R E P E R E
ALE ACTIVITĂŢII POLIŢIEI ROMÂNE
ÎN ANUL 2002
CRIMINALITATEA LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Anul criminogen 2002, se caracterizează prin exacerbarea activităţilor teroriste,
expansiunea reţelelor de crimă organizată, creşterea gradului de potenţialitate a infuziei
de bani murdari, rezultată din traficul de droguri şi spălarea de bani, pe fondul
dezechilibrelor economice. În acest context, apare tot mai pregnantă globalizarea
criminalităţii.
Cu o rată de 1.390 infracţiuni/100.000 locuitori, ţara noastră înregistrează un nivel
inferior faţă de: Danemarca - 7.216, Germania - 6.850, Elveţia - 4.912, Ungaria - 4.220,
Portugalia - 3.595, Grecia - 3.412, Slovenia - 3.323, Bulgaria - 3.012, Croaţia - 1.414.
Indicele criminalităţii la principalele genuri de infracţiuni în S.U.A., Belgia, Franţa,
Germania, comparativ cu România, se prezintă astfel: omor: 5,6 - S.U.A., 5,3 - Belgia,
3,7 - Franţa, 3,5 - Germania, 3 - România; vătămări corporale grave: 318,5 - S.U.A.,
535,7 - Belgia, 148,3 - Franţa, 134,4 - Germania, 5 - România ; tâlhărie: 148,5 - S.U.A.,
189 - Belgia, 144 - Franţa, 78,4 - Germania, 6 - România ; infracţiuni contra
patrimoniului: 3656 - S.U.A., 2031 - Belgia, 677 - Franţa, 1507 - Germania, 525 România.
PLANIFICARE – ANALIZĂ – PROGRAME
Documentele care au fundamentat strategiile de acţiune ale Poliţiei în anul 2002, au
fost:
 Programul de Guvernare pentru perioada 2001-2004;
 Planul Naţional de Acţiune Împotriva Corupţiei;
 Planul unic cu principalele activităţi ale Ministerului de Interne pe anul 2002;
 Planul Ministerului de Interne de Acţiune Împotriva Corupţiei pe anul 2002;
 Concepţia de acţiune în slujba comunităţii şi pentru asigurarea ordinii publice în
anul 2002;
 Programul Poliţiei Române de Acţiune Împotriva Corupţiei.
ARMONIZAREA CADRULUI LEGISLATIV NAŢIONAL CU NORMELE
EUROCOMUNITARE
Adoptarea Statutului poliţistului şi a Legii de organizare şi funcţionare a Poliţiei
Române, constituie revirimentul cadrului legal propriu muncii de poliţie, fiind un pas
decisiv în racordarea instituţiei noastre, la standardele europene în materie.

Desăvârşirea acestui vast efort legislativ face ca România să devină prima ţară din
Europa Centrală şi de Est, care realizează efectiv demilitarizarea poliţiei.
Ca expresie a transpunerii în practică a principiilor democraţiei participative în 33
judeţe şi în municipiul Bucureşti au fost create structuri ale Autorităţii teritoriale de
ordine publică.
REPROIECTAREA ORGANIZATORICĂ
În anul 2002 s-au constituit subunităţi noi, cum sunt:
 serviciul pentru spălarea banilor;
 compartimente pentru combaterea infracţiunilor săvârşite
informatice;
 formaţiuni de circulaţie pentru drumuri europene şi naţionale.

