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ROMANIA POLIŢIA ROMÂNĂ

Suportul 
misiunilor şi 
activităţilor

Suportul 
operativ

Combaterea 
criminalităţii 
organizate

Investigarea 
criminalităţii

Ordine şi 
siguranţă 
publică

NIVEL NAŢIONAL
IGPR - structuri centrale şi coordonate nemijlocit

NIVEL REGIONAL
Brigăzi de combatere a criminalităţii organizate

Secţii regionale de poliţie transporturi
Servicii de operaţiuni speciale/analiza informaţiilor

Serviciul de poliţie “Delta Dunării”

NIVEL JUDEŢEAN
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

Inspectorate de poliţie judeţene
Servicii de combatere a criminalităţii organizate

Birouri de operaţiuni speciale/analiza informaţiilor

NIVEL LOCAL
Poliţii municipale şi orăşeneşti 

Poliţii comunale, secţii şi  posturi de poliţie

Unităţi de 
învăţământ şi 

formare 
profesională

STRUCTURA POLIŢIEI ROMÂNE 

Principala structură a Ministerului Afacerilor Interne 
în domeniul ordinii şi siguranţei publice
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Siguranţa cetăţeanului şi securitatea naţională - principalele repere ale 
activităţii Poliţiei Române

OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 2015 

Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea vieţii, 
integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora, precum şi sporirea 

gradului de siguranţă rutieră şi a transporturilor.

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi
transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale.

Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin
combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de
mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin
protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi
informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii
operaţionale a Poliţiei Române.
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RESURSE UMANE

Poliţistul - principala resursă a Poliţiei Române

TOTAL Ofiţeri Agenţi Personal
contractual

59,585

14,281

42,958

2,346

54,378

12,772

39,530

2,076

Total posturi Încadrate

Deficit de personal = 8,7%
 4.937 de poliţişti:

- 1.509 ofiţeri
- 3.428 agenţi;

270 personal contractual.

 Poliţia Română are un personal tânăr – vârsta medie a poliţiştilor este
de 39 ani şi 4 luni.

 Femeile poliţist reprezintă 14% din totalul personalului.

 1,25% dintre poliţişti sunt de alte minorităţi.

Au fost încadrate 5 soţii ale poliţiştilor decedaţi în executarea
atribuţiilor de serviciu.
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RESURSE FINANCIARE

Exerciţiul financiar 2015 s-a încheiat fără înregistrarea niciunei datorii.

2013 2014 2015

Bugetul Poliţiei Române

Al doilea an consecutiv în care fondurile financiare alocate au
înregistrat o creştere valorică (+3,4%).

Repartiţia bugetului alocat Poliţiei Române

(99,93% execuţie bugetară la finele anului)
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RESURSELE IT

Poliţia Română dispune de una dintre cele mai extinse reţele IT din România:

Parc activ
14.028

mijloace de 
transport

Necesar
mijloace de transport

Mijloace navale

RESURSELE LOGISTICE

3.101 imobile în 
administrare, 

din care 260 sunt 
revendicate

Asigurat
61,9%

Reînnoirea parcului auto: 3.271 noi mijloace de transport.

 peste 38.000 calculatoare
 758 servere
 30 de baze de date

 peste 60.000 utilizatori
 21,5 milioane de interogări ale 
bazelor de date
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ATRAGEREA FONDURILOR EUROPENE

Au fost implementate 35 de proiecte în valoare de 23.445.470 de euro ,
dintre care 16, în valoare de 8.450.125 euro, au fost finalizate.

Proiectele aflate în implementare/finalizate au vizat:
- achiziţia de echipamente (mijloace IT,

autospeciale, tehnică criminalistică, echipamente
specifice etc.);

- realizarea de studii în vederea fundamentării
deciziilor strategice ale managementului Poliţiei
Române;

- îmbunătăţirea nivelului de pregătire al poliţiştilor
români.

