REPERE ALE ACTIVITĂŢII POLIŢIEI ROMÂNE ÎN ANUL 2004
Activitatea Poliţiei Române, în anul 2004, a purtat amprenta noilor condiţii aduse. prin
modificările de fond, Codului de Procedură Penală, prin intrarea în vigoare a Legii
nr.281/2003.
Aceste modificări legislative definitorii, completate prin Legea nr.364/15.09.2004,
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, au necesitat o nouă abordare a
activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, POLIŢIA ROMÂNĂ adaptându-se şi
respectând cu stricteţe noile prevederi, care au avut ecou şi în evoluţia indicatorilor de
performanţă.
COMPATIBILIZAREA PROGRAMATICĂ, LEGISLATIVĂ ŞI STRUCTURALORGANIZATORICĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
MODIFICĂRILE STRUCTURALE semnificative, la nivelul Poliţiei Române, în anul
2004, au constat în:












transformarea Serviciului relaţii internaţionale în Direcţia de Integrare Europeană ,
Programe şi Cooperare Internaţională;
constituirea la nivelul Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizae şi
Antidrog a: Direcţiei Operaţii; Serviciului combaterea migraţiei ilegale; Centrului
de resurse privind combaterea traficului de persoane; Compartimentelor de
Analiză a Informaţiilor la 7 CZCCOA, precum şi dezvoltarea celor 8 existente;
înfiinţarea Oficiului Naţional de Prevenire a Traficului de Fiinţe Umane şi de
Monitorizare a Victimelor acestuia în cadrul Institutului pentru Cercetarea şi
Prevenirea Criminalităţii;
înfiinţarea Serviciului analiza informaţiilor, cooperare internaţională, analiză –
sinteză şi secretariat la nivelul Direcţiei Investigaţii Criminale şi a birourilor de
analiză la nivelul fiecărui inspectorat judeţean;
înfiinţarea Poliţiei pieţelor la nivelul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, Direcţiei
Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti şi Inspectoratelor de Poliţie Judeţene;
înfiinţarea Serviciului Autostrăzi la nivelul Direcţiei Poliţiei Rutiere, iar la unele
judeţe, birouri şi compartimente de profil;
înfiinţarea a 2 poliţii municipale, 50 poliţii orăşeneşti şi 145 posturi de poliţie
comunală.
înfiinţare, la nivelul Institutului de Criminalistică şi a Inspectoratelor de poliţie
judeţene, a Sistemului de recunoaştere şi compunere facială IMAGE TRACK.
PRINCIPII, PROGRAME, STRATEGII

Procesul de euroconformizare a legislaţiei interne în anul 2004 a fost marcat de evoluţii
semnificative, având ca punct de referinţă cerinţele UE privind acquisul comunitar,

transpuse la nivelul Poliţiei Române în Planul legislativ al Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
Poliţia Română a acţionat cu rigoare şi consecvenţă pentru ridicarea standardelor
de performanţă, la baza activităţii poliţieneşti aflându-se următoarele documente
fundamentale :
 Programul de guvernare pentru perioada 2001-2004;
 Planul de modernizare a forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 Planul unic cu principalele activităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
pe 2004 ;
 Programul Naţional de Prevenire şi Planul Naţional de Acţiune împotriva
corupţiei;
 Parteneriatul Poliţie–Comunitate în contextul integrării europene 2004;
 Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană;
 Planul cuprinzând principalele măsuri şi acţiuni pe linia integrării europene
prevăzute de Capitolul 24 Justiţie şi Afaceri Interne.
Au fost puse în practică „Programele prioritare de acţiune ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, pe anul 2004”, respectiv:
 “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’’ .
S-a elaborat Strategia de modernizare a Poliţiei Române în perioada 2004-2007:
POLIŢIA ROMÂNĂ O POLIŢIE EUROPEANĂ, care conţine obiective strategice
generale, cât şi obiective specifice angajamentelor asumate de Guvernul României în
scopul aderării la Uniunea Europeană. Acest document programatic de referinţă include
pe lângă respectarea principiilor morale, respectarea şi aplicarea cu stricteţe a
următoarelor principii strategice:
Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;








Legalităţii;
Confidenţialităţii;
Echidistanţei;
Proporţionalităţii;
Transparenţei şi apropierii de comunitate;
Priorităţii măsurilor preventive înaintea celor coercitive;
Descentralizării;







