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INFORMARE
privind evoluţia fenomenelor antisociale înregistrate la nivelul

Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în anul 2020

Pentru  elaborarea  informării  au  fost  folosite  datele  statistice  înregistrate  la  nivelul
Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative.

S-au folosit ca procedee statistice de analiză: analiza trendurilor şi analiza comparativă
pe perioade similare de timp.

Prezenta informare este o descriere a evoluţiei principalilor indicatori ai criminalităţii din
Municipiul  București  aşa  cum sunt  înregistraţi  în  statisticile  Direcției  Generale  de  Poliție  a
Municipiului București în anul 2020 şi a modului în care s-a desfăşurat activitatea poliţienească
pe această linie.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Combaterea criminalităţii în toate formele ei a constituit și constituie direcția principală

de acțiune a Poliției Capitalei, motiv pentru care au fost alocate și angrenate cele mai importante
resurse instituţionale, coroborate cu măsurile dispuse în plan managerial. 

Faţă  de  anul  2019,  nivelul  infracţionalităţii  sesizate  înregistrează  o  scădere  de  13%.
Ponderea principală a constituit-o infracționalitatea de natură judiciară, aproximativ  68%, iar
restul este reprezentat de infracțiunile economico-financiare 9% și 22% cele de altă natură. 

TOTAL INFRACŢIUNI SESIZATE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

98,679
93,402

89,159
82,817 83,561

80,163
73,054

67,725 70,843
74,471

64,831

Calea Victoriei nr. 19, Sector 3 - Bucureşti, O.P.1- C.P.98
  tel.021/ 315.35.34; Fax 021/312.23.23

e-mail:politiacapitalei@b.politiaromana.ro



Volumul activităţii  de cercetare penală s-a materializat în soluționarea unui număr de
75.663 cauze, dintre care 3.485 cu trimitere în judecată, astfel că la sfârșitul anului au rămas în
lucru 265.710 dosare.  

INVESTIGAȚII CRIMINALE
Infracțiunile  de  natură  judiciară,  ce  reprezintă  ponderea  cea  mai  mare  din

infracționalitatea  sesizată,  înregistrează  o  scădere  de  14%.  Din  totalul  acestora,  53% sunt
infracțiuni cu autor necunoscut. În total au fost soluționate peste  54.000 de cauze penale, iar
4.371 de suspecți fiind cercetați în dosarele penale.

INFRACȚIUNI DE NATURĂ JUDICIARĂ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

61,359
57,405 57,754

52,618
56,563 57,261

52,613

47,740 48,024
51,282

44,075

Infracţiunile contra persoanei au înregistrat o scădere cu 10,6%, un procent semnificativ
dintre acestea, 64%, fiind reprezentat de faptele cu pericol social redus (loviri sau alte violențe și
amenințări).

INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15,925
14,793 15,389

13,345

17,649
16,063 16,385 17,023

19,577
20,923

18,693

Identificarea  cu  celeritate  a  autorilor  în  cazurile  de  criminalitatea  gravă,  comisă  cu
violență, rămâne o prioritate, astfel că în cele 44 tentative de omor și 20 de omoruri înregistrate
în municipiul București în anul 2020, dintre care în aproximativ 30% de cazuri au fost comise
de autori necunoscuți, însă aceștia au fost identificați până la finele anului.

Infracţiunile sesizate contra patrimoniului înregistrează o scădere cu aproximativ  17%
mai puține fapte. 
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INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

62,639
59,055 58,167

52,049 50,738
47,718

42,535

37,465 36,148
40,074 33,26

4

Dintre  acestea,  infracțiunea  de  furt  are  ponderea  cea  mai  mare  din  totalul  faptelor
înregistrate 56,3%, urmată de distrugere 20% şi de înşelăciune 10,15%. Tâlhăriile se mențin la
un nivel redus reprezentând doar 1,5% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului.

Infracţiunile de furt au înregistrat o scădere cu 23,8%, 71,16% dintre acestea fiind fapte
cu autor necunoscut, iar 31,17% au fost comise în segmentul stradal. 

FURTUL

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Dinamica  infracţiunilor  de tâlhărie  evidențiază valori  în  scădere  cu 26,14%, 66,2%
fiind fapte înregistrate cu autor necunoscut, iar 72% fiind comise stradal,  fiind cercetați  310
suspecți cercetați  în  dosarele  penale, 247  persoane  împotriva  cărora  s-au  dispus  măsuri
preventive.
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TÂLHĂRIA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1983 1822 1881
1310

1070
927 776

606 563 677
500

Criminalitatea stradală reprezintă 10, 5% din totalul faptelor sesizate, valorile înregistrate
fiind cu 24% mai mici față de anul trecut.