Au fost transmise spre evaluare 21 de propuneri de proiecte în valoare de
65.842.400 de euro, iar în alte 20 de proiecte Poliţia Română are calitatea
de partener.

Atragerea fondurilor europene – obiectiv prioritar
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PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Activitatea de prevenire - componentă importantă a muncii de poliţie

266 de analize, studii şi cercetări şi 82 de sondaje de opinie
pentru identificarea riscului de victimizare;

502 proiecte şi campanii preventive
- proiecte:„Copilărie fără delincvenţă” , ,,Educaţie pentru 

siguranţă”, „Misiune posibilă”;
- campanii: „Şi TU poţi deveni POLIŢIST!”, „Cere ajutor, nu 

cerşi!”.

Parteneri: 968 de instituţii publice, 323 de organizaţii
neguvernamentale, 271 de asociaţii profesionale, 365 de
parteneri privați, 321 din alte categorii;

Proiect de prevenire a criminalităţii organizate în rândul
tinerilor (,,Luna luptei împotriva cybercrime” şi „Luna
antidrog”) cu sprijinul experţilor F.B.I., Secret Service şi
D.E.A.
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Acţiuni 
naţionale

• 51.055 acţiuni pentru prevenire şi combatere;
•Planuri de acţiune naţionale „Vatra”, “Smoke”, “Shut”, “Scutul pădurii”,

TRUCK&BUS”, „Evaziune – intracomunitare”, “Ofensiva”, „Speed”, „Fitos”,
„Litoral 2015” etc.

Activităţi 
preventive

•1.325 de razii, 95.716 de acţiuni cu efective mărite şi 798.396 de controale;
• 1.336 de misiuni/manifestări cultural–sportive şi 894 misiuni/manifestări 
publice;

•1.373.394 de intervenţii la apeluri de urgenţă;
•212.924 de intervenţii rapide la evenimente.

Siguranţa 
în şcoli

• 244.081 de patrulări;
• 20.171 de acţiuni;
• 49.829 participări la şedinţe şi alte întruniri în mediul şcolar.

Creşterea gradului de siguranţă – obiectiv instituţional fundamental

DESERVIREA COMUNITĂŢII

● 89.169 de infracţiuni descoperite (73% descoperite în flagrant);
● 147.297 de stări conflictuale aplanate;
● 5.047 persoane aflate în pericol - salvate de poliţişti;Rezultate
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EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

Cel mai înalt nivel de siguranţă publică din ultimii 8 ani

Criminalitatea sesizată:

-s-a diminuat pentru al patrulea 
an consecutiv;
-cea mai mică valoare din ultimii 8 
ani.

- 2,5%

- 2,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evoluţia infracţionalităţii sesizate

Criminalitatea stradală:

-s-a diminuat pentru al treilea an 
consecutiv;
-cea mai mică valoare din ultimii 
10 ani.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evoluţia infracţionalităţii stradale
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INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII

Criminalitatea judiciară de mare violență se 
menţine la nivelul anului 2014 și reprezintă 
doar 0,2% din infracționalitatea sesizată.

Tâlhăria cu moartea victimei (-66,7%) 
Loviri cauzatoare de moarte (-22,7%) 

Omorul (-3,6%)

FURTUL
înregistrează cea mai mică 

valoare din ultimii 6 ani

TÂLHĂRIA
înregistrează cea mai mică 
valoare din ultimii 12 ani

Procentul de identificare a autorilor în dosarele penale de omor
a fost de 97,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Infracţiuni grave comise cu violenţă

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- 7,9%

- 6,5%
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- 10%

SIGURANŢA RUTIERĂ

SIGURANŢA TRANSPORTULUI FEROVIAR, NAVAL ŞI AERIAN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3,065

1,893

Evoluția nr. de persoane decedate

Parcul auto naţional a crescut cu 5% faţă de 2014 şi cu 232% faţă de 1990.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Infracţionalitatea sesizată în domeniul transporturilor

-diminuarea criminalităţii specifice 
pentru al patrulea an consecutiv;

-înregistrează cea mai mică valoare 
din ultimii 6 ani.
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CRIMINALITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Combaterea evaziunii fiscale:
 39.980 dosare instrumentate;
 795 persoane cercetate sub măsuri
preventive (+31,4%);
 211 persoane cercetate în stare de
arest preventiv (+18,5%).