prin

sisteme

ADAPTAREA NORMELOR METODOLOGICE PROPRII LA NOILE
PREVEDERI LEGALE
Elaborarea cadrului normativ intern
Nevoia de adaptare a cadrului normativ intern la realităţile societăţii româneşti, precum
şi necesitatea integrării eurojuridice a legislaţiei, a făcut ca în anul 2002, Inspectoratul
General al Poliţiei Române să contribuie la promovarea, în procedură de adoptare, a
numeroase acte normative de nivel superior, dintre care amintim:
 Legea privind regimul juridic al armelor de foc;
 Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;
 O.U.G. privind circulaţia pe drumurile publice;
 Legea privind protecţia martorilor.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PENTRU SERVIREA COMUNITĂŢII
Prevenirea antedelictum prin programe proprii
Centrele de Prevenire şi Consiliere Antidrog au desfăşurat activităţi cu caracter
instructiv – educativ, acţiuni de consiliere directă a 1.722 persoane, includerea în
programele de consiliere şi direcţionarea către unităţile spitaliceşti de resort a unui mare
număr de persoane, acordarea a peste 1.500 consultaţii directe
Ajutorarea comunităţii s-a materializat în 182 intervenţii în caz de calamităţi sau
catastrofe naturale, 1.468 intervenţii în caz de incendii sau explozii, 4.143 acţiuni
directe la accidente grave de circulaţie şi 193 intervenţii pentru depistarea şi
dezamorsarea unor bombe sau dispozitive explozive. Totodată, s-a acţionat în 1.163
cazuri pentru deblocarea unor căi de acces, înzăpezite, sau unde au avut loc alunecări de
teren.

Prevenirea post-delictum
Poliţia Română a ripostat ferm pentru identificarea, în scopul tragerii la răspundere
penală, a celor care nu au înţeles că, respectarea legii trebuie impusă, pentru instaurarea
statului de drept.
Astfel, prin acţiuni susţinute, efectivele Poliţiei au documentat săvârşirea unui număr de
331.746 infracţiuni, de către 221.367 persoane, faţă de 19.882 (9%) fiind dispuse măsuri
privative de libertate.
APĂRAREA COMUNITĂŢII. EVALUAREA PERFORMANŢELOR
Statistică generală
În anul 2002, au fost finalizate cercetările cu privire la 230.850 persoane
învinuite/inculpate, cu 7% mai puţine decât în anul 2001, din care pentru 25.705 s-a luat
măsura reţinerii sau arestării preventive, 60.257 fiind prinse în flagrant.
În acest interval de timp, au fost înregistrate 331.746 infracţiuni (în medie, 908 pe zi),
cu 29.314 (-8%) mai puţine decât în anul 2001.
Rata criminalităţii înregistrează un regres de la 1.516 la 1.390.
Dintre infracţiunile soluţionate 113.803 au fost de natură economico-financiară,
102.034 judiciară (-19%), 96.367 fiind de altă natură, iar 67.068 au fost constatate în
flagrant.
Contracararea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a crimei organizate
Potrivit estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Interpol şi Europol, “piaţa
drogurilor” ocupă locul secund, după cea a armamentului.
În anul 2002 s-au constatat 1368 infracţiuni de trafic şi consum ilicit de droguri, fiind
cercetate 1603 persoane. Au fost confiscate 43.754,41 kg droguri, 133. 517, 5
comprimate şi 1411 fiole. Au fost descoperite 3 laboratoare clandestine, în judeţele
Vâlcea, Dâmboviţa şi Ilfov, ocazii cu care s-au confiscat 0,944 kg substanţă activă şi
1789 kg substanţe chimice esenţiale şi precursori.
Migraţia ilegală a înregistrat noi forme de manifestare.
Analiza fenomenului a evidenţiat principalele rute de imigraţie ilegală:
1. CHINA - RUSIA - UCRAINA - MOLDOVA - ROMÂNIA - YUGOSLAVIA ITALIA
2. INDIA - GRUZIA - TADJIKISTAN - UZBEKISTAN - GEORGIA UCRAINA - ROMÂNIA - UNGARIA - SLOVACIA - CEHIA -GERMANIA OLANDA
3. SIRIA - MOLDOVA - ROMÂNIA - UNGARIA - AUSTRIA - GERMANIA
4. TURCIA - UCRAINA - ROMÂNIA - UNGARIA - AUSTRIA
5. TURCIA - GRUZIA - UCRAINA - MOLDOVA - ROMÂNIA - UNGARIA YUGOSLAVIA - ITALIA
6. TURCIA - BULGARIA - ROMÂNIA - UNGARIA - AUSTRIA - GERMANIA OLANDA

Pe teritoriul României, s-au creat trei grupuri de lucru pe graniţele de est, sud şi vest,
din care fac parte reprezentanţi ai statelor din zona de tranzit, structurile informative,
ofiţeri de legătură din Centrul SECI şi reprezentanţi ai Poliţiei Române şi Poliţiei de
Frontieră. Rezultatele obţinute s-au concretizat în soluţionarea a 665 infracţiuni pentru
săvârşirea cărora au fost cercetate 581 persoane.
