
NOTA INFORMATIVĂ 

cu privire la starea delicvenţei juvenile şi activităţii Serviciului siguranţă copii 

pe parcursul semestrului I al anului 2017 
 

 

       Serviciile siguranţă copii din cadrul subdiviziunilor de poliţie teritoriale ale 

Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, pe parcursul perioadei de raport şi-au 

desfăşurat activităţile în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional 

în mediul copiilor, prin prisma realizării prevederilor legislaţiei, planurilor şi 

programelor naţionale, care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi 

reducerii riscului de victimizare a acestora. 

 

I. Dinamica criminalităţii în mediul copiilor 

Conform datelor statistice oficiale şi informaţiei înregistrate pe parcursul 

semestrului I al anului 2017, de către minori şi cu participarea acestora au fost 

săvârşite 358/518 infracţiuni, ceea ce constituie o scădere cu -30,89 %, faţă de 

perioada analogică a anului precedent. Astfel, din numărul total de cauze penale 

pornite, urmărirea penală a fost finisată în 294/488 cauze, dintre care 200/282 - au fost 

trimise spre examinare către instanţa de judecată şi 92/204 - au fost încetate. 
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Urmare, analizei situaţiei la compartimentul dat se  constatată că, în perioada de 

raport, comparativ cu perioada analogică a anului precedent, au fost înregistrate: 1/1-

omor, 1/1 - vătămare intenţionată a integrităţii corporale, 7/9 - infracţiuni de gen 
sexual, tâlhării -5/6, jafuri -23/29, furturi -255/378, huliganisme -15/11 şi 

infracţiuni legate cu droguri -7/9. 
În grup, de către minori şi cu participarea lor au fost comise 88/104 (-15,38 %) 

infracţiuni, 62/36(72,22 %) infracţiuni au fost comise în mod repetat, 10/18 (-44,44 

%) infracţiuni au fost comise în stare de ebrietate şi 1/2 (-50 %) infracţiuni în sfera 

relaţiilor familiare. 

 

II. Aspectul participativ al copiilor la săvârşirea infracţiunilor. 
La comiterea a 358/518 infracţiuni înregistrate în perioada de raport, au 

participat 556/659 persoane de vârstă minoră, din ei 366/331 au fost atraşi la 

răspundere penală, ceea ce constituie 65,83 % din numărul de copii şi eliberaţi de 

răspundere penală cu aplicarea măsurilor de influenţă publică 3/12 copii.  

 



Total minori care au participat la comiterea infracţiunilor semestrul I -2017
EXCEPTION.DE GRAVE - 2

DEOSEBIT DE GRAVE - 5

GRAVE - 66

MAI PUTIN GRAVE - 448

USOARE -35

 

Din numărul de minori care au participat la comiterea infracţiunilor comparativ 

cu perioada analogică a anului precedent: 

- 122/124 au comis infracţiuni în grup cu persoane mature;  

- 77/80 au comis infracţiuni în grup în comun cu semenii săi; 

- 13/9 sunt elevi;  

- 8/8 elevi ai şcolilor medii; 

- 1/1 elevi ai şcolilor profesionale; 

- 1/0 studenţi ai instituţiilor superioare şi medii de învăţământ; 

- 253/250 sunt neîncadraţi în câmpul muncii sau au abandonat procesul de 

studii; 

- 10/16 - cu vârsta sub 10 ani; 

- 4/11 – cu vârsta de 11 ani; 

- 7/9 - cu vârsta de 12 ani; 

- 10/18 - cu vârsta de 13 ani 

- 64/81 - cu vârsta de 14 ani; 

- 96/133 - cu vârsta de 15 ani; 

- 160/174 - cu vârsta de 16 ani;  

- 205/217 - cu vârsta de 17 ani;  

- 172/193 domiciliaţi în aceiaşi localitate; 

- 384/466 domiciliaţi în alte localităţi; 

- 527/634 copii au săvârşit infracţiuni pentru prima dată; 

- 29/25 copii au savârşit infracţiuni repetat; 

- 14/7 copii condamnaţi condiţionat; 

- 31/30 copii fără domiciliu, 

- 14/15 copii au săvârşit infracţiuni în stare de ebrietate; 

- 502/612 fiind băieţi şi 54/47 fete. 

