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CAPITOLUL 1 

1.1 CONSIDERAŢII GENERALE  

 

Criminalitatea organizată reprezintă o amenințare semnificativă la adresa cetățenilor, a 

întreprinderