu interfaţa jocului, care să ajungă să intre apoi în „Metin 2”, fără ca între cele două să existe vreo 
legătură. O perioadă pagina a fost inactivă ca urmare a unor probleme ale firmei de găzduire, 
interfaţa conţinând doar date generale despre mamiferul balena albastră. D. I. a mai arătat că 
intenţiona să dezvolte jocul „Metin 2” însă din cauza problemelor ivite cu jocul „Balena Albastră” 
va renunţa să îl administreze de pe domeniul respectiv. 

***** 

Începând cu luna martie 2017 mediul on line, pe baza datelor din mass-media, a fost 
asaltat cu informaţii despre diverse cazuri în care erau implicaţi copii ce ar fi jucat „Balena 
Albastră”. Fără a se efectua verificări din mai multe surse, aproape fiecare caz în care unul sau 
mai mulţi copii prezentau urme de autoagresiune, ori pretindeau că ar fi fost victimele unor 
ameninţări, devenea un caz de „Balena Albastră”. 

Astfel, F. A.-M., o persoană instituţionalizată la Centrul de Plasament „Aurora” din Codlea 
a declarat că a vizionat pe Youtube un filmuleţ în care era prezentat jocul, fiind curioasă ca 
urmare a informaţiilor auzite. Şi-a făcut un cont pe Vkontakte pentru a putea accesa jocul, fără a 
reuşi acest lucru în final. Martora a declarat că ulterior, a descoperit în aplicaţia GPS a telefonului 
un traseu pe hartă care avea drept punct de pornire locaţia în care se afla şi ca destinaţie o 
adresă din Codlea. S-a deplasat acolo împreună cu un prieten pentru a descoperi că persoana de 
la respectiva adresă – o femeie în vârstă de 40 de ani - nu cunoştea nimic în legătură cu traseul 
apărut pe telefon.   

Nu s-a stabilit nicio legătură între F. A.-M şi posibilii „administratori” ai jocului „Balena 
Albastră”. 

*** 

Cu adresa nr. 1008180/28.03.2017 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov – Poliţia 
Oraşului Măgurele – Postul de Poliţie Jilava a comunicat la dosar mai multe lucrări penale în 

http://www.balenaalbastra.ro/
http://www.balenaalbastra.ro/
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care se efectuaseră cercetări referitoare la cazuri suspecte de a fi fost în legătură cu jocul „Balena 
Albastră”. Mai mulţi elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Jilava din jud. Ilfov îşi manifestaseră 
dorinţa de a se implica în joc.  

Minora P. A. A., în vârstă de 12 ani, se zgâriase cu acul de la un compas pe piciorul drept 
încercând să-şi inscripţioneze „f57”, fără însă a cunoaşte detalii ori a fi intrat în legătură cu vreun 
„administrator”. În cadrul unui Program de Prevenire a Delincvenţei Juvenile şi a Victimizării 
Minorilor organele de poliţie au realizat o activitate de informare la respectiva şcoală, încercând 
să le atragă atenţia asupra pericolului prezentat de „Balena Albastră”. 

*** 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov – Poliţia Oraşului Popeşti Leordeni a 

comunicat cu adresa nr. 888179/29.03.2017 o lucrare înregistrată la nivelul Postului de Poliţie 
Glina prin care se efectuase de asemenea o activitate de prevenţie şi informare a elevilor din 
cadrul şcolilor generale din comuna Glina referitoare la jocul „Balena Albastră”. 

*** 

Urmare sesizărilor referitoare la implicarea în joc a unor copii din comuna Şoars, jud. 
Braşov, au fost audiaţi minorii G. L.-F., F. A.-D. şi S. E. S., elevi ai Şcolii Generale „Bărcuţ”, sat 
Bărcuţ, toţi declarând că aflaseră despre joc şi că deveniseră curioşi însă nu intraseră în legătură  
cu nicio persoană care să-i îndrume, realizând pericolul.  

Minora S. E. S prezenta o tăietură pe antebraţul mâinii stângi însă a afirmat că în urmă cu 
o lună decedase câinele său şi se tăiase cu lama, realizând ulterior că fusese inconştientă şi fără 
a avea vreo legătură cu „Balena Albastră”. 