Vârsta minorilor care au participat la comiterea

infracţiunilor pentru VI luni ale anului 2017:
vârstă sub 10 ani - 10;
vârsta de 11 ani - 4;
vârsta de 12 ani - 7;
vârsta de 13 ani -10;
vârsta de 14 ani - 64;
vârsta de 15 ani - 96;
vârsta de 16 ani - 160; 
vârsta de 17 ani - 205;

  
Cu referire la statutul social al minorilor implicaţi în săvârşirea infracţiunilor pe 

parcursul perioadei vizate, este de menţionat că: 

- 316/413 copii - fac parte din familii complete; 

- 36/84 copii - din familii incomplete; 



- 16/7 copii - separaţi de părinţi.  

Conform mediului de domiciliere al acestora se constată că, 314/377 copii care 

au comis infracţiuni sunt din mediu urban şi 242/282 copii sunt din mediul rural.  

Totodată, pe parcursul a şase luni ale anului curent, 186/275 minori aflaţi în 

vizorul poliţiei au săvârşit infracţiuni, dintre care: 

- 18/46 copii – cu vârsta cuprinsă între 10-13 ani; 

- 46/89 copii – cu vârsta cuprinsă între 14-15 ani; 

- 122/140 copii – cu vârsta cuprinsă între 16-17 ani. 
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III. Victimizarea copiilor şi acţiunile întreprinse pentru protecţia lor. 

Pe parcursul perioadei de raport, în 579/494 cauze penale – 625/511 copii au 

fost stabiliţi ca fiind victime ale infracţiunilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, copii au devenit victime ale infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii, fiind 

pornite 7 cauze penale conform elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute 

de art. 145-149 al Codului penal (2016 - 6), după cum urmează: art.145 CP – 6 cauze 

penale şi art. 149 CP – o cauză penală (2016-0), totodată în baza art.151 CP - 2 cauze 

penale şi art. 152 CP – 10 cauze penale. 

Totodată, în 111 (2016-102) cauze penale copiii au fost victime ale 

infracţiunilor de gen sexual, în 24 cazuri (2016 - 18), aceştia au fost abuzaţi în familie 

(de către tatăl biologic - 3, concubin – 4, alte rude - 2 şi alte rude minori -15). 

La fel, copiii sunt frecvent victime ale infracţiunilor patrimoniale, fiind pornite 

111 cauze penale conform elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de 

art.186 al Codului penal (2016-131); 22 – conform art. 187 CP (2016-20) şi 2 – 

conform art. 188 CP (2016-1). 

Concomitent, au fost înregistrate 28 (2016 – 22) acte de huliganism împotriva 

copiilor (art. 287 CP), iar în 39 cazuri (2016-35) aceştia au devenit victime ale 

infracţiunii prevăzute de art. 264 al CP (Încălcarea regulilor de securitate a 

circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care 

conduce mijlocul de transport). 

La fel, este de menţionat faptul că, pe parcursul a şase luni ale anului curent, 

Poliţia a fost sesizată privitor la 72 cazuri de violenţă în privinţa copiilor în mediul 
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familial (2016-100), în baza cărora au fost pornite 18 cauze penale (2016-52) conform 

elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 2011 al CP. 

Întru asigurarea protecţiei drepturilor copilului, au fost înaintate 73 (2016-65) 

demersuri pentru emiterea ordonanţei de protecţie, din ele 63 (2016-48) pentru 

protecţia victimei părinte şi copil şi 10 (2016-17) pentru protecţia doar a victimei 

copil. 

În perioada vizată, au fost plasaţi în diferite servicii de asistenţă 268 (2016 - 

337) copii aflaţi în situaţie de risc, din ei 222 (2016-209) în regim de urgenţă, iar 46 

(2016-138) în regim planificat. 

Un alt compartiment, se referă la cazurile de violenţă în instituţiile de 

învăţămînt, Poliţia fiind sesizată/autosesizată în despre 157 cazuri (2016-138 cazuri) 

dintre care: 

- profesori faţă de elevi – 19/30 cazuri; 

- elevi faţă de profesori – 6/2 cazuri; 

- între semeni – 132/106 cazuri. 

