R E P E R E
ALE ACTIVITĂŢII POLIŢIEI ROMÂNE
ÎN ANUL 2003
Pentru Poliţia Română, anul 2003 a reprezentat perioada unei puternice acumulări
cantitative şi calitative, având ca punct de plecare adoptarea Legii privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Romane şi a Statutului poliţistului, marcată de consacrarea
definitorie a serviciului poliţienesc ca parte integrantă a edificiului civic şi a poliţistului
ca protector al normelor de civilizaţie.
Conform „Strategiei Consolidate a Siguranţei Publice”, elaborată de Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Poliţia Romană şi-a concentrat activităţile pentru
îndeplinirea obiectivelor, cuprinse în programele prioritare:
 ,,Străzi liniştite - oraş sigur”
 „Pentru liniştea comunităţii rurale”
 „Trafic rutier mai sigur”
 „Împotriva morţii albe”
 „Împotriva fraudei şi a corupţiei”
 „Pentru comunitate – împreună cu cetăţenii”
 „Imagine prin fapte’’
Abordarea sectorială a problematicii de ordine publică în general şi combaterea
criminalităţii în special, aşa cum este cuprinsă în programele menţionate, reprezintă o
premieră în activitatea Poliţiei, permiţând o identificare şi cunoaştere aprofundată a
realităţii sociale, un exerciţiu direct pentru gestionarea resurselor umane, financiare şi
materiale.
Totodată, reprezintă şi prima încercare de atragere a societăţii civile ca partener egal la
diagnosticarea gradului de sănătate morală din comunitatea noastră, de a stabili
împreună zonele descoperite şi a măsurilor ce se impun a fi luate.
În concret, REFORMA INSTITUŢIONALĂ este pe deplin evidenţiată de măsuri
organizatorice de amploare şi înfiinţarea unor noi structuri de necesitate stringentă
pentru consolidarea instituţională, care au constat în:
 Constituirea Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor;
 Reorganizarea Poliţiei Transporturi, prin crearea de Servicii şi Birouri de poliţie
transporturi judeţene;
 Întărirea Biroului Naţional Interpol şi desprinderea Serviciului Relaţii
Internaţionale din cadrul acestuia;
 Reorganizarea D.G.C.C.O.A., la nivel de aparat central şi înfiinţarea de servicii
specializate în combaterea crimei organizate şi antidrog la nivelul IPJ-urilor;








Crearea unui serviciu de combatere a crimei organizate şi antidrog la D.G.P.M.B.
şi de birouri de profil în cadrul sectoarelor;
Înfiinţarea Serviciului pentru Combaterea Criminalităţii Informatice în cadrul
D.G.C.C.O.A.;
Constituirea unor Compartimente de Poliţie Rutieră pentru Drumurile Naţionale
şi Europene;
Reorganizarea Direcţiei Poliţiei Economico - Financiare în cadrul IGPR, în
Direcţia de Investigare a Fraudelor, structură compusă din servicii şi
compartimente specializate, inclusiv servicii şi birouri teritoriale;
Înfiinţarea recentă a Laboratorului de realizare a profilelor genetice de referinţă
(ADN), dotat cu aparatură de ultimă generaţie provenită din Germania, SUA şi
Austria.

În planul RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE Poliţia Română a adoptat un volum
important de măsuri având la bază principiile consacrate în cadrul conferinţelor Şefilor
de Poliţii Europene.
Poliţia Romană s-a manifestat activ, ca membru al O.I.P.C. – INTERPOL, pe parcursul
celor 30 de ani de la înfiinţarea Biroului Naţional Interpol, ceea ce reprezintă dovada
certă a faptului că activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional este
mai presus decât contextul politic, conjunctură, ori împrejurări de moment.
O extindere fără precedent a cooperării poliţieneşti a ţării noastre cu alte ţări membre
O.I.P.C. – INTERPOLUL s-a realizat în domeniul urmăririi internaţionale, reuşindu-se
rezolvarea unor cazuri concrete sau desfăşurarea unor activităţi comune, cum ar fi
extrădarea a 89 persoane urmărite.
În prezent, Poliţia Română este implicată în derularea a 8 programe cu asistenţă
financiară comunitară (PHARE), menite să eficientizeze activităţile proprii şi să
racordeze serviciul poliţienesc la exigenţele eurocomunitare în materie.
În planul COOPERĂRII INTERINSTITUŢIONALE, se evidenţiază îndeosebi
colaborarea cu structurile responsabile în aplicarea legii, respectiv:
 Comisiile de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, Juridice şi de
Cercetare a Abuzurilor din cadrul celor două Camere ale Parlamentului
României;
 Ministerul Public, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
structurile sale teritoriale;
 Parchetul Naţional Anticorupţie, în domeniul combaterii corupţiei, sprijinul
concret l-a constituit detaşarea a 86 ofiţeri de poliţie, (urmând ca numărul
acestora să fie extins la 110), transmiterea de informaţii conform prevederilor
legale şi participarea cu forţe proprii la unele acţiuni iniţiate şi organizate de
această instituţie;








Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de
Informaţii Externe şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie din
Ministerul Justiţiei, pe probleme privind prevenirea şi combaterea criminalităţii;
Autoritatea Naţională de Control;
Banca Naţională a României, îndeosebi pentru prevenirea şi combaterea fraudelor
financiar-bancare şi în cadrul Programului comun de măsuri pentru prevenirea
contrafacerii monedei naţionale;
Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului, în domeniul apărării drepturilor
legitime ale cetăţenilor;
DATE PRIVIND EVOLUŢIA CRIMINALITĂŢII

În primele 11 luni ale anului 2003, rata criminalităţii privind infracţiunile soluţionate la
100.000 de locuitori, înregistrează un regres de la 1.339 la 1.187.
Aliniindu-ne la standardele europene în materie, începând cu acest an, am realizat şi o
rată a criminalităţii pe linia infracţiunilor sesizate care, în această perioadă, înregistrează
nivelul de 1.950 infracţiuni.
Cuantumul prejudiciului total cauzat avutului public şi privat prin săvârşirea de
infracţiuni în 11 luni 2003, a crescut semnificativ, de la 9.359 miliarde lei la 17.146
miliarde lei. Măsurile concrete întreprinse s-au materializat în amplificarea procentului
de recuperare a prejudiciului, de la 41% la 45%.
Pe linia combaterii crimei organizate şi antidrog au fost cercetate 3.554 persoane care
au săvârşit 4.550 de infracţiuni, fiind ridicate în vederea confiscării 405,04 kg droguri şi
stupefiante, 1.937 kg. precursori, 81.640 comprimate identificate un laborator clandestin
pentru fabricarea drogurilor şi o tipografie de falsificare a bancnotelor de 50 euro.
Concluzia generală este că fenomenul infracţional cunoaşte pe ansamblu, o scădere
semnificativă: cu 10% la persoane învinuite/inculpate şi cu 11% la infracţiuni
soluţionate, (10% economico-financiare, 15% infracţiuni judiciare, dintre care 13% la
infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei).
DISFUNCŢII
Managementul deficitar manifestat în activitatea unor cadre de conducere, exercitarea
necorespunzătoare a atribuţiilor şi prerogativelor în controlul subordonaţilor,
insuficienţa sprijinului şi îndrumării, au condus la diminuarea indicatorilor de eficienţă
profesională şi apariţia unor aspecte negative în comportamentul efectivelor.
Deficienţele constatate au impus sancţionarea disciplinară a 118 cadre cu funcţii de
conducere, de toate nivelurile.
Corupţia internă în anul 2003, a înregistrat 70 de cazuri în care au fost implicaţi 69
poliţişti, cu 36 mai mulţi decât anul anterior, respectiv 17 ofiţeri si 52 agenţi. Raportat la
totalul personalului încadrat (48.150) procentul poliţiştilor cercetaţi sub aspectul
comiterii unor acte de corupţie, este de 0,14%, iar la totalul persoanelor deferite