În ceea ce priveşte prostituţia şi proxenetismul, s-a constatat că, fenomenul cunoaşte o
creştere ca urmare a deschiderii graniţelor şi a situaţiei materiale precare a multor tinere
din ţară, modalităţile de recrutare menţinându-se la acelaşi nivel. De asemenea, se
dezvoltă o piaţă cu cerere foarte mare în Grecia, Turcia, Bosnia - Herţegovina şi
Croaţia, precum şi o piaţă a prostituţiei de lux în ţări din occident, cum ar fi Italia,
Austria, Germania şi chiar Japonia.
În anul 2002, acţiunile întreprinse s-au concretizat în cercetarea a 625 persoane pentru
trafic organizat cu fiinţe umane şi organe din care, 68 pentru prostituţie (48 fapte
săvârşite în străinătate) şi 189 (76 în străinătate) pentru proxenetism.
Falsificarea de monedă ocupă un loc de frunte în variatul cortegiu al infracţiunilor cu
pericol social deosebit şi rămâne un atentat permanent la securitatea sistemului
financiar.
În această perioadă, pe această linie, au fost constatate 465 infracţiuni pentru săvârşirea
cărora au fost cercetate 471 persoane, fiind retrasă din circuitul monetar monedă falsă
constând în: 361.210.960 lei, 199.867 USD, 1.515.511 Euro şi monede convertite în
Euro, 8.058 DM şi 300 lire sterline.
Traficul internaţional cu autoturisme furate
În urma acţiunilor specifice desfăşurate în mod consecvent şi calificat s-a reuşit
soluţionarea a 422 infracţiuni pentru care au fost cercetate 305 persoane, fiind
confiscate 220 autoturisme.
Se remarcă tot mai frecventa modificare a caracteristicilor de identificare ale
autoturismelor pentru derutarea autorităţilor, modurile de operare cele mai sigure fiind
„furtul cu acordul proprietarului” şi „frauda la asigurare”.
Pe linia combaterii traficului cu materiale strategice, au fost derulate ample acţiuni
operative în câmpul infracţional, reuşindu-se constatarea a 117 infracţiuni, pentru care
au fost cercetate 139 persoane.
Profesionalismul cu care s-a acţionat a condus la sporirea eficienţei activităţilor
specifice întreprinse, fiind confiscate 332 kg mercur şi 15 kg materiale nucleare.
Poliţia Română a stabilit atribuţiuni clare pentru serviciul specializat din cadrul
Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, care a şi soluţionat
un număr de 52 lucrări primite de la structuri informative, a organizat 3 acţiuni
complexe pe linie de antiterorism, fiind cercetate 84 persoane.

Combaterea criminalităţii economico-financiare
Poliţia a acţionat în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării şi tragerii la răspundere a
tuturor persoanelor implicate în fraude de proporţii. Eforturile întreprinse pe această
linie s-au concretizat în învinuirea/inculparea a 79.304 persoane (+0,29%) care au comis
113.803 infracţiuni economico-financiare (+0,5%).
Urmare a măsurilor desfăşurate s-a reuşit confiscarea de valută vest, echivalentul a
197.923 dolari SUA, 117.903 euro, 52,276 kg aur, 276,73 kg argint, 7,608 kg alte
metale preţioase şi a peste 332 miliarde lei proveniţi din operaţiuni ilicite.
Cazuistica instrumentată a demonstrat puternicele conexiuni între criminalitatea
economico-financiară şi actele de corupţie, acestea din urmă regăsindu-se aproape în
toate cele 1.164 cauze penale complexe instrumentate, cu prejudicii deosebite în dauna
avutului public şi privat, de peste 7400 miliarde lei.