În scopul asigurării protecţiei eficiente a drepturilor copilului, diminuării 

numărului de infracţiuni săvârşite împotriva acestora, la 16 martie 2017, Direcţia 

generală securitate publică a elaborat Dispoziţia IGP nr. 34/4 – 14d „Cu privire la 

prevenirea criminalităţii şi reducerea victimizării în rândurile copiilor”, care a fost 

remisă spre executare în subdiviziunile teritoriale, pentru organizarea şi intensificarea 

activităţilor de prevenire a infracţiunilor de gen sexual, a violenţei, abuzului, neglijării 

şi exploatării copilului în diverse medii sociale. 

De menţionat că, conform prevederilor Ordinului IGP nr. 79 din 29.04.2015 cu 

privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind intervenţia Poliţiei în 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă, 

neglijare, exploatare şi trafic al copilului şi a Ordinului MAI nr. 293 din 08.10.2015 

cu privire la aprobarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, 

exploatare şi trafic al copilului, angajaţii Poliţiei au referit cazurile identificate în 

adresa autorităţilor tutelare locale, în perioada de raport fiind expediate 1489/1425 

fişe de sesizare, dintre care pentru: 

Violenţă psihică - 112 cazuri, dintre care: 

copii cu vârsta sub 13 ani - 63, (33 fete şi 31 băieţi);  

copii cu vârsta 14-15 ani – 38, (27 fete şi 11 băieţi);  

copii cu vârsta 16-17 ani - 11, (5 fete şi 6 băieţi). 

Violenţă fizică - 296 cazuri, dintre care: 

copii cu vârsta sub 13 ani - 146, (46 fete şi 100 băieţi); 

copii cu vârsta 14-15 ani - 94, (37 fete şi 57 băieţi); 

copii cu vârsta 16-17 ani - 56, (22 fete şi 34 băieţi). 

Violenţă sexuală - 43 cazuri, dintre care:  

copii cu vârsta sub 13 ani-17, (16 fete şi 1 băieţi); 

copii cu vârsta 14-15 ani-16, (16 fete şi 0 băieţi); 

copii cu vârsta 16-17 ani- 10, (10 fete şi 0 băieţi). 

Neglijare -1041 cazuri, dintre care: 

copii cu vârsta sub 13 an i- 439, (168 fete şi 271 băieţi); 

copii cu vârsta 14-15 ani - 401, (173 fete şi 228 băieţi); 

copii cu vârsta 16-17 ani - 201, (90 fete şi 111 băieţi). 

Exploatare - 1 caz, dintre care: 

copil cu vârsta sub 13 ani - 1, (1 fată); 

Trafic - 1 caz, dintre care: 



copil cu vârsta sub 13 ani - 1, (1 fată).  

Dificultăţile de adaptare, eşecul şcolar sau sentimental, dezechilibrul emoţional, 

pe fundalul unei lipse de comunicare eficientă cu părinţii (din motivul lipsei acestora 

sau neglijării obligaţiunilor părinteşti) sau rude, pot servi temei pentru comportament 

violent asupra propriei persoane (autoagresiune), care pot culmina cu sinuciderea. 

Astfel, pe parcursul primului semestru al anului curent, au fost înregistrate 71 

(2016 - 72) cazuri de tentativă de suicid, 59/53 fiind fete, iar 12/19 băieţi, cu vârsta 

cuprinsă:  

- sub 13 ani – 5/3 copii; 

- între 13-16 ani – 47/46 copii; 

- între 17-18 ani – 19/23 copii. 

Metodele aplicate la comiterea tentativelor de suicid sunt: 

   - prin strangulare – 3/5 cazuri; 

- prin folosirea pastilelor – 46/44 cazuri;  

- prin folosirea substanţelor toxice – 2/2 cazuri; 

- automutilare – 16/15 cazuri; 

- aruncare de la înălţime – 3/6 cazuri; 

  Totodată, au fost înregistrate 9 (2016-14) cazuri de suicid a copiilor, 3/2 fete şi 

7/12 băieţi, cu vârsta cuprinsă: 

  -  sub 13 ani- 1/4 copii; 

  - între 13-16 ani – 8/8 copii; 

  - şi 17-18 ani – 1/2 copii. 