Responsabilităţi în exercitarea actului de autoritate poliţienească;
Profesionalizării în toate domeniile de activitate;
Cooperării şi utilităţii sociale;
Viziunii globale şi unitare;
Continuităţii.
CONSIDERAŢII PRIVIND EVOLUŢIA CRIMINALITĂŢII

În 11 luni ale anului 2004, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la comiterea a
454.296 infracţiuni ( cu 25.719 mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2003). Din
totalul infracţiunilor sesizate, 95.934 (21%) sunt de natură economico-financiară,
224.063 (49%) judiciare şi 134.299 (30%) de altă natură.
În acest interval, s-a dispus măsura începerii urmăririi penale pentru un număr de 262.733
(-31.647) infracţiuni, (respectiv -4%), volumul infracţiunilor constatate fiind de 1209 (145) infracţiuni.
În această perioadă, Poliţia a propus şi înaintat Parchetelor soluţii legale pentru un număr
de 218.239 infracţiuni (-40.368), (respectiv -16%) faţă de acelaşi interval din 2003.
Volumul infracţiunilor soluţionate, comparativ cu 2003, a fost de 1004 (-186) infracţiuni.
În 2004, comparativ cu 2003, s-a înregistrat:
 scăderea infracţiunilor contra persoanei cu 4% ;
 reducerea infracţiunilor contra patrimoniului cu 15 %;
 diminuarea infracţiunilor contra autorităţii cu 16%;
 creşterea numărului infracţiunilor de tâlhărie cu 11%.
Poliţia Română şi-a focalizat acţiunile în sfera criminalităţii organizate şi antidrog,
reuşind un control eficient al fenomenului, în pofida unei recrudescenţe fără precedent a
acestuia.
Activităţile de combatere a crimei organizate au înregistrat progrese importante
materializate în constatarea a 5626 (+2464) infracţiuni, dintre acestea 52,8% au fost
declinate la Parchet pentru continuarea cercetărilor.
Rezultatele obţinute pe linia combaterii crimei organizate au avut ca urmare şi
confiscarea a 12 kg substanţe toxice, 3 surse radioactive, 410 autoturisme şi 164 hard
disck-uri, fiind retrasă din circuitul economic monedă falsă reprezentând peste 175
milioane lei, 69.091 dolari SUA, 187.865 Euro şi alte monede convertite în Euro.
Urmare a activităţilor desfăşurate pe linie antidrog au fost constatate 2600 (+1212)
infracţiuni. Au fost confiscate 426,53 kg droguri, din care 72,18 kg droguri de mare risc,

fapt ce a contribuit decisiv la diminuarea şi controlul fenomenului de trafic şi consum
ilicit de droguri.
Activitatea de combatere a criminalităţii economico-financiare a fost marcată în principal
de reorientarea problematicii de fond privind efectuarea controalelor economice, care au
condus la reducerea cu 27% a numărului infracţiunilor soluţionate, dar şi la o
îmbunătăţire a mediului de afaceri.
Activitatea structurilor specializate a vizat combaterea ilegalităţilor comise cu ocazia
privatizării/postprivatizării, folosirii fondurilor alocate de organismele financiare
internaţionale, operaţiunilor ilegale de comercializare a produselor petroliere, alcool,
contrabandă, fraudelor bancare, fiscale, achiziţiilor publice, pieţele de capital, fondurile
de investiţii, alte sectoare de importanţă deosebită pentru stabilitatea climatului economic
şi social.
Maniera profesionistă de abordare şi eforturile întreprinse pentru descoperirea şi
cercetarea infracţiunilor economice au condus la:
 Creşterea, cu 14%, a numărului de infracţiuni complexe soluţionate;
 Sporirea, cu 102%, a numărului infracţiunilor soluţionate prevăzute în Legea
nr.656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor;
 Creşterea, cu 125%, a numărului de infracţiuni soluţionate, prevăzute de Legea
nr.78/2000 privind pedepsirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
Anul 2004 consemnează, pe linia activităţilor de cercetare penală, învinuirea/inculparea a
174.528 (-10%) persoane.
Astfel, supravegherea calificată, urmată de intervenţii ferme şi operative au condus la
dezmembrarea a 598 reţele şi grupări criminale, fiind arestate 507 persoane, membri ai
acestor grupări.
Acestea erau organizate şi specializate în săvârşirea de şantaje, instituirea de taxe de
protecţie, trafic de carne vie, droguri, prostituţie, cămătărie etc., prin apelarea la mijloace
violente, având ca scop obţinerea unor sume mari de bani şi a supremaţiei în anumite
domenii infracţionale .
Evidenţiem astfel cazurile privind clanurile CĂMĂTARILOR, DUDUIANU,
BELGIENILOR, ŞTOACĂ, CORDUNENILOR, SPUMĂ, BIBANUL, gruparea
PARDAILAN şi CSIBI ISTVAN .
COLABORAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ
S-a dezvoltat pe două coordonate: pe de o parte, a vizat noi parteneriate cu societatea
civilă iar, pe de altă parte, imbunătăţirea celor existente între Poliţia Română şi celelalte

instituţii guvernamentale, inclusive cu structurile Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
· Pe aceste coordonate s-a situat şi colaborarea cu Ministerul Public, care, împreună cu
Poliţia Română, formează o echipă de intervenţie unitară, acest mod de lucru fiind un
câştig notabil în lupta împotriva criminalităţii. Conlucrarea profesională a condus astfel la
dezmembrarea a numeroase reţele criminale, unele cu ample ramificaţii atât în ţară cât şi
în exterior. Adoptarea Legii 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în
cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată
şi Terorism, va impulsiona ofensiva impotriva acestor fenomene, căpătând noi valenţe.








Nu se poate omite, la acest capitol, contribuţia de înalt nivel professional, a celor
120 ofiţeri de poliţie judiciară care îşi desfasoară activitatea in cadrul PNA,
creşterea prestigiului şi autorităţii acestui organism datorându-se inclusiv
demersurilor competente ale acestora.
De o atenţie privilegiată s-au bucurat şi relaţiile cu Ministerul Justiţiei care, în
contextul ultimelor reglementari legislative şi a necesităţii obiective de acţiune
comună pentru finalizarea negocierilor din cadrul Capitolului 24 JAI, au cunoscut
o îmbunătăţire vizibilă, în folosul actului de justiţie şi, în primul rând, al
cetăţenilor.
Traiectorii ascendente ale cursurilor relaţiilor bilaterale, privind domenii de interes
comun, au fost consemnate in această perioadă şi cu celelalte ministere, ceea ce
dovedeşte încă o dată totala deschidere şi deplina transparenţă a instituţiei noastre.
Totodată, Poliţia Română a intensificat contactele cu instituţiile având atribuţii în
sectorul de securitate: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii
Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
Ministerul Apărării Naţionale, schimbul documentat de informaţii permiţând
fiecărei părţi analizarea şi abordarea cu profesionalism a unor cazuri şi situaţii
concrete, conform politicii de securitate statuate la nivel naţional.

Referitor la poziţia Poliţiei Române faţă de societatea civilă, trebuie subliniat că aceasta
susţine orientarea potrivit căreia, pentru bunul mers al societăţii, este absolută nevoie de
un resort independent de control, care reprezintă certitudinea că drumul ales este în acord
cu interesul tuturor membrilor comunităţii.
Astfel, perenitatea valorilor morale protejate de mass-media, sindicate, organizaţii
neguvernamentale etc, a devenit o prezenţa certă în activitatea poliţienească, poliţiştii
înşişi convingându-se de faptul că misiunea lor este mai uşoară dacă beneficiază de
expertiza şi contribuţia acestor structuri.
Remarcăm aici sprijinul oferit de Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului, în
promovarea obiectivă a eforturilor Poliţiei de prevenire si combatere a criminalităţii si ne

exprimăm gratitudinea pentru asistenţa acordată poliţistilor care au avut nevoie de
protecţia propriilor drepturi.
Tot la acest capitol, se impune reliefată contribuţia definitorie a Fundaţiei HANS
SEIDEL, la identificarea celor mai bune soluţii de asigurare a siguranţei civice la nivelul
societăţii, ceea ce reprezintă dovada incontestabilă a implicării responsabile a societăţii
civile alături de instituţiile specializate ale statului, în creionarea premiselor favorabile
dezvoltării economico sociale.
Strategia MAI, de realizare a ordinii şi siguranţei publice, a constituit un reper definitoriu
pentru elaborarea noului concept de ordine publică .
Cooperarea Poliţiei Române cu celelalte unităţi din aparatul central al MAI (în special cu
Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Comandamentul Naţional al
Jandarmeriei, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române) a contribuit la
consolidarea climatului de siguranţă publică, în beneficiul cetăţeanului.
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
Conform aprecierilor oficialilor de la Bruxelles care au precizat faptul că „Uniunea
Europeană are nevoie de România în aceiaşi măsură în care România are nevoie de
Uniunea Europeană”, Poliţia Română a cooperat activ şi eficient şi în plan extern.
În 2004, Poliţia Română a depus eforturi considerabile pentru îndeplinirea criteriilor de
integrare europeană, prevăzute în cuprinsul Capitolului 24-JAI, reflectate atât de
documentele Comisiei Europene, cât şi de alte instituţii de profil din statele membre sau
candidate, relaţiile internaţionale conturând noi direcţii şi redimensionări, conforme cu
cerinţele UE şi evoluţiile fenomenului infracţional.
Astfel, palierele de acţiune în acest domeniu au constat în :
Dezvoltarea comunicării cu ofiţerii de legătură şi ataşaţii cu afaceri interne trimişi de
România în statele membre ale UE, sau în state terţe şi transmiterea operativă a
informaţiilor ce privesc persoanele implicate în săvârşirea de infracţiuni pe teritoriul altor
state.
În acest sens s-au dezvoltat contactele cu serviciile de poliţie ale ţărilor afiliate la
Interpol, inclusiv prin participarea la echipe comune de investigaţii, în vederea extrădării
a 406 cetăţeni români, din care 191 au fost deja preluaţi şi aduşi în ţară.
Amplificarea contactelor cu serviciile de poliţie ale ţărilor învecinate în ceea ce priveşte
cooperarea poliţienească prin Interpol, ofiţerii de legătură acreditaţi la Bucureşti, SECI,
sesizarea reciprocă privind cazurile , iniţierea unor investigaţii privind activitatea unor

persoane care comit infracţiuni pe teritoriul altor state şi realizarea unor acţiuni
simultane.
Participarea la seminarii, conferinţe şi cursuri de pregătire organizate de instituţii similare
din străinătate, ONG-uri şi reprezentanţe diplomatice.
În acest sens, pot fi exemplificate: reuniunea SECI a şefilor unităţilor antidrog din SE
Europei, Convenţia de înfrăţire instituţională cu participarea de experţi spanioli şi Cursul
internaţional pe probleme de migraţie de la Tel-Aviv-Israel. În planul schimbului de
experienţă se remarcă prin utilitate în practică cursurile de monitori ONU, cele
desfăşurate în cadrul Academiei FBI- Quantico- Virginia SUA, Colegiul European de
Poliţie, Centrul Marshall şi Academia Ilea- Budapesta.
Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţii similare din ţările membre UE.
În vederea creşterii capacităţii de cooperare au fost încheiate protocoale cu instituţii
similare din Polonia, Germania, Ungaria şi Olanda.
Poliţia de proximitate - În conformitate cu acordul de cooperare încheiat între Guvernul
României şi Confederaţia Elveţiană, privind implementarea conceptului de poliţie de
proximitate, experţi elveţieni au evaluat şi supervizat în acest an stadiul implementării
acestuia în judeţele Sibiu, Mureş şi Municipiul Bucureşti.
Continuarea reprezentării în misiuni.
În ceea ce priveşte componenta de reprezentare, au fost efectuate misiuni de menţinere a
păcii în Kosovo, Bosnia Herţegovina, Haiti şi Congo, la care au participat 84 de poliţişti
români, care au fost apreciaţi în mod deosebit, unora fiindu-le acordate importante
distincţii.
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE
La baza acestei activităţi s-a aflat în permanenţă necesitatea stringentă de încadrare a
aparatului cu personal competent şi motivat, capabil să facă faţă rigorilor serviciului
poliţienesc.
În anul 2004 au fost încadrate în Poliţia Română un număr de 1375 persoane din care:
399 ofiţeri, 916 agenţi, 60 personal contractual. Din aceştia, 207 ofiţeri şi 652 agenţi
provin din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Ieşirile de personal înregistrate în perioada analizată au fost de 1241 persoane, 471
ofiţeri, 687 agenţi şi 83 personal contractual.

Ponderea numerică a cauzelor care au generat încetarea raporturilor de muncă cu
instituţia, este deţinută de pierderea capacităţii de muncă în cazul 128 ofiţeri şi 234 agenţi
de poliţie.
La data de 01.12.2004, statele de organizare ale Poliţiei Române erau ocupate în
proporţie de 84%, vârsta medie a personalului poliţiei române fiind în prezent de 38 ani.