Combaterea evaziunii fiscale şi a corupţiei – priorităţi ale Poliţiei Române

Contribuţia Poliţiei Române la combaterea corupţiei: 

- 1.378 de dosare penale declinate unităţilor de parchet competente, dintre
care 599 au fost declinate către Direcţia Naţională Anticorupţie;

-3.170 de persoane deferite parchetului pentru săvârșirea a 5.229 de fapte.

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse în cauzele penale de evaziune fiscală 
pentru recuperarea prejudiciului a crescut de 16 ori.

Aspecte generale:
1.794 persoane cercetate sub
măsuri preventive (+37,9%);

 aproape 20 de miliarde lei:
măsurile asigurătorii dispuse
pentru recuperarea prejudiciului;



14

ROMANIA POLIŢIA ROMÂNĂ

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

 1.190 acţiuni operative cu 5.192 percheziţii domiciliare, desfăşurate de
structurile Poliţiei Române sub coordonarea D.I.I.C.O.T, fiind cercetate 6.806
persoane;

 măsuri asigurătorii şi bunuri confiscate:
o peste 3 miliarde lei, 8.134.307 euro (+362%), 251.044 de dolari SUA şi
27,99 Kg aur;
o 863 de imobile (+230%) şi 633 de autoturisme (+84%);

 14.278 de sesizări înregistrate şi declinate la D.I.I.C.O.T.;

 în urma activităţilor desfăşurate, procurorii D.I.I.C.O.T. au emis 1.089 de
rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate (+13,56%);

 Droguri confiscate: 1.205,61 kg droguri (+55%) şi 162.363 comprimate.

 3.553 inculpaţi (persoane fizice şi juridice) trimişi în judecată (+2,51%),
pentru săvârşirea a 8.840 infracţiuni (+4,5%);

Destructurarea grupărilor de criminalitate organizată 
activitate eficientă şi susţinută:

- în asigurarea climatului de siguranţă pentru cetăţeni şi a celui de legalitate
pentru mediul de afaceri;
- reacţie rapidă la noile manifestări infracţionale pe plan internaţional

(migraţie şi terorism).
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126.402 de cercetări la faţa locului, fiind valorificate 696.591 de
urme şi identificate 29.610 persoane care au participat la săvârşirea
a 19.683 de fapte;

2.568.623 certificate de cazier judiciar eliberate;

cele mai importante informaţii şi acţiuni ale poliţiei au fost obţinute
sau derulate cu sprijinul structurilor de operaţiuni speciale ale Poliţiei
Române;

87.460 de produse analitice şi de suport;

ACTIVITĂŢI DE SUPORT

27.147 misiuni susţinute de structurile de intervenţie specială;

166.618 de cauze civile şi penale în care au fost apărate interesele
legitime ale instituţiei în faţa instanţelor de judecată (859 de cauze /
consilier);

292.651 de petiţii înregistrate şi 167.896 de persoane consiliate.