 Metodele aplicate fiind: 

  - prin strangulare - 7/11 cazuri; 

  - folosirea substanţelor toxice - 0/1 cazuri; 

  - aruncare de la înălţime - 3/1 cazuri; 

  - şi prin provocarea vătămărilor - 0/1 cazuri. 

În scopul prevenirii cazurilor de de tentativă şi suicid în mediul copiilor la 20 

februarie 2017,  Direcţia generală securitate publică a elaborat Dispoziţia IGP nr. 34/4 

– 10d „Cu privire la activităţile de prevenire a cazurilor şi tentativelor de suicid” 
care a fost remisă pentru intensificarea măsurilor ce se impun la compartimentul dat şi 

executare în subdiviziunile teritoriale. 

Un alt subiect căru-ia se atrage atenţie în cadrul activităţilor desfăşurate, este 

abandonul de domiciliu al copiilor. Analiza fenomenului denotă că, pe parcursul a 

şase luni curent, au fost înregistrate 323/322 cazuri de abandon de domiciliu.  

După aspectul de gen se constată că, din numărul de copii care au abandonat 

domiciliu, 182/164 sunt fete şi 141/158 băieţi. 

  Pe categorii de vârstă situaţia se prezintă astfel: 

- vârsta sub 13 ani – 76/98 copii; 

- vârsta cuprinsă între 14-15 ani – 147/136 copii; 

- vârsta cuprinsă între 16-17 ani – 100/88 copii. 

Mediul familial al copiilor care abandonează domiciliul denotă că, sunt 

predispuşi la părăsirea benevolă a domiciliului, sau mediul în care aceştia sunt plasaţi, 

copiii care provin din familii social-vulnerabile – 140/120 copii, familii 

monoparentale – 85/79 copii, familii fireşti – 101/124 copii, mai puţin situaţia se 

referă la copiii care provin din familii numeroase – 0/12 cazuri. 

De asemenea se atestă că, 236/249 copii au abandonat familia şi 87/73 copii - 

instituţiile unde au fost plasaţi (centrul de plasament – 62/64, casa de tip familie – 

18/2, instituţii rezidenţiale – 7/9). 



Urmare, măsurilor întreprinse de către angajaţii Poliţiei, la compartimentul 

identificării locului aflării copiilor care au abandonat domiciliul sau instituţiile în care 

au fost plasaţi, 210/215 copii au fost depistaţi în decurs de 24 ore, 38/31 copii în 

decurs de 48 ore şi 71/69 copii au fost depistaţi peste 48 ore. 

În perioada de raport, urmare intervenţiei Poliţiei în identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa şi monitorizarea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic 

al copilului,  în adresa autorităţilor tutelare locale, au fost expediate 281/318 Fişei de 

sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copilului, pentru 

întreprinderea măsurilor de evaluare a situaţiilor în familiile copiilor care abandoniază 

domiciliu şi acordarea de comun a asistenţei necesare în vederea prevenirii repetării a 

astfel de cazuri. 

În scopul intensificării activităţilor în domeniu, a fost elaborată Dispoziţia IGP 

nr. 34/4 – 11d din 01 martie 2017, prin care pentru subdiviziunile teritoriale ale 

Poliţiei, au fost prevăzute activităţi de prevenire a acestui fenomen de risc social, în 

vederea realizării acţiunilor comune cu alţi actori cu competenţe în domeniu, care au 

la bază consolidarea mecanismului intersectorial de cooperare, schimb de informaţii şi 

intervenţie, cu reprezentanţii autorităţilor teritoriale abilitate în prevenirea  a astfel de 

cazuri. 

IV. Activităţi organizatorice  

 

În scopul asigurării interesului superior al copilului, privind aplicarea 

prevederilor legislaţiei în domeniu, au fost organizate şi desfăşurate 206/115 mese 

rotunde, 72/32 traininguri şi 254/159 sesiuni de informare a angajaţilor poliţiei 

precum şi a altor specialişti din domeniul protecţiei copilului (specialişti în PDC, 

asistenţi sociali, primari, medici, profesori, etc.). 