Atitudinea managerială proactivă a avut ca rezultat creşterea cu 25%, faţă de perioada
similară a anului 2003, atât a numărului abaterilor constatate (de la 1505 la 2032) cât şi a
sancţiunilor aplicate (de la 1491 la 1989), reducerea cu 7,2% a numărului poliţiştilor
implicaţi în comiterea de infracţiuni (de la 169 la 157) şi cu 9,6% a numărului
infracţiunilor săvârşite (de la 178 la 161).
Ca urmare a modificării art.65 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, prin
OUG nr.102/2004, cu data de 22.11.ac. a fost reanalizată situaţia tuturor poliţiştilor aflaţi
în curs de urmărire penală sau judecată, astfel că, în prezent sunt suspendaţi din funcţie,
fiind cercetaţi în stare de arest preventiv 12 poliţişti (5 ofiţeri şi 7 agenţi), iar 145 sunt
cercetaţi în stare de libertate fiind puşi la dispoziţie.
Prin derularea în plan practic a unor acţiuni concrete care s-au finalizat prin probarea
activităţii infracţionale comise de poliţişti, unii dintre aceştia cu responsabilităţi
decizionale, am dovedit că avem tăria de a ne recunoaşte greşelile şi de a interveni prin
mijloace legale pentru tragerea la răspundere a vinovaţilor.
Prin EXIGENŢĂ-TRANSPARENŢĂ, protejarea prestigiului şi credibilităţii Poliţiei
Române a constituit un imperativ ce exclude toleranţa şi se axează, fără excepţii, pe
respectarea strictă a normelor şi regulilor prevăzute de Statutul Poliţistului şi Codul
Deontologic.
Bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat IGPR în anul 2004 a acoperit numai 37,9% din
necesarul de materiale şi servicii (3.727 miliarde faţă de 9.833 miliarde necesar
fundamentat), şi 4,5% la cheltuieli de capital (404,7 miliarde lei faţă de 8.952 miliarde lei
valoare liste investiţii).
Se remarcă în acest an achiziţionarea a 1000 autoturisme Dacia Solenza şi 168 mijloace
de transport specializate, MAI aprobând pentru perioada 2005-2007 achiziţionarea a încă
2000 autovehicule.
Realizarea prerogativelor şi atribuţiilor conferite de lege cât şi performanţa pretinsă
Poliţiei Române, impun condiţii de finanţare la cote corespunzătoare, care să răspundă
imperativelor realizării cerinţelor operaţionale prin modernizarea dotării, extinderea

informatizării şi comunicaţiilor până la nivelul structurilor teritoriale, îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă şi de viaţă şi nu în ultimul rând creşterea nivelului de salarizare al
poliţiştilor.
CONCLUZII
Activitatea Poliţiei Române din anul 2004, a purtat amprenta noilor condiţii impuse prin
modificările de fond, aduse Codului de procedură penală, prin intrarea în vigoare a Legii
nr.281/2003 conform cărora, apare în prim plan – Judecătorul – care emite la sesizarea
organelor de urmărire penală, mandatul de arestare preventivă şi autorizaţia de
percheziţie, care poate fi dispusă numai după începerea urmăririi penale.
Având în vedere aceste prevederi, precum şi faptul că organele de Poliţie judiciară îşi
desfăşoară activitatea în mod nemijlocit sub coordonarea, supravegherea şi controlul
procurorului, fiind obligate să aducă la îndeplinire toate dispoziţiile acestuia, prin Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr.617/29.12.2003, emis cu avizul Procurorului
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Dispoziţia
inspectorului general al Poliţiei Române nr.27/10.01.2004, au fost desemnate organele
Poliţiei judiciare.
În acest context Poliţia Română, alături de celelalte instituţii fundamentale ale statului de
drept, a făcut demonstraţia practica a capacităţii sale instituţionale şi de acţiune, având în
centrul preocupărilor profesionale, echidistanţa şi supremaţia legii.
Argumentele ce confirmă acest lucru, sunt constituite din insăşi rezultatele
activităţii proprii, reflectate in plan social, care s-au concretizat în:






menţinerea în limite rezonabile, a fenomenului infracţional,ca premisă majoră a
indeplinirii obiectivelor asumate faţă de comunitate, în condiţiile persistenţei unui
deficit semnificativ de incadrare cu personal a statului de organizare, precum şi a
dislocării unor importante efective necesare bunei desfăşurări a evenimentelor cu
impact social major din această perioadă, respectiv alegerile locale, parlamentare
şi prezidenţiale;
indeplinirea responsabilitaţilor asumate in cadrul agendei şi calendarului
instituţional de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce a contribuit la finalizarea in
acest an, a negocierilor de aderare şi a deschis calea dobândirii de către ţara
noastră,a statutului de membru cu drepturi depline.
intensificarea procesului de descentralizare a funcţiilor poliţieneşti, preponderent
in sfera decizională, a gestionarii resurselor şi utilităţilor,prin prefigurarea unui
context organizaţional în masură să ofere premisele manageriale indispensabile
eficientizării activităţii proprii, ca fundament al unui sistem judiciar eficient şi
independent;







realizarea unor progrese importante în implementarea Legii nr.682/2002 privind
protecţia martorilor, dotarea şi asigurarea personalului necesar funcţionării
Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor;
îmbunătăţirea calităţii şi promptitudinii serviciului poliţienesc, prin extinderea
activităţilor de consiliere şi, acordate cetăţenilor, în special prin intermediul
structurilor poliţiei de proximitate,informare publică şi relaţii cu publicul;
promovarea transparenţei s-a concretizat în creşterea nivelului de încredere a
populaţiei în Poliţie, revelator în acest sens, fiind sondajul de opinie ale
prestigiosului Institut „Gallup” care plasează instituţia, pe un nivel de încredere de
peste 50%, semnificativ pentru o structură omniprezentă în plan social, supusă
unui orizont de aşteptare şi unei presiuni sociale deosebite;
PRIORITĂŢI

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL al POLIŢIEI ROMÂNE pentru perioada următoare
este continuarea reorganizării structurii Poliţiei Române, în vederea creşterii capacităţii
instituţionale şi a eficienţei activităţilor desfăşurate, deconcentrarea/descentralizarea
serviciului poliţienesc, consolidarea autonomiei administrative şi financiare,
perfecţionarea managementului, pentru asigurarea ordinii publice naţionale şi a siguranţei
cetăţeanului.
OBIECTIVE GENERALE










Modernizarea managementului;
Creşterea capacităţii operative şi instituţionale în domeniul combaterii crimei organizate
şi antidrog;
Modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională în domeniul cercetării şi prevenirii
criminalităţii;
Eficientizarea activităţii de combaterea a violenţei şi protecţia patrimoniului;
Modernizarea si optimizarea activitatilor de politie stiintifică;
Creşterea capacităţii instituţionale şi operative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul
armelor, explozivilor şi substanţelor toxice;
Prevenirea şi combaterea corupţiei interne, prin implementarea măsurilor concrete de
asigurare a respectării prevederilor deontologice, standardelor de integritate, selecţie şi
promovare a personalului, respectiv de întărire a activităţii de evaluare şi control;
Creşterea capacităţii operaţionale a unităţilor de poliţie, prin asigurarea unor resurse
financiare şi dotări logistice, compatibile cu cele ale poliţiilor similare din statele Uniunii
Europene.
În vederea realizării obiectivelor, au fost stabilite termene şi responsabilităţi concrete
pentru toate unităţile centrale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, obiectivele
punctuale cuprinse în planurile tuturor domeniilor de acţiune, fiind susţinute prin
programe de finanţare care prevăd costurile estimative, defalcate in mod distinct.

România are un interes major în garantarea celor mai ridicate standarde legate de
securitatea internă şi statul de drept, pentru cetăţenii proprii şi cei din statele europene
partenere .
În acest context, aplicarea legii, punerea în practică a mecanismelor democratice şi
întărirea capacităţii administrative, trebuie să devină vizibile în absolut toate domeniile,
ceea ce presupune accelerarea reformei şi implementării aquisului comunitar.
Anul 2005 va avea semnificaţii şi implicaţii deosebite pentru societatea românească,
deoarece în luna aprilie, România urmează să primească „avizul conform” pentru aderare,
iar la data de 9 mai 2005 cu ocazia celebrării zilei Europei, să fie semnat tratatul de
aderare.
Evident, reperele acestui calendar nu reprezintă finalul demersurilor instituţionale de
racordare la exigenţele eurocomunitare, ci constituie un prilej de mobilizare pentru
întregul personal al Poliţiei Române.