*** 

La data de 13.03.2017 s-a înregistrat sesizarea primită de la conducerea Liceului „Sextil 
Puşcariu” din Bran, jud. Braşov privind pe elevul P.-A. M.-V., în vârstă de 17 ani, care ar fi 
îndeplinit o parte dintre provocările jocului. 

Minorul a declarat că intrase în joc, prin intermediul unui link al cărui nume era trecut în 
litere chirilice, primit pe reţeaua de socializare Facebook de la un utilizator necunoscut. Jocul i se 
deschidea singur, perioadă în care nu putea utiliza în alt scop calculatorul şi se închidea după 
finalizarea discuţiilor. P.-A. M.-V a arătat că a îndeplinit mai multe provocări, printre care: a 
ascultat la ora 04:20 melodii „înspăimântătoare” trimise de „Balenă”, a vizionat filme de groază 
trimise de „Balenă” dar şi găsite de el, lipsind de la şcoală o zi pentru a face acest lucru, s-a urcat 
pe bloc la ora 04:20, fotografiindu-se pentru a dovedi că stătea cu picioarele în afara parapetului, 
a mers pe calea ferată de la Râşnov tot la ora 04:20. După ce a aflat mai multe despre joc, 
realizând că ar fi putut fi periculos, i-a comunicat „Balenei” că dorea să renunţe, moment în care 
aceasta a început să-l ameninţe, atât pe el cât şi pe familia sa, descriindu-i îmbrăcămintea şi felul 
în care avea aranjat părul pentru a-i dovedi că îl urmărea şi că era capabilă să-şi pună în aplicare 
ameninţările. Pentru a nu mai fi contactat, P.-A. M.-V a scos bateria laptopului, descoperind 
ulterior că toate discuţiile, precum şi orice urmă a jocului dispăruseră din calculator. 

Ameninţările l-au destabilizat emoţional pe minor care a fost evaluat psihologic de către 
psihologul liceului şi de către specialişti din cadrul Spitalului de Pediatrie Braşov, fiindu-i prescris 
tratament medicamentos. 

În cauză a fost autorizată o percheziţie informatică asupra laptopului utilizat de către P.-A. 
M.-V descoperindu-se doar căutări pe www.google.ro de date şi informaţii despre „Balena 
Albastră” în limba română şi în limba engleză. Nicio altă urmă a vreunei aplicaţii de genul celei 
descrise de către martor, care să fi rulat la un moment dat în calculator nu a fost descoperită, 
rămânând un dubiu care nu poate fi înlăturat în niciun fel. 

*** 

http://www.google.ro/
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Urmare descoperirii elevei R. B.-C., în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Râşnov care avea 
scrijelit pe mână „F4”, s-au început verificări referitoare la implicarea acesteia în jocul „Balena 
Albastră”. 

Minora a declarat că după ce a aflat de la ora de dirigenţie despre joc, a devenit curioasă 
şi s-a decis să-l caute. Şi-a făcut un cont pe platforma Vkontakte intrând în legătură cu alte 
persoane care doreau să joace „Balena Albastră”, precum şi descoperind lista cu cele 50 de 
provocări. 

R. B.-C.a declarat că, la data de 22.03.2017, în jurul orei 14:30, a fost sunată pe telefonul 
mobil de la un număr de telefon înregistrat în România, iar o voce bărbătească i-ar fi spus să 
meargă acasă. În jurul orei 19:30, aceeaşi voce, sunând de la un alt post telefonic a contactat-o 
din nou şi i-a comunicat faptul că face parte dintr-o comunitate foarte mare de persoane care 
cunosc date despre ea, enumerându-i câţiva prieteni apropiaţi şi spunându-i că ştiu că locuieşte 
cu bunica, părinţii fiind despărţiţi şi plecaţi în Germania. Vocea i-a comunicat că dacă nu va face 
provocările din joc o vor omorî, pe ea sau pe familia sa. De teamă, şi-a scrijelit pe mână semnul 
„F4”, intenţionând să facă „F40”, însă nereuşind.  Ulterior, minora şi-a şters contul de VK, precum 
şi numerele de telefon de la care fusese sunată. 