Prezenţa polițiștilor în zonele criminogene a permis ca 15,56% din totalul infracțiunilor
sesizate în segmentul stradal să fie constatate în flagrant.     

CRIMINALITATEA STRADALĂ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20325

17642 17636

14539
13225 12674

11345
9526

8533 8965
6796

Un  volum  important  de  activităţi  a  fost  direcţionat  pentru  gestionarea  situaţiilor  de
utilizare ilegală a armelor şi a substanţelor periculoase,  la nivelul Poliţiei Capitalei, fiind
indisponibilizate 733 de arme de foc şi peste 9.300 de kilograme produse pirotehnice.

Activitatea de supraveghere judiciară a constat în gestionarea a peste 3.326 de dosare
de supraveghere, dintre care 85% au privit măsura controlului judiciar.

Pe linia activității de urmăriri, au fost soluționate 967 de mandate, din care 633 mandate
de executare a pedepsei închisorii, 205 mandate de arestare preventivă și 129 mandate europene
de arestare. 

Documentarea  și  destructurarea  grupurilor  infracționale  care  pot  genera  evenimente
deosebite  în  planul  ordinii  și  siguranței  publice,  se  menține  ca  obiectiv  prioritar  al  Poliției
Capitalei, în scopul documentării şi angajării răspunderii penale a membrilor acestora înainte de
producerea unor evenimente cu impact social.

Astfel  au  fost  destructurate  31  de  grupuri  infracționale,  din  sfera  investigațiilor
criminale, dintre care 4 grupuri care generează conflicte stradale. În total  165 de membri ai
grupurilor destructurate au fost reținuți sau arestați.

Infracțiunile documentate acoperă o paletă largă, de la furt sau tâlhărie, la contrabandă
sau șantaj.
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Volumul  activităţii  de  investigații  criminale desfăşurate  s-a  materializat  prin
soluționarea a 54.848 cauze, 1.759 cu propunere de trimitere în judecată, au fost cercetați 4.371
suspecți.

INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII ECONOMICE
Infracțiunile  sesizate  de  natură  economico-financiară  au  evidențiat  o  creștere,  fiind

înregistrate cu aproximativ 4% mai multe fapte față de anul trecut. 
În  perioada  de  referință,  au  fost  soluționate  3.661  de  cauze,  120  de  dosare  fiind

soluționate cu RTUP, iar față de 91 de persoane au fost dispuse măsuri preventive. 

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11,153

8,414 8,088 7,623
8,656

7,054

5,802 5,641
5,997 6,238

Fenomenul evaziunii fiscale a fost abordat din perspectiva constatării unor infracţiuni
grave ca  mod de operare  şi  prejudiciu,  ori  cu  un  număr  mare  de suspecţi,  iar  prioritizarea
activităţilor pe acest segment, s-a concentrat pe soluționarea a  695 de dosare penale, măsurile
preventive dispuse împotriva a 64 de persoane, prejudiciul recuperat la finalizarea cercetărilor în
valoare  de  32,1  mil.  lei precum și  pe  finalitatea  judiciară s-a  concretizat  în  26  de  dosare
soluționate cu propunere de trimitere în judecată și întocmirea a 15 rechizitorii.  

Volumul considerabil al activităţilor desfăşurate de structurile de investigații criminale și
investigare a criminalității economice s-a materializat per total în înregistrarea a peste  54.000
cauze., iar eforturile polițiștilor au condus la soluționarea unui număr de 58.509 de cauze, dintre
care 1.879 prin trimitere în judecată.

ORDINE PUBLICĂ     
Polițiștii  de ordine publică,  aflați  în prima linie în lupta cu virusul COVID 19,  și-au

menținut  rolul  determinant  în  combaterea  infracționalității  stradale  în  toate  formele  ei  de
manifestare,  astfel  în perioada de referință aceștia  au constatat  aproximativ  58% din totalul
infracţiunilor descoperite în flagrant și au aplicat  115.490 de sancțiuni contravenționale și au
intervenit la peste 120.000 de evenimente, dintre care 88% fiind primite prin S.N.U.A.U. 112.

Poliția  Capitalei  gestionează  aproximativ  15% din  totalul  apelurilor  primite  la  nivel
național prin Sistemul 112, ceea ce reprezintă aproximativ 670 apeluri pe zi, sau 1 apel primit
la fiecare 2,14 minute. 
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Pe palierul de menținere a ordinii și siguranței publice poliţia de proximitate desfășoară
un serviciu complet şi complex, concretizat prin desfășurarea a 4.934 de activități în comunitate
și prin soluționarea cu promptitudine și profesionalism a celor peste 20.000 sesizări.

Combaterea  infracționalității  comise  în mediul  familial,  a  fost  tratată cu fermitate  iar
instrumentarea sesizărilor pe această linie s-a concretizat în întocmirea unui număr de  4.803
dosare penale, fiind puse în aplicare 1.141 ordine de protecție.