Efectivele Poliţiei Române au identificat şi deferit Parchetelor un număr de 7.407
persoane, despre care au existat sesizări referitoare la implicarea acestora în săvârşirea a
10.913 acte de corupţie.
Din totalul persoanelor depistate în anul 2002, 1.561 au fost prinse în flagrant, iar pentru
176 Parchetul a dispus măsura cercetării în stare de arest preventiv.
Nivelul de participaţiune în comiterea actelor de corupţie a fost tratat de Poliţia Română
în mod real şi obiectiv, fapt care a condus la creşterea numărului de funcţionari publici
sesizaţi Parchetelor cu 29,08% şi a conducătorilor de societăţi comerciale, regii
autonome, companii naţionale, cu 9,34%.
Sprijinul concret în domeniul combaterii corupţiei s-a concretizat recent prin detaşarea a
37 ofiţeri de poliţie la Parchetul Naţional Anticorupţie, urmând ca numărul acestora să
fie extins la 150.
Combaterea violenţei şi protejarea patrimoniului
Se constată o reducere a numărului acestui gen de fapte. Au fost înregistrate 102.034
infracţiuni judiciare, cu 19,7% mai puţin faţă de anul 2001, pentru care au fost
învinuite/inculpate 98.489 (-14%) persoane.
Analiza indicilor la principalele infracţiuni de natură judiciară, relevă o scădere de 14%
la infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, de 19% la faptele contra
patrimoniului şi de 14% la cele contra autorităţii.

Pe acest fond, se impun a fi relevate scăderile înregistrate la infracţiunile comise cu
violenţă: omor cu 5,7%, tentativa de omor cu 17,88%, loviri cauzatoare de moarte cu
8,77%, vătămări corporale grave cu 7,15% şi, nu în ultimul rând, tâlhăria cu 12,75%.
În ceea ce priveşte furturile, se constată că TOATE UNITĂŢILE înregistrează
diminuări ale acestui gen de fapte, numărul total reducându-se cu 22.534, respectiv
23,64%, ceea ce dovedeşte un plus de pragmatism în combaterea acestora.
S-a reuşit destructurarea a 1.648 grupări constituite din infractori deosebit de periculoşi,
lideri consacraţi ai lumii interlope, dintr-un total de 2.388 monitorizate pe întreg
parcursul anului.
În aria de manifestare a criminalităţii judiciare, un capitol distinct îl reprezintă furturile
de autovehicule care înregistrează o scădere cu 682 (-25%) faţă de anul trecut, respectiv
cu 1.599 (-44%) faţă de anul 2000, ceea ce scoate în relief eficienţa măsurilor adoptate.
Cauze şi lucrări cu a.n.
Numărul lucrărilor şi dosarelor penale cu autori neidentificaţi era la 01.01.2002, de
202.505, au fost înregistrate 113.068, fiind rezolvate 103.069, din care 64.552 (62,63%)
prin identificarea autorilor.
Acest procent de identificare al autorilor situează Poliţia Română cu o rată de eficienţă
printre cele mai ridicate, la nivel continental.
Astfel, din totalul de 540 omoruri comise de autori necunoscuţi, aceştia au fost
identificaţi în 96,66% din cazuri. Se remarcă în mod deosebit rezolvarea a 5 cazuri de
omor cu autori necunoscuţi, prin obţinerea profilurilor genetice individuale – A.D.N.,
procedeu modern cu rol decisiv în elucidarea unor cauze deosebite.
Autorii iniţial necunoscuţi ai tentativelor de omor (431) au fost identificaţi în 99,76%
situaţii, la cele 133 loviri sau vătămări cauzatoare de moarte în 97,74% cazuri, la viol
urmat de moartea victimei în 12 din cele 13 înregistrate, iar în cele 17 cazuri de tâlhărie
în urma cărora victimele au decedat în proporţie de 88,23%.
Activitatea de urmărire
În perioada de referinţă, s-a solicitat, prin Biroul Naţional Interpol dispunerea urmării
internaţionale pentru un număr de 720 persoane, faţă de 491 în 2001.