În cauză s-a autorizat transmiterea de către Orange, furnizor de comunicaţii electronice a 
datelor de trafic şi de localizare efectuate de la postul telefonic utilizat de către R. B.-C.. 
Confruntată cu listingul, minora nu a recunoscut niciun număr de telefon străin care să o fi 
contactat-o la data de 22.03.2017. De altfel, la orele indicate de către aceasta ca fiind sunată, nu 
apăreau apeluri primite decât de la un număr despre care minora a declarat că-i aparţinea unui 
prieten. 

Nicio legătură nu a putut fi stabilită între posibilii „administratori” ai jocului „Balena 
Albastră” şi minora R. B.-C., cu atât mai mult cu cât declaraţiile acesteia nu au fost confirmate de 
mijloacele de probă administrate. 

*** 

Prin procesul-verbal din data de 28.03.2017 organele de urmărire penală din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii 
de „determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, prev. de art. 191 din Codul penal, reţinându-se în 
fapt că, minora B. A., elevă în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială din comuna Sascuţ, jud. Bacău 
prezenta pe corp urme de autoflagelare şi îi declarase directoarei că intenţiona să se sinucidă, 
rezultând implicarea sa în jocul „Balena Albastră”. 

Prin ordonanţa nr. 109/P/2017 din data de 29.03.2017 s-a dispus începrea urmăririi 
penale în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „determinarea sau înlesnirea 
sinuciderii”, prev. de art. 191 alin. 1, 2 şi 4 din Codul penal. 

Prin ordonanţa din data de 13.04.2017 s-a dispus conexarea dosarului penal nr. 
109/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău la dosarul penal nr. 35D/P/2017. 

Fiind audiată în cauză, minora B. A.,a declarat că avea un cont pe platforma VK de 
aproximativ 1 an de zile. La începutul lunii martie 2017 au început să apară informaţii despre joc, 
precum şi utilizatori dornici să încerce. B. A.,, care folosea apelativul „Aellatic Bucataru” l-a 
contactat pe „Rexa Tron”, un utilizator care părea să aibă informaţii despre joc. Cu acesta a 
început să comunice în limba engleză, indicându-i paşii pe care trebuia să-i urmeze. Astfel, primul 
a fost să posteze mesajul „Cred...”, regulile fiind să nu părăsească jocul, să nu spună nimănui 
nimic despre acesta, să respecte provocările, ultima provocare fiind sinuciderea. Printre sarcinile 
pe are le-a îndeplinit au fost următoarele: a scris numele persoanei cu care comunica, s-a uitat la 
filme de groază la ora 04:20 (link-urile fiind trimise de către „Rexa Tron”), şi-a inscripţionat pe 
mână „F57”, trimiţând fotografii drept dovadă. B. A., a renunţat la joc în momentul în care a primit 
provocarea de a se urca pe o clădire înaltă şi a trimite o poză, dezinstalând aplicaţia din telefon. 

În cauză au fost audiate minorele S. I.-V., în vârstă de 13 ani – care şi-a creat un cont pe 
VK la propunerea B. A.,, aflând regulile jocului „Balena Albastră” însă neimplicându-se în joc; 
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Iancu Larisa, în vârstă de 14 ani – aflând despre joc şi-a făcut cont pe VK însă nu a ajuns să intre, 
desenându-şi pe mână „#28” fără nicio legătură cu „Balena Albastră”; C. E. E. D., în vârstă de 15 
ani – a descărcat aplicaţia „Blue Whale” şi a executat primele 4 provocări, care îi erau trasmise 
prin mesaj, în limba română; la a 5-a provocare i se cerea să se taie cu o lamă pe mână în formă 
de „F5” iar minora nu a dat curs cerinţei, dezinstalând aplicaţia şi resetând tableta; M. A.-A., în 
vârstă de 14 ani – nu dispunea de telefon mobil ori de calculator însă aflând despre joc şi-a 
desenat o balenă pe mâna stângă şi le-a spus colegilor de clasă că era implicat în joc, din dorinţa 
de a face o farsă de 1 aprilie. 