Totodată, pentru buna organizare a activităţilor de sensibilizare a copiilor au 

fost elaborate 511/316 suporturi metodologice cu diverse tematici, pentru a fi utilizate 

de către angajaţii Poliţiei, în cadrul a 4488 măsurilor desfăşurate, la care au participat 

198474 copii, fiind distribuite circa 74445 materiale informative şi reflete. 

În vederea unificării şi coordonării eforturilor comune, privind protecţia 

copiilor, prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violenţă faţă de copii, precum şi 

în scopul diminuării numărului de încălcări a normelor legale admise de către copii, 

de către subdiviziunile subordonate au fost încheiate 17/7 acorduri de colaborare cu 

ONG-rile din teritoriul administrativ deservit. 

 

V. Activitatea de prevenire realizată şi rezultatele obţinute pe domeniul 

siguranţă copii. 
De către subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei, în perioada vizată, au fost 

organizate şi desfăşurate 3345 (2016–2230) razii, dintre care cu implicarea efectivului 

subdiviziunii – 2271 (2016-1491), cu reprezentanţii organelor de protecţie socială – 

794 (2016–555), direcţiilor generale învăţământ, tineret şi sport – 161 (2016 - 112) şi 

119 (2016-72) de comun cu medicii de familie. 

Un rol important în realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a delicvenţei 

juvenile îl are administraţia publică locală. Astfel, în adresa Consiliilor locale pentru 

protecţia drepturilor copilului au fost expediate 463 (2016-665) prezentări pentru 

aplicarea măsurilor de influenţă publică şi implicarea în soluţionarea problemelor 

copiilor aflaţi în dificultate, dintre care au fost examinate 136 (2016-253). În adresa 

instituţiilor de învăţământ au fost expediate 227 (2016 - 170) sesizări, fiind examinate 

82 (2016 - 58), în adresa altor organecu competenţe în domeniu – 805 (2016-976) 



sesizări, din ele fiind examinate 138 (2016-243).  

Totodată, au fost referite 1658 (2016 - 1579) cazuri către autoritatea tutelară, 

din ele fiind examinate 753 (2016 - 590). 

În vizorul poliţiei se află 2477 (2016 - 2058) copii aflaţi în situaţie de risc 

(aflaţi la evidenţă la finele perioadei) şi 734 (2016 - 710) părinţi care nu îşi 

îndeplinesc obligaţiile de educare, instruire şi/sau întreţinere a copilului. 

În perioada de raport, de către angajaţii poliţiei au fost identificaţi şi luaţi în 

vizor 314 (2016 - 363) copii aflaţi în situaţie de risc şi 70 (2016 - 56) părinţi care nu 

îşi îndeplinesc obligaţiile de educare, instruire şi/sau întreţinere a copilului. 

În privinţa copiilor au fost întocmite 34 procese-verbale cu privire la 

contravenţie conform prevederilor art. 228-245 al CC (2016- 148).  

Au fost documentate 15 (2016 - 36) cazuri contravenţionale privitor la aducerea 

minorilor la starea de ebrietate (art. 88 CC), iar pentru comercializarea către minori a 

produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice au fost documentaţi 34 (2016 - 42) agenţi 

economici în temeiul art. 91 alin.(2), 6 procese-verbale în temeiul art. 286 alin. (4) al 

Codului contravenţional (2016 - 10)până la abrogare şi 16 procese-verbale în temeiul 

art. 339 al Codului contravenţional (2016 – 15) . 

În perioada respectivă, pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, educaţie 

şi instruire a copiilor, în privinţa părinţilor au fost întocmite 1454 procese-verbale cu 

privire la contravenţii (2016-2090), dintre care 1125 (2016 - 1702) procese-verbale cu 

privire la contravenţii în baza alin. (1) art. 63 al Codului contravenţional şi 329 

procese-verbale în baza alin. (2) al art. 63 CC (2016 – 388). 