Totodată, pentru nerespectarea condițiilor stabilite de instanțele de judecată, polițiștii de
proximitate au gestionat 370 de asemenea dosare.

Criminalitatea în zona unităţilor de învăţământ se menține în prim-planul activităţilor
derulate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București,  iar delincvenţa juvenilă şi
victimizarea elevilor a făcut obiectul intervenţiei poliţiştilor, atât din perspectiva prevenirii, cât
şi a combaterii infracţionalităţii.

Deși activitatea în unitățile de învățământ a fost suspendată o mare parte din anul trecut,
principala problemă, continuă să fie infracţiunile săvârşite în interiorul acestora, cu o pondere de
aproximativ  85% din totalul celor înregistrate,  ceea ce ne confirmă că asigurarea pazei şi
controlului accesului trebuie să rămână o prioritate.

În acest context, prin înființarea Serviciului Siguranță Școlară, abordarea problematicii
criminalității specifice zonei unităților de învățământ va cunoaște o gestionare integrată, la nivel
central, pentru o mai bună evaluare a criminalității sesizate și asigurării unei reacții adaptate
particularităților fiecărei unități de școlarizare.

INFRACȚIUNI SESIZATE ÎN INCINTA/ZONA 
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

219
258 256 264

334 322
346

249

342

414

152

POLIȚIE RUTIERĂ
Brigada Rutieră are ca principale atribuții  prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea

fluenței traficului rutier. Este structura aflată în prim-planul tuturor evenimentelor majore din
capitală cu ocazia manifestaţiilor culturale, sportive sau sociale.

Dinamica  accidentelor  grave înregistrează  o  scădere  cu  17%,  cu  18% numărul
persoanelor rănite grav, și de asemenea scade cu 10% numărul persoanelor decedate. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

920 960

783

614 670

489 471
566 649 537

899 946
762

585 628
442 408

520 613
500

86 79 62 61 68 66 74 58 58 52

Accidente grave Raniti grav Persoane decedate

Principalele cauze generatoare de accidente grave rămân traversarea neregulamentară a
pietonilor, neacordarea de prioritate pentru pietoni, neacordarea de prioritate pentru vehicule şi
viteza neadaptată. 

Pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente grave polițiștii rutieri au desfășurat
502 acțiuni, au aplicat 183.126 sancțiuni contravenționale și au descoperit 7.792 infracțiuni.

La sfârșitul perioadei de 10 ani în care am implementat cu succes Programul European
de Acţiune pe linia Siguranţei Rutiere, mortalitatea generata de accidente rutiere scade
sub valorile propuse pentru anul 2020, Brigada Rutieră fiind singura structură la nivel național
care atinge obiectivul programului.

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

86
79

62 61
68 66

74

58 58
52

112
106

101
95

90
84

79
73

67
61 56

Rezultate B.R.

Program U.E.

La atingerea rezultatelor a contribuit și latura preventivă în materie de siguranţă rutieră,
care a însumat un număr semnificativ de programe.

TRANSPORTUL PUBLIC
Brigada  de  Poliție  pentru  Transportul  Public  asigură  prevenirea  și  combaterea

criminalității  pe  mijloacele  de  transport  de  suprafață  și  subteran,  fiind  pusă  în  practică  o
abordare integrată de siguranță a călătorilor.
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În anul 2020 pe mijloacele de transport au fost sesizate  809 infracțiuni, cu  35% mai
puține față de 2019, dintre care 71 au fost descoperite în flagrant.

Totodată polițiștii brigăzii au intervenit la 270 evenimente semnalate prin Sistemul 112,
cu 18% mai puține față de anul anterior.

Cooperarea  interinstituţională a  cunoscut  o  dezvoltare  semnificativă,  rezultatele
noastre  neputând  fi  obţinute  fără  susţinerea  acordată  de  instituţiile  partenere  din  cadrul
sistemului judiciar, de ordine şi siguranţă publică, securitate naţională, de administraţia centrală
şi locală şi, nu în ultimul rând, de structurile de informaţii, împreună cu care, printr-un efort
comun, am reuşit să asigurăm o îmbunătăţire a nivelului de securitate atât în spaţiul public,
privat, cât şi în cel al mediului de afaceri.

Obiectivul comunicării externe  rămâne prezentarea promptă şi echidistantă a activităţii
instituţiei,  anul acesta,  transparența instituțională  fiind reflectată în peste 10.500 de prezenţe
mediatice scrise, online, radio şi TV.