Verificări au fost efectuate şi în comuna Livezi, jud. Bacău unde două minore B. O.-S. (13 
ani), S. V. M. (14 ani) şi S. I.-C. (13 ani) prezentau zgârieturi la nivelul antebraţului stâng, existând 
suspiciuni că se tăiaseră în executarea unei provocări a jocului „Balena Albastră”. B. O.-S.şi S. I.-
C. au declarat că nu deţineau telefon mobil ori calculator şi că se zgâriaseră pe braţ, cea dintâi cu 
o „clamă de prins părul” întrucât se certase cu o prietenă iar celelalte doua cu o lamă pentru că se 
supăraseră pe prietenii lor. 

Majoritatea copiilor audiaţi proveneau din familii deorganizate, fiind crescuţi fie de un 
singur părinte (celălalt era plecat la muncă în străinatate sau îi abandonase), fie de bunici, ori de 
vecini, în cazul lui S. I.-C.. Nu au putut fi identificate persoanele care comunicau cu minorii şi 
transmiteau „provocările” în cadrul jocului „Balena Albastră”. 

*** 

La data de 10.04.2017 organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei municipiului Sf. 
Gheorghe au fost sesizate de către K. L., directorul Liceului Kos Karoly din Sf. Gheorghe cu 
privire la faptul că P. C., în vârstă de 19 ani, elev la respectiva unitate de învăţământ, ar f i accesat 
jocul „Balena Albastră”, prezentând mai multe tăieturi la nivelul antebraţelor, pieptului şi gambei 
piciorului. Din audierea lui P. C., a rezultat că, la începutul lunii aprilie 2017, a accesat din 
curiozitate grupul „PDF Blue Whale Game BR Oficial” intrând în legătură cu un „mentor” ce utiliza 
numele de „Gabriel Silva” şi vorbea în limba portugheză.  

Sub îndrumarea acestuia, în noaptea de 09/10.04.2017, la ora 02:00 s-a automutilat cu o 
lamă de bărbierit. Ulterior nu a mai discutat cu „Gabriel Silva”, fiindu-i descoperite tăieturile la 
şcoală şi sesizate organele de poliţie. 

Prin ordonanţa din data de 25.04.2017 s-a dispus conexarea dosarului penal nr. 
356/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna la dosarul nr. 35D/P/2017. 

P. C., a pus la dispoziţia organelor de cercetare penală comunicările purtate cu „Gabriel 
Silva” reieşind că el a fost cel care l-a contactat pe „mentor” şi că a ales, fără a fi constrâns ori 
ameninţat în vreun fel, să-şi provoace tăieturile, în condiţiile în care persoana de dialog i-a spus 
să se taie, deşi nu i-a indicat locul şi nici nu i-a cerut să-i trimită fotografii. 

P. C., provine, de asemenea, dintr-o familie dezorganizată, fiind crescut doar de tată şi 
ducând o existenţă modestă. 

Din materialele administrate în cauză nu s-a reuşit identificarea lui „Gabriel Silva”. 

*** 

Prin ordonanţa nr. 381/P/2017 din data de 06.04.2017 a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Sibiu s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de „determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, prev. de art. 191 alin. 2 şi 4 din Codul penal, 
reţinându-se în fapt că, în cursul lunilor martie şi aprilie 2017, minora T. Ş. C., în vârstă de 14 ani, 
a fost instigată să încerce să se sinucidă, de o persoană rămasă necunoscută, prin intermediul 
jocului „Balena Albastră”. 

Prin ordonanţa din data de 26.04.2017 s-a dispus conexarea dosarului penal nr. 
381/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu la dosarul penal nr. 35D/P/2017. 