parchetelor pentru acte de corupţie, este de 0,97%, ceea ce relevă că acest fenomen nu
are valenţe endemice la nivelul instituţiei.
REALIZĂRI
Poliţia Romană a reuşit şi în acest an, să desfăşoare o luptă susţinută împotriva
infracţionalităţii, fapt reliefat de îndeplinirea obiectivelor propuse, care s-au concretizat
în:
 menţinerea sferei infracţionale sub control;
o imprimarea unui curs descendent al ratei criminalităţii;
o combaterea cu fermitate sporită a crimei organizate, traficului şi
consumului ilicit de droguri;
o consolidarea cadrului specific de acţiune în domeniul fraudelor şi
corupţiei;
o sporirea fermităţii concretizată în diminuarea faptelor săvârşite cu violenţă;
o promovarea transparenţei şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei;
 instituirea unor noi forme parteneriale de colaborare cu societatea civilă şi
interinstituţională în vederea apropierii de cetăţean şi aşteptările
îndreptăţite ale acestuia;
 elaborarea
şi aplicarea de programe proprii privind evaluarea
managementului şi a corupţiei interne.
În arealul de forme şi tendinţe de manifestare ale fenomenului infracţional, anul 2003 a
reprezentat o perioadă în care vârful de lance al criminalităţii organizate, terorismul, a
căpătat valenţe făţişe şi în România, marcând astfel, în mod inedit şi nedorit, implicarea
unor persoane în acte de terorism, prevăzute şi sancţionate de OUG nr. 141/25.10.2001,
privind sancţionarea actelor teroriste şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice.
Astfel, prin profesionalism, la capătul unei munci asidue de cercetare, investigare şi
conlucrare cu alte structuri cu atribuţiuni în domeniu, s-a reuşit identificarea şi probarea
activităţii infracţionale, a numitului CIUPERCESCU DRAGOŞ autorul atentatului de la
Liceul „Jean Monnet” şi a autorului deflagraţiei produse în faţa imobilului în care locuia
vice-primarul municipiului Sibiu, în persoana numitului MAXIM MARINEL.
Referendumul pentru revizuirea Constituţiei României, a reprezentat un demers absolut
necesar pentru întreaga societate, la reuşita căruia a contribuit şi Poliţia Română.
Faptul că pe întreaga perioadă de desfăşurare nu s-au înregistrat evenimente negative,
este o consecinţă directă a implicării constructive a tuturor poliţiştilor angrenaţi şi a
bunei colaborări cu celelalte structuri chemate să asigure bunul mers al referendumului
Aceste rezultate converg la concluzia că, Poliţia Română a contribuit esenţial la sporirea
gradului de siguranţă civică, la creşterea prestigiului internaţional al ţării noastre, prin
asumarea rolului de lider profesional regional, în gestionarea fenomenului criminalităţii.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2004
În mod cert anul 2004, va fi hotărâtor atât pentru construcţia instituţională continentală,
cât şi pentru viitorul european al României.
În acest context, obiectivele prioritare privind integrarea europeana ale Poliţiei Romane
sunt următoarele:
 Transformarea instituţiei Poliţiei Române într-o structură flexibilă, aflată în slujba
comunităţii, având ca principale coordonate profesionalizarea serviciului
poliţienesc şi implementarea codului valoric european;
 Îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a poliţiei prin dezvoltarea fluxurilor
comunicaţionale cu toate instituţiile abilitate în aplicarea legii;
 Creşterea capacităţii de acţiune pentru contracararea eficientă a crimei organizate,
traficului şi consumului ilicit de droguri, fraudelor economico-financiare şi
corupţiei, îndeosebi prin modernizarea tehnologică şi utilizarea pe scară largă a
tehnicilor de vârf;
 Dezvoltarea managementului informaţiilor şi implementarea adecvată a acestuia,
ca trăsătură definitorie a serviciului poliţienesc modern;
 Intensificarea schimbului de informaţii operative prin INTERPOL, ofiţerii de
legătură, SECI, etc.
 Extinderea acţiunilor de prevenire a criminalităţii prin perfecţionarea strategiilor
şi întărirea parteneriatului cu societatea civilă;
 Asigurarea unei colaborări transparente, active , cu mass-media, organizaţiile
nonguvernamentale şi celelalte instituţii ce depun eforturi pentru ca societatea
românească să beneficieze de liniştea necesară desfăşurării vieţii economicosociale, politice, culturale etc.;
 Perfecţionarea sistemului de evaluare şi promovare a personalului exclusiv pe
criteriile profesionalismului, competenţei şi abilităţii manageriale.