Totodată, la solicitarea Poliţiei Române, au fost depistaţi peste hotare 116 urmăriţi
general, 64 fiind deja aduşi în ţară, în timp ce pe teritoriul ţării noastre au fost reţinute
22 persoane de cetăţenie străină căutate prin O.I.P.C. INTERPOL, 17 fiind extrădate.

Contribuţia mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice la identificarea autorilor de
infracţiuni şi probarea activităţilor delictuale.
Formaţiunile criminalistice au efectuat 119.500 cercetări la faţa locului, fiind identificaţi
13.790 autori în sarcina cărora s-au stabilit 15.496 fapte.
O pondere importantă în volumul activităţilor derulate, o reprezintă şi cele 19.556
expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice, reuşindu-se identificarea a 81 cadavre cu
identitate necunoscută şi a 42 persoane cu identitate necunoscută.
În paralel au fost identificaţi prin marcări chimice 199 autori şi 457 prin folosirea
tehnicii determinării comportamentului simulat.
Prin utilizarea tehnicii AFIS au fost realizate 5026 identificări criminalistice, existând
însă oportunităţi nevalorificate în acest domeniu.
Ordinea publică
S-au soluţionat 168.899 infracţiuni pentru care au fost cercetate 132.130 persoane. Prin
identificarea autorilor în 37.147 lucrări şi dosare în care aceştia erau iniţial necunoscuţi
s-a contribuit la înregistrarea unor rezultate bune în acest important sector de activitate
poliţienesc.
O atenţie deosebită s-a acordat desfăşurării, în bune condiţiuni a adunărilor publice,
marşurilor de protest, blocărilor de drumuri, manifestări cultural – sportive, religioase,
precum şi cu ocazia vizitelor unor delegaţii sau demnitari.
Dintre acestea, conotaţii deosebite pentru imaginea exterioară a ţării, a avut vizita
preşedintelui SUA, George Bush, la Bucureşti. Succesul acestei misiuni a fost asigurat
prin buna colaborare şi sprijinul reciproc dintre poliţişti şi cadre aparţinând Serviciului
de Protecţie şi Pază.
Siguranţa rutieră
Pe fondul triplării în ultimii 12 ani a parcului naţional de autovehicule şi a dublării
numărului deţinătorilor de permise de conducere, în condiţiile în care infrastructura
drumurilor a rămas în linii mari aceeaşi, Poliţia Rutieră şi-a intensificat activităţile
pentru întărirea disciplinei circulaţiei pe drumurile publice şi contracararea eficientă a
fenomenului infracţional la regimul circulaţiei.
Activităţile Poliţiei Rutiere s-au concretizat, în principal, în reducerea numărului
accidentelor grave cu 239 (-3,4%), de la 7.110 la 6.871, cel al persoanelor decedate cu

111, (-4,6%), de la 2.434 la 2.323 şi al răniţilor grav cu 204 (-3,5%), de la 5.838 la
5.634.
Aplicarea legislaţiei în domeniul armelor, muniţiilor, explozivilor şi substanţelor
toxice
Rezultate: soluţionarea a 1716 infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor şi cercetarea a
1610 persoane, fiind confiscate 1.774 arme de foc (+27,4%) şi 159.226 bucăţi muniţie,
3.222 kg exploziv şi 86.074 kg substanţe toxice. Au fost eliberate 4.123 permise de
armă, vizate 2.090, avizate 186 licenţe de import (armament şi muniţie), eliberate 6.953
autorizaţii pentru achiziţii de arme şi muniţii pentru persoane fizice şi 352 autorizaţii de
funcţionare pentru persoane juridice.
Din cauza unor abateri de la regulile de păstrare şi folosire a armelor şi muniţiilor, au
fost retrase un număr de 1.609 autorizaţii, astfel că în prezent sunt 82.834 titulari de
permise.
Cercetarea penală
La nivelul unităţilor centrale şi teritoriale de poliţie s-au soluţionat 481.664 dosare şi
lucrări penale, din care 130.267 au fost finalizate cu propunerea de trimitere în judecată
a 168.053 învinuiţi/inculpaţi.