Evaluarea factorilor interni și externi instituției noastre, a condus la identificarea
unei  serii  de  riscuri  și  amenințări derivate  atât  din  factori  externi  organizaţiei,  de  natură
administrativă, legislativă, economică şi socială, asupra cărora instituţia noastră poate interveni
în mică măsură, cât și anumite vulnerabilități de ordin intern.

                                                        EVALUARE RISCURI ȘI OPORTUNITĂȚI
Pregătirea  generală  şi  de  specialitate,  experienţa
profesională  a  poliţiştilor  dar  mai  ales  disponibilitatea  la
performanţă a acestora;
Existenţa unui mediu de lucru bine organizat;
Realizarea  unei  comunicări  eficiente  prin  accesul
structurilor  la  reţeaua  internă  (Intrapol)  cât  şi  externă
(Internet);
Capacitatea  polițiștilor  de  exploatare  a  sistemelor
informatice  și  bazelor  de  date  în  vederea  prelucrării
rezultatului activităţilor informative;
Existenţa mijloacelor moderne de identificare a autorilor şi
probare a vinovăţiei;
Creşterea  gradului  de  profesionalism  în  procesul  de
mediatizare a rezultatelor obţinute;
Îmbunătăţirea relaţiei cu celelalte structuri cu atribuţii din
sistemul de ordine publică și siguranță națională.
Creșterea capacității de reacție post eveniment/sesizare;
Abordarea  în  detaliu  a  unor  infracțiuni  cu  impact  direct
pentru  cetățeni  (violența  domestică,  protejarea  vieții  și
integrității fizice, soluționarea prin identificare a sesizărilor
privind ”mica infracționalitate)

Diminuarea efectivului din cauza numărului mare de
pensionări și fluctuaţia mare a personalului;
Persistenţa  la  diferite  niveluri,  a  unor  aspecte  de
management  neperformant  şi  comunicare  internă
deficitară;
Disciplina  precară  în  unele  structuri  și  empirismul
culturii organizaţionale;
Existența  în  continuare  a  mentalității  de  evitare  a
efortului și neasumare a responsabilității;
Neîndeplinirea  standardelor  profesionale
(ocupaţionale) prevăzute în fişa postului atât la nivel
de magament cât și de execuție;
Menţinerea  unor  elemente  birocratice  în  derularea
activităţii, cu implicaţii asupra consumului ineficient
de resurse;
Alocarea insuficientă a fondurilor necesare asigurării
logisticii  cu  repercusiuni  în  asigurarea  dotării
structurilor;
Lipsa  unui  sediu  corespunzător  pentru  structurile
centrale ale D.G.P.M.B.
Situația juridică incertă a unor imobile și degradarea
fizică a unor sedii, care afectează dramatic condițiile
de muncă ale polițiștilor
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Interesul  manifestat  de  instituţii  similare  în  a  acorda
consultanţă şi a coopera cu structurile D.G.P.M.B.;
Dezvoltarea sistemului de colectare,  stocare,  procesare  şi
analiză a informaţiilor;
Existenţa  unor  posibilităţi  de  îmbunătăţire  a  suportului

Cadrul legislativ incoerent şi generator de confuzie;
Superioritatea  mijloacelor  de  care  beneficiază
grupările criminale raportate la dotarea polițiștilor;
Globalizarea criminalităţii și importul de criminalitate
din  alte  state,  ca  urmare  a  liberului  acces  al

E
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Pozitiv Negativ

Prin  exploatarea  punctelor  forte  specifice  Poliției  Capitalei  și  a  oportunităților
identificate,  precum și  prin  adoptarea  unor  măsuri  manageriale  adecvate  pentru  gestionarea
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eficientă a punctelor slabe, vom fi în măsură să minimizăm riscurile și să ne putem îndeplini
obiectivele.  Prin  exploatarea  punctelor  forte  specifice  Poliției  Capitalei  și  a  oportunităților
identificate,  precum și  prin  adoptarea  unor  măsuri  manageriale  adecvate  pentru  gestionarea
eficientă a punctelor slabe, vom fi în măsură să minimizăm riscurile și să ne putem îndeplini
obiectivele.

PRIORITĂȚI 2021
Pentru 2021, activitatea instituţiei noastre va fi focalizată pe îndeplinirea obiectivelor

specifice ce derivă din prioritățile strategice stabilite la nivelul Poliției Române, respectiv:
• Îmbunătățirea imaginii instituției; 
• Asigurarea  resurselor  optime  necesare  dezvoltării  și  menținerii  capacității

operaționale a unității;
• Prevenirea și combaterea criminalității  în spațiul public, în special cea comisă cu

violență;
• Documentarea și destructurarea grupurilor infracționale;
• Combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri și a

infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice;
• Creșterea gradului de siguranță rutieră;
• Creșterea siguranței cetățeanului prin oferirea unui serviciu poliţienesc de calitate.

oooOOOooo
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