De asemenea, în scopul protecţiei interesului superior al copilului au fost 

documentate 31 cazuri contravenţionale privind împiedicarea exercitării dreptului de a 

comunica cu copilul şi de a-l educa, în temeiul art. 64 al Codului contravenţional 

(2016 - 31) . 

Urmare intrării la 16.03.2017, în vigoare a modificărilor şi complectărilor la 

Codul contravenţional, în privinţa copiilor au fost întocmite 209 procese-verbale cu 

privire la contravenţie, dintre care: 

-67 conform prevederilor art. 69 al Codului contravenţional; 

-23 procese-verbale în temeiul art.78 al Codului contravenţional; 

-10 proces-verbal în temeiul art. 85 al Codului contravenţional;  

-15 procese-verbale în temeiul art. 104 al Codului contravenţional;  

-19 procese-verbale în temeiul art. 105 al Codului contravenţional;  

-36 procese-verbale în temeiul art. 354 al Codului contravenţional; 

-9 procese-verbale în temeiul art. 355 al Codului contravenţional;  

-10 proces-verbal în temeiul art. 357 al Codului contravenţional; 

-4 procese-verbale în temeiul art. 91 alin. (1) al Codului contravenţional; 

-9 procese-verbale în temeiul art. 631 al Codului contravenţional; 

-1 proces-verbal în temeiul art. 89 al Codului contravenţional; 

-6 procese-verbale în temeiul art. 204 al Codului contravenţional; 

 

VI. Organizate şi desfăşurate acţiuni 

 
De asemenea, întru realizarea indicaţiei Guvernului RM din 10.11.2016, 

privind identificarea soluţiilor eficiente de asistenţă socială, medicală şi 

psihopedagogică a copiilor care manifestă un comportament deviant şi duc un mod de 

viaţă stradal, diminuarea fenomenului cerşitului şi vagabondajului în rândul copiilor, a 

comportamentului delincvent şi a cazurilor de victimizare a acestora, precum şi 



asigurarea unui climat de siguranţă în comunitate, la 24 noiembrie 2016, a fost 

elaborat şi aprobat Ordinul IGP nr. 411 Cu privire la aprobarea Planul de acţiuni 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în vederea diminuării fenomenului 

vagabondajului şi cerşitului în rândul minorilor, a comportamentului delincvent şi a 

victimizării acestora pentru perioada 25 noiembrie 2016 – 28 februarie 2017, în 

perioada menţionată şi urmare acţiunilor organizate în acest sens, au fost desfăşurate 

3804 razii, dintre care 2781 cu serviciile inspectoratelor, 486 cu Direcţiile pentru 

protecţia copiilor şi 537 cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, 

unde au fost verificate 6663 instituţii, dintre care 851 săli de internet şi 5765 instituţii 

de agrement/locuri de concentrare a minorilor.  

Totodată, în scopul asigurării executării Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind 

protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi 

a Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor 

privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 

referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale 

violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, în cooperare cu membrii echipei 

multidisciplinare au fost vizitaţi la domiciliu 2325 copii ai căror familii prezintă 

diverse riscuri sau a căror părinţi nu îşi îndeplinesc obligaţiile de educare, instruire 

şi/sau întreţinere a copilului, în vederea prevenirii situaţiilor repetate de cerşit şi 

vagabondaj, precum şi identificarea alternativelor în vederea excluderii cauzelor şi 

condiţiilor care au favorizat situaţia de risc în care se află copilul.  

 Astfel, de comun cu autoritatea tutelară, din 78 copii care practicau 

vagabondajul şi cerşitul, 32 au fost plasaţi în instituţii de plasament, 23 în regim de 

urgenţă şi 23 – în regim planificat. 

 

VII. Reflectarea activităţii în mass-media 
Pentru sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor copiilor aflaţi în 

dificultate, precum şi familiarizarea cu situaţia la compartimentul delicvenţa juvenilă, 

de către angajaţii Poliţiei au fost realizate 851 materiale informative prin intermediu 

reţelelor de socializare, inclusiv 211 emisiuni la posturile de radio, 175 reportaje la 

posturile de televiziune şi 465 informaţii prin intermediul publicaţiilor din presa 

scrisă. 
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