Din declaraţia minorei, în vârstă de 14 ani, elevă în clasa a VII-a la Şcoala Generală 
„Regele Ferdinand” din Sibiu a rezultat că, în cursul lunii martie 2017, a aflat de la un prieten 
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„Mihai” că pentru a juca „Balena Albastră” trebuia să-şi facă un cont pe VK. După ce s-a logat pe 
respectiva reţea de socializare, T. Ş. C a intrat în legătură cu utilizatoarea „Andreea Popescu” 
care i-a indicat contul unui „admin” – „Victor Cezar”, devenit între timp „Victor Vesca”. A primit de 
la acesta patru provocări: să-şi deseneze cu pixul pe braţ o balenă şi semnul „F57”, să se uite la 
filme de groază de ora 00:00 sau la 05:00, să asculte o melodie trimisă de „admin” şi să-şi 
încrusteze cu lama pe piele trei linii – un început al unei balene al cărei desen urma să-l finalizeze 
într-o sarcină ulterioară. Întrucât nu a dorit să îndeplinească provocarea finală, minora a 
dezinstalat jocul, „Victor Vesca” transmiţându-i prin intermediul prietenului său „Mihai” că va fi 
pedepsită întrucât s-a retras. 

„Mihai”, identificat în persoana lui K. I.-M., elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional 
„Octavian Goga” din Sibiu a arătat că după ce şi-a creat contul pe VK şi a intrat în legătură cu 
„Andreea Popescu”, a fost îndrumat către un anume „Tavy Tavi” – „admin”, care i-a dat aceleaşi 
provocări ca şi T. Ş. C. Nici K. I.-M nu a îndeplinit-o pe cea de-a patra însă, înainte de a 
dezinstala aplicaţia VK l-a întrebat pe „admin” ce urma să păţească T. Ş. C.  dacă se retrăgea din 
joc, primind răspunsul că ar fi fost omorâtă. Minorul a declarat că nu a luat niciodată în serios 
discuţiile purtate cu „admin”-ul, nefiind ameninţat personal în niciun fel. Ameninţările i-au fost 
trimise prin intermediul T. Ş. C., căreia „Victor Vesca” i-a comunicat că trebuia să intre din nou în 
joc dacă vroia să mai aibă vreo şansă la viaţă. Nici această ameninţare nu a crezut-o, 
neproducându-i stare de temere întrucât a realizat că respectiva persoană minţea, pretinzând că 
urmase toate provocările iar după ce luase o supradoză de pastile devenise direct administrator.  
Mai mult, cu doar trei zile înainte de a intra în legătură cu K. I.-M şi T. Ş. C. „Victor Vesca” 
postase on line dorinţa de a intra în joc. 

*** 

Prin ordonanţa nr. 174/P/2017 din data de 22.03.2017 organele de cercetare penală din 

cadrul Poliţiei oraşului Darabani, jud. Botoşani au dispus începerea urmăririi penale în cauză sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de „ameninţare”, prev. de art. 206 alin. 1 din Codul penal, 
reţinându-se în fapt că, la data de 14.03.2017 minorul M. A., în vârstă de 13 ani, a fost ameninţat 
de „Bob Raimondo” cu moartea în scopul îndeplinirii unei prime provocări constând în producerea 
de excoriaţii pe mână, în cadrul unui joc de pe Facebook. 

Prin ordonanţa din data de 07.04.2017 s-a dispus conexarea dosarului penal nr. 
174/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani la dosarul nr. 35D/P/2017. 

Minorul M. A, elev în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială „Leon Dănăilă” din Darabani a 
arătat că după ce a acceptat o cerere de prietenie pe contul de Facebook, din partea unui anume 
„Bob Raimondo”, a primit un link către site-ul „balenaalbastra.ro”, pe care accesându-l, a 
descoperit o listă cu 50 de „provocări”, prima fiind de a se zgâria pe mână, iar cea de-a doua de a 
trece prin faţa unei maşini aflate în mişcare. Nu le-a citit pe toate şi a închis pagina însă la scurt 
timp, în privat, a primit o fotografie de la „Bob Raimondo” în care era înfăţişată casa sa. Poza era 
mai veche întrucât nu prezenta imaginea actualizată însă a fost suficientă pentru a-l speria, cu 
atât mai mult cu cât interlocutorul i-a comunicat că dacă nu îndeplinea prima sarcină avea să fie 
omorât. A îndeplinit prima „provocare”, tăindu-se pe mână cu un pix deteriorat  şi provocându-şi 
mai multe excoriaţii superficiale, însă nu a trimis o fotografie drept dovadă, astfel cum i s-a cerut, 
ci l-a şters din lista de prieteni pe „Bob Raimondo”, blocându-i accesul la pagina sa şi a părăsit 
aplicaţia. După două zile minorul a constatat că îi fusese accesat fără drept contul de Facebook, 
iar cineva postase în numele său cuvinte şi imagini obscene şi de groază; după ce le-a şters şi a 
resetat contul nu a mai avut probleme. 

