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Content description
(Eng.):

Article approaches the phenomenon of violent crime from the perspective of it prevention and control.
In the first part of the article is presented a picture of the current national state of the violent crime.
Based on this analysis we were highlighted underlying causes or intensifies this phenomenon. There
were also identified possible solutions that would diminish the effects of these causes. Article deals
with the necessary resources to prevent and control the phenomenon and also management. The
dynamics of criminal phenomenon from last period and the efforts of the national institutions on one
hand, and the ones of civil society on the other to respondto this phenomenon in an adequate and
efficeint manner tend to require the development of a national strategy to prevent crimes.
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Cuvinte cheie:

Articolul abordează fenomenul criminalității săvârșite cu violență din perspectiva capacității de
prevenție și control al acestuia. În prima partea a articolului este prezentată o radiografie a stării
actuale a criminalității violente la nivel național. Pe baza acestei analize au fost evidențiate cauzele
care stau la baza sau intensifică acest fenomen. Totodată au fost identificate și posibile soluții prin
care să se diminueze efectele acestor cauze. Articolul abordează resursele necesare pentru
prevenirea și controlul fenomenului și totodată managementul acestora. Dinamica fenomenului
infracțional din ultimii ani și eforturile instituțiilor statului și ale societății civile de a-i face față într-o
manieră coerentă și eficace, impune realizarea unei strategii naționale de prevenire a criminalității.
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