Structurile de suport - printre cele mai eficiente din Ministerul Afacerilor 
Interne
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Poliţia 
Română

Structuri ale MAI, 
ataşaţii de afaceri 

interne şi ofiţerii de 
legătură români

Comisiile de 
specialitate ale 
Parlamentului 

României

Structuri de 
asistenţă 

socială

Mass-media

Autorităţi 
locale

ATOP

CNP şi 
organizaţii 

sindicale

Operatori 
economici

Agenţii de 
publicitate 

stradală

ONG-uri

Ministerul 
Public

Ministerul 
Justiţiei

Ministerul 
Finanţelor 
Publice

Ministerul 
Apărării 
Naţionale

Serviciul Român 
de Informaţii

Serviciul de 
Informaţii 
Externe

Serviciul de 
Protecţie şi Pază

Serviciul de 
Telecomunicaţii 
Speciale

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

Poliţia Română – partener de încredere
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COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

Continuarea parteneriatului cu agenţiile de aplicare a legii din S.U.A.;

Cooperarea cu Europol s-a materializat prin
+17,2% a numărului de mesaje/cereri primire sau transmise;
+6,5% a numărului contribuţiilor în cadrul dosarelor analitice.

Cooperarea cu SELEC: +16% volumul de muncă.

Cooperarea cu INTERPOL: eforturile depuse situează ţara noastră
printre primele locuri în Europa şi în lume în ceea ce priveşte
implementarea, utilizarea şi accesarea informaţiilor poliţieneşti din
bazele de date INTERPOL;

Evenimente: 
- a 43 - a Conferinţă Regională Europeană INTERPOL - Bucureşti

- vizita de lucru a directorului Europol
- vizita de lucru a directorului F.B.I.

Colaborarea foarte bună cu instituţiile de aplicare a legii din peste 50
de state;
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47 de misiuni de sprijinire a autorităţilor 
de aplicare a legii pe teritoriul a 13 ţări  

din Uniunea Europeană

MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE

Poliţia Română - partener de încredere în asigurarea stabilităţii şi 
securităţii

misiuni de menţinere a păcii 
pe 4 continente
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Poliţia Română – este una dintre cele mai vizibile şi transparente
instituţii publice.

peste 55.000 materiale
de presă;

peste 1.500 briefing-uri
/conferinţe de presă;

peste 1.400 de jurnalişti
acreditaţi.

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Pagina de internet a Poliţiei Române -
top 4 al site-urilor instituţiilor publice;

Pagina de Facebook  a Poliţiei 
Române a înregistrat cea mai bună 
evoluţie din categoria instituţiilor de 
stat.

Percepţia cetăţeanului

EUROBAROMETRU EB 84 (noiembrie 2015): doar 11% dintre respondenţii
români consideră criminalitatea între principalele 2 probleme la nivel
naţional;

EUROBAROMETRU SPECIAL 432 (martie 2015)
- 70% dintre respondenţii români consideră ţara noastră un loc sigur;
- 86% consideră zona în care locuiesc ca un loc sigur sau foarte sigur.
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RISCURI

Apariţia unor noi forme de manifestare a fenomenului
infracţional generate de noul context de securitate
european afectat de migraţie, radicalizare şi terorism;

Accentuarea metodelor de prejudiciere a bugetului
consolidat al statului;

Extinderea şi diversificarea metodelor de operare a
grupărilor infracţionale organizate cu conexiuni
internaţionale;

Diversificarea criminalităţii în domeniul informatic prin
utilizarea programelor informatice şi a mediului
virtual;

Afectarea capacităţii operaţionale a unor structuri prin
creşterea deficitului de personal.
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creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin asigurarea
climatului de ordine publică în domeniul stradal, precum şi în zona
unităţilor de învăţământ;

combaterea evaziunii fiscale, a corupţiei şi a fraudelor din domeniul
achiziţiilor publice;

implementarea unor măsuri de reducere a deficitului de personal;

continuarea demersurilor pentru atragerea de fonduri
nerambursabile;

PRIORITĂŢI

adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea desfăşurării în
condiţii optime a alegerilor legislative şi locale.
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CONCLUZIE

România continuă să fie 

o ţară sigură în care criminalitatea este ţinută sub control, 

un factor de stabilitate şi securitate

în noul context european.
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Poliţia Română

vă mulţumeşte pentru atenţie!
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