„Bob Raimondo” nu a putut fi identificat, nefiind descoperite urme ale comunicării sale cu 
minorul. 

*** 

Prin ordonanţa nr. 1878/P/2017 din data de 23.03.2017 a organelor de cercetare penală 
din cadrul Poliţiei Municipiului Galaţi s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de instigare la „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 47 raportat la art. 193 alin. 1 
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din Codul penal, reţinându-se în fapt că, mai mulţi elevi ai Şcolii Gimnaziale Braniştea din jud. 

Galaţi şi-au provocat autoleziuni – tăindu-se pe antebraţe, în mod repetat, ca urmare a participării 
la jocul „Balena Albastră”. 

Prin ordonanţa din data de 01.06.2017 s-a dispus conexarea dosarului penal nr. 
1878/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi la dosarul nr. 35D/P/2017. 

 Toţi minorii au fost audiaţi în cauză rezultând că, în afara lui C. M.-A., niciunul dintre ei nu 
jucase „Balena Albastră”, provocându-şi tăieturi – care în urma rapoartelor medico-legale dispuse 
au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale – pe rând, imitându-se unul pe altul. Toţi se interesaseră 
pe internet despre joc, vizualizând filmuleţe despre el însă nu merseseră mai departe. Doi dintre 
minori au declarat că s-au tăiat întrucât erau supăraţi că părinţii erau plecaţi în Italia, la muncă. C. 
M.-A., a arătat că a accesat aplicaţia „Balena Albastră” şi şi-a creat un cont, comunicând date 
false iar după îndeplinirea primei provocări – desenarea semnului „F#57” pe mână şi trimiterea 
unui fotografii către o persoană cu care discuta în limba engleză – a renunţat la joc, temându-se 
să continue. Şi-a provocat în schimb leziuni pe mâini ulterior, din cauza faptului că se certase cu o 
prietenă.  

Au fost de asemenea audiaţi părinţii tuturor copiilor, dispunându-se consilierea psihologică 
a minorilor. 

La acelaşi dosar a fost conexată şi cauza nr. 2121/P/2017 în care s-a dispus începerea 
urmăririi penale pentru aceeaşi infracţiune, reţinându-se în fapt că, la data de 01.04.2017, în jurul 
orei 18:00, în loc public, minora N. D.-E., în vârstă de 14 ani, s-a tăiat pe antebraţ în mod repetat, 
cu un ciob de sticlă, după ce a vizionat mai multe clipuri pe internet cu jocul „Balena Albastră”. 

Din declaraţia minorei N. D.-E dar şi a martorilor, minori de asemenea, care o însoţeau, a 
rezultat că, în seara de 01.04.2017, în timp ce se afla pe stradă împreună cu prietenii săi, în 
contextul unei stări de tensiune din cauza unor neînţelegeri cu mama sa, Denisa a căutat 
informaţii pe Youtube despre jocul „Balena Albastră” şi, urmărind să îndeplinească prima 
provocare, fără a fi intrat efectiv în joc, s-a tăiat de mai multe ori pe antebraţ, cu un ciob găsit pe 
jos. Prietenii săi au certat-o şi au ajutat-o să se şteargă, fiind interpelaţi de o patrulă de poliţie 
care se afla în zonă. 