Rezultatele de mai sus, s-au obţinut în condiţiile unei operativităţi corespunzătoare, în
sensul că 91,03% din dosare au fost soluţionate în cel mult 3 luni de la data înregistrării.
În cursul anului 2002, lucrătorii de poliţie au extins cercetările cu privire la 10.341
infracţiuni şi 5.505 persoane, asigurând astfel documentarea şi probarea temeinică a
întregii activităţi infracţionale a persoanelor cercetate, prin aplicarea strictă a
prevederilor legale şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
În cursul perioadei de referinţă, au fost soluţionate 1689 lucrări şi cauze complexe, din
care 891 cu propunerea de trimitere în judecată a 3.037 învinuiţi/inculpaţi, 909 fiind
cercetaţi în stare de reţinere sau arest preventiv.
Cetăţeni români autori de infracţiuni în străinătate
Temerile unei anumite părţi din Comunitatea Europeană, potrivit cărora se va înregistra
o „explozie” a faptelor săvârşite de români odată cu ridicarea vizelor, nu au fost
întemeiate.
În anul 2002, s-a înregistrat, totuşi, o creştere cu 381 a numărului de cetăţeni români,
care au săvârşit infracţiuni în străinătate (de la 3208 la 3589).

Infracţiuni comise de cetăţeni străini în România
Numărul străinilor care au săvârşit fapte penale pe teritoriul României a sporit cu 4%
(de la 1.734 la 1.799), iar numărul infracţiunilor comise de aceştia cu 18,7% (de la
3.812 la 4.527). Analiza pe naţionalităţi a făptuitorilor relevă că din numărul total de
străini, cele mai multe fapte au fost săvârşite de persoane având naţionalitate italiană –
114, turcă – 105, modovenească – 87, chineză – 79 şi germană – 58.
POLIŢIA ROMÂNĂ - PARTENER ACTIV ÎN RELAŢIILE
INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRAREA EUROATLANTICĂ
Anul 2002 semnifică înfiinţarea instituţiei ataşatului de afaceri interne, în conformitate
cu practica şi standardele Uniunii Europene, dar şi cu cerinţa de a apăra eficient
interesele României în străinătate. Într-o primă fază, au fost trimişi în misiuni 8 ofiţeri,
urmând ca în decursul unui orizont de timp mai amplu, numărul acestora să ajungă la
35. Totodată, ample demersuri au fost depuse în direcţia intensificării şi dezvoltării
activităţii de colaborare cu cei 26 ofiţeri de legătură acreditaţi la Bucureşti, acestea
concretizându-se în derularea a 219 întâlniri cu caracter operativ.
Prin semnificaţie şi conţinut se detaşează activitatea depusă pe linia participării
poliţiştilor români la misiunile de menţinere a păcii, sub egida O.N.U.
Având ca bază de evaluare a acestei activităţi un recent document dat publicităţii de
către Secretariatul General al O.N.U. care plasează ţara noastră pe poziţia 43, din totalul
celor 87 de ţări contributoare la operaţiunile de menţinere a păcii la nivel global,
transpar cu şi mai multă pregnanţă, aprecierile privind prezenţa şi activitatea poliţiştilor
români în zonele post-conflict.
Au fost trimişi 156 poliţişti români în cadrul misiunii O.N.U. din Congo şi misiunii U.E.
din Bosnia-Herţegovina, în acelaşi timp, fiind organizată şi desfăşurată rotirea
monitorilor O.N.U. din Kosovo şi a poliţiştilor din cadrul misiunilor O.S.C.E. – din
Macedonia, Iugoslavia şi Kosovo.
Totodată, ofiţeri din cadrul structurii specializate a Inspectoratului General al Poliţiei
Române, au asigurat şi coordonat participarea poliţiştilor români la un număr de 12
seminarii şi ateliere de lucru, organizate sub egida unor programe ale U.E. sau
Consiliului Europei.
În plan diplomatic, acţiunile instituţiei noastre s-au concretizat în organizarea şi
desfăşurarea a 47 de întâlniri dintre comanda I.G.P.R. şi membrii ai Corpului
Diplomatic acreditaţi la Bucureşti, ceea ce semnifică ralierea clară la efortul general al
societăţii româneşti de deschidere şi de permanentizare a noi şi eficiente punţi de
comunicare.

IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIONAL MODERN ÎN
DOMENIUL RESURSELOR UMANE
Dinamica de personal
În perioada de referinţă s-au realizat 1.741 încadrări, (1.022 provin din instituţiile de
învăţământ ale Ministerului de Interne).
În paralel, au fost înregistrate 1.072 pierderi, 76 pentru limită de vârstă şi vechime
integrală, 565 din motive medicale, 121 la cerere şi 142 prin demisie.
Perfecţionarea pregătirii de specialitate
Au fost organizate 40 cursuri, care au fost frecventate de un total de 5.124 cursanţi, din
care 1.414 ofiţeri de poliţie şi 3.710 agenţi de poliţie. În plan extern, s-au iniţiat 16
acţiuni de acest gen la care au participat 39 poliţişti, fiind organizate şi desfăşurate sub
egida a prestigioase instituţii similare ori de entităţi implicate în activitatea de reprimare
a criminalităţii.
Etica şi conduita profesională
Totalul persoanelor care au comis abateri scade cu 43%, de la 5.533 la 3.157, abaterile
comise se reduc cu 39,3 %, de la 5.568 la 3.383, iar numărul global de sancţiuni aplicate
se diminuează cu 42,4%, de la 5.840 la 3.367, scăzând semnificativ numărului faptelor
de natură penală în care au fost implicaţi poliţişti cu 31% faţă de 2001.
Contracararea corupţiei interne
În anul 2002, poliţiştii au fost implicaţi în săvârşirea a 21 fapte de corupţie, care au fost
săvârşite de 33 poliţişti (15 ofiţeri de poliţie şi 18 agenţi de poliţie), cu 10 mai mult
decât în anul 2001.
Recunoaşterea oficială a corupţiei în rândul propriilor cadre, demonstrează
pragmatismul conducerii Ministerului de Interne şi Inspectoratului General al Poliţiei
Române, consecvent hotărâte să nu tolereze în nici un fel, necinstea, corupţia, abuzul,
indisciplina sau comportamentul necivilizat, în rândul propriilor efective.
ASIGURAREA FINANCIARA ŞI BAZA LOGISTICĂ
Poliţia Română a beneficiat de credite bugetare în valoare de 7.740,6 miliarde lei, ceea
ce reprezintă 40,22% din nivelul cheltuielilor aprobate Ministerului de Interne,
efectivele finanţate însemnând 50,03% din totalul personalului salarizat prin
ordonatorul principal de credite.
Eforturile de sporire a operativităţii s-au concretizat în achiziţionarea a 900 autospeciale
de diferite tipuri, respectiv Volkswagen, Mercedes, Ford, BMW, precum şi 84
autospeciale de tip ARO, date în folosinţă cu preponderenţă pentru munca operativă şi
pentru transportul efectivelor proprii.

TRANSPARENŢĂ – PARTENERIAT ÎN RELAŢIILE CU SOCIETATEA
CIVILĂ
Relaţionarea cu opinia publică, organizarea de acţiuni mediatice, permanenta deschidere
la semnalările cetăţenilor au devenit practici în activitatea unităţilor de poliţie.
În acest sens, anul trecut serviciile de presă şi purtătorii de cuvânt au elaborat 14.921
buletine de presă, totalizând peste 168.000 ştiri care au fost reflectate în presa centrală şi
locală. Au fost organizate şi s-au desfăşurat 750 conferinţe de presă, briefing-uri şi
prezentări de caz, remiţându-se mass-media 247 comunicate, 188 drepturi la replică ori
alte materiale.
Cu caracter de noutate, de la 1 februarie 2002, Inspectoratul General al Poliţiei Române
a realizat publicaţia electronică „Poliţia – în slujba comunităţii” – cu un total de 2.120
pagini cotidiene şi 680 săptămânale, în paralel fiind actualizată pagina WEB a Poliţiei
din
Site-ul
INTERNET
al
Ministerului
de
Interne.