*** 

La data de 30.05.2017 a fost comunicată la dosar lucrarea nr. 7 VIII/1/2017 a DIICOT – BT 
Vâlcea în care s-au efectuat cercetări referitoare la jocul „Balena Albastră”. Astfel, la data de 
31.03.2017 au fost identificaţi mai mulţi minori: Ş. M.-L, născută la data de 03.07.2000; I. M.-E., 
născută la data de 27.09.2001; B. P.-E., născut la data de 10.05.1999; Ş. M.-N., născut la data de 
21.09.1999; N. M.-M., născută la data de 08.03.2002; B. C.-A., născut la data de 27.07.2002; T. 
R.-A., născut la data de 18.08.2005, despre care existau indicii că se implicaseră în joc. 

Primele două minore prezentau leziuni minore pe antebraţe însă negau faptul că ar fi jucat 
„Balena Albastră”. 

B. P.-E. avea de asemenea tăieturi superficiale pe braţul stâng, descoperite la Spitalul 
Judeţean Vâlcea – Secţia UPU Pediatrie, unde se prezentase din cauza unor dureri abdominale. 
Acesta a recunoscut că se tăiase cu o zi înainte când căutase informaţii pe internet despre 
„Balena Albastră” însă imediat după aceea spărsese telefonul. 

La aceeaşi unitate spitalicească a fost identificat şi Ş. M.-N. care ingerase o substanţă 
numită „Clopixol” în urma unor discuţii cu mama sa, prezentând pe braţul stâng mai multe tăieturi  
făcute după o ceartă cu prietena sa. 

N. M.-M. prezenta mai multe leziuni în formă de „F57” pe braţul stâng, respectiv o balenă 
pe braţul drept, efectuate în cadrul sarcinilor trimise de o persoană ce utiliza apelativul „Sadek 
Samir” pe Facebook, persoană ce nu a putut fi identificată. 

Minorul B. C.-A. şi-a provocat leziuni cu lama de la ascuţitoare după ce îşi crease un cont 
pe platforma VK şi intrase în legătură cu un „administrator”. Acesta îi ceruse să deseneze o 
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balenă pe o foaie şi să-i trimită o fotografie doveditoare. Tăieturile şi le făcuse fără ca acest lucru 
să-i fi fost cerut, în contextul în care mai mulţi colegi din şcoală jucau „Balena Albastră” şi 
deciseseră să îndeplinească sarcinile simple. 

T. R.-A. se tăiase pe mână încercând să îndeplinească una dintre sarcinile jocului „Balena 
Albastră”, pe care le găsise pe internet, fără a-şi face un cont special în acest sens şi fără a intra 
în legătură cu vreun „administrator”. Minorul se afla în îngrijirea bunicilor, părinţii fiind plecaţi la 
muncă în străinătate. 

*** 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
*** 

La data de 26.06.2017 a avut loc la Eurojust - Haga, o întâlnire de coordonare între 
reprezentanţi din următoarele state: Belgia, Austria, Cehia, Franţa, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, 
Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Elveţia, Republica Moldova şi România, pe tema jocului 
„Balena Albastră”. Toate aceste state s-au confruntat cu „provocările” jocului, cele mai grave 
situaţii fiind identificate în Republica Moldova, însă legătura directă cu Rusia ori identificarea 
uneia sau mai multor persoane care să fi constituit sursa malefică a „Balenei Albastre” nu s-au 
putut realiza. 

***** 

Faţă de cele mai sus descrise, concluziile anchetei sunt în sensul că jocul „Balena 
Albastră” a cunoscut o amploare nejustificat de mare, generată de speculaţiile şi informaţiile 
furnizate de mass-media care, din dorinţa de a avertiza asupra pericolelor la care se expun 
minorii în mediul on line, a escaladat cazuistica, generând o adevărată psihoză în rândul adulţilor.  