Pentru promovarea unei imagini reale a Poliţiei Române, au fost cultivate relaţii
amiabile cu reprezentanţii unor agenţii de presă şi publicaţii străine, televiziuni publice
din Grecia, Germania, Franţa şi posturi de radio străine.
Dovezi ale deplinei disponibilităţi manifestată de instituţia noastră în relaţiile cu
Comunitatea le-au constituit şi parteneriatele încheiate de Inspectoratul General al
Poliţiei Române cu C.N.S.L.R. Frăţia, Patronatul Naţional Român şi Ministerul Muncii
şi Solidarităţii Sociale, pe probleme de interes comun.
Relaţiile cu publicul au consemnat în acest interval de timp 354.457 lucrări din care
6.748 au constituit reclamaţii împotriva cadrelor de poliţie, 693 confirmându-se parţial
sau total.
În perioada analizată, au fost primite în audienţă la conducerile unităţilor de poliţie,
133.227 persoane, fiind rezolvate favorabil 104.254 solicitări ale acestora, 5.440
rămânând în curs de soluţionare, restul fiind îndrumate autorităţilor competente spre
soluţionare.
Ultimele sondaje de opinie relevă faptul că încrederea populaţiei în Poliţie se situează la
o cotă de 48-49,5%, faţă de 33-35% în anul 2001.
SINCOPE ÎN ACTIVITATE
Cu toate rezultatele pozitive, Poliţia Română a înregistrat şi un anume deficit de reacţie.
Pe aceste considerente se impune sublinierea următoarelor aspecte:
1. Nivelul de eficienţă nu s-a ridicat la parametri scontaţi în domeniul activităţii de
cercetare penală, astfel că finalitatea judiciară a înregistrat unele neîmpliniri.

2. Cadrul relaţiilor cu instituţiile implicate în combaterea criminalităţii economicofinanciare şi corupţiei, privind sursele economiei subterane, expatrierea de valută
şi deturnarea de fonduri, nu a corespuns exigenţelor situaţiei operative.
3. Neelucidarea evenimentului din data de 06.11.2002, când în faţa Liceului „Jean
Monnet” din Bucureşti, s-a produs o explozie, împrejurare în care cinci eleve au
fost rănite.
4. Apariţia unor disfuncţii privind activitatea de urmărire internaţională, pe axa
instituţională Poliţie – Ministerul Public – Justiţie, care au avut drept rezultantă
imposibilitatea finalizării cercetărilor în anumite cauze, prin trimiterea în
judecată şi sesizarea instanţei în lipsă ori punerea în executare a unor mandate de
executare a pedepsei închisorii prin procedura extrădării.
5. Adoptarea unor practici neconforme cu evoluţia traficului rutier actual a avut
drept consecinţă înregistrarea unui număr însemnat de accidente grave, soldate
cu pierderi de vieţi omeneşti.
6. Implicarea unor poliţişti în acte de corupţie a afectat grav spiritul de corectitudine
şi disciplină denaturând imaginea Poliţiei Române.
7. Managementul necorespunzător la nivelul unor unităţi de poliţie s-a reflectat prin
adoptarea de măsuri ineficiente menţinerii unui climat de siguranţă civică şi
sporirea neîncrederii cetăţenilor în Poliţie.
8. Dezvoltarea tot mai evidentă a unei pieţe stabile de desfacere a drogurilor cu
extensie în mediul rural şi comiterea tot mai frecventă a unor infracţiuni conexe
de drept comun, pentru asigurarea resurselor financiare necesare procurări
acestora.
CONCLUZII ŞI OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU ANUL 2003
Îndeplinirea cu succes a atribuţiunilor încredinţate, prin:
 reducerea substanţială a ratei criminalităţii;
 combaterea cu fermitate sporită a crimei organizate, traficului şi consumului ilicit
de droguri;
 eficientizarea măsurilor antifraudă şi anticorupţie;
 promovarea transparenţei;
 instituirea unor forme parteneriale de colaborare prin apropierea de cetăţean şi
aşteptările îndreptăţite ale acestuia.