În ceea ce-i priveşte pe minori, s-a constatat că informaţiile în cascadă despre existenţa 
unui joc potenţial letal, care ar fi făcut numeroase victime, câteva ajungând chiar să-şi ia viaţa a 
constituit doar o sursă inepuizabilă de căutări febrile, necesare pentru a alimenta curiozitatea 
specifică vârstei. Este adevărat însă că marea majoritate a „curioşilor” se încadrează într-un tipar 
anume: copii ce provin din familii destrămate, cu părinţi divorţaţi, ori plecaţi la muncă în 
străinătate, aflaţi în grija bunicilor sau a unor străini, copii cu probleme preexistente care au căzut 
victime ale unor persoane, la fel de provocate de implicarea într-un joc perfid, care urmăreau însă 
producerea unor satisfacţii meschine, de cele mai multe ori cu conotaţii pornografice. Cele mai 
multe însă dintre cazurile cercetate au vizat minori care şi-au provocat în special răni superficiale 
din dorinţa de a epata, imitând ceea ce vedeau la alţii ori ceea ce îşi imaginau că presupunea 
participarea la joc.  

În cauzele în care diverşi minori au arătat că au intrat în legătură cu „administratori” care le 
cereau să îndeplinească „provocări” s-a constatat, pe de o parte, că contactele nu au putut fi 
dovedite (lipsa oricăror urme în mijloacele de stocare percheziţionate, lipsa apelurilor de la 
numere necunoscute şi posibil suspecte în listing), iar pe de alta, că aşa-zişii „curatori” erau 
blocaţi încă de la început, fără a ajunge să profereze ameninţări ori să sugereze acţiuni grave. 

În consecinţă, în privinţa infracţiunilor de „determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, prev. de 
art. 191 alin. 2 şi 4 din Codul penal, instigare la „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 47 raportat 
la art. 193 alin. 1 din Codul penal, „şantaj”, prev. de art. 206 alin. 1 din Codul penal şi 
„ameninţare”, prev. de art. 206 alin. 1 din Codul penal, rezultă că nu s-a putut stabili, dincolo de 
orice dubiu rezonabil săvârşirea acestor fapte, devenind incidente dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. c 
din Codul de procedură penală. 

Mai mult, din întreg materialul probator administrat în privinţa cauzelor soldate cu decesul 
celor patru minori, niciunul dintre acestea nu a avut vreo legătură cu „Balena Albastră”.  Este greu 
de cuantificat şi de justificat suferinţa prin care au trecut rudele minorilor, care, dincolo de durerea 
inerentă pierderilor suferite, au fost nevoite să facă faţă unor speculaţii nedrepte, ce păreau 
imposibil de înlăturat la momentele iniţiale. Dacă în privinţa lui C. T.-A., T. G. A. şi B. D.-F. a 
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rezultat încă de la început că decesele au fost cauzate de sinucideri, planând suspiciuni asupra 
motivelor determinante, în privinţa minorei V. D.-Ş. s-a dovedit în final că moartea sa a fost 
cauzată de un accident nefericit. 

Astfel, faţă de infracţiunile de „ucidere din culpă”, prev. de art. 192 alin. 1 din Codul penal, 

urmează a se dispune clasarea, în baza art. 16 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală. 

În ceea ce priveşte infracţiunea de „trafic de droguri de risc”, prev. de art. 2 alin. 1 din 
Legea nr. 143/2000, pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză, urmează a se 
dispune clasarea, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, neexistând probe 
din care să reiasă fără dubiu implicarea lui C. T.-A în traficul de droguri. 

În consecinţă, în temeiul art. 314 alin. 1 lit. a raportat la art. 315 alin. 1 lit. b şi art. 16 lit. c 
şi b Cod procedură penală,  

 
DISPUN: 

 
1. Clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 

 „determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, prev. de art. 191 alin. 2 şi 4 din Codul 
penal (3 fapte),  

 instigare la „lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 47 raportat la art. 193 alin. 1 din 
Codul penal, 

 „şantaj”, prev. de art. 206 alin. 1 din Codul penal, 
 „ameninţare”, prev. de art. 206 alin. 1 din Codul penal (2 fapte), 
 „trafic de droguri de risc”, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000. 
 

2. Clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii a patru infracţiuni de: 
 „ucidere din culpă”, prev. de art. 192 alin. 1 din Codul penal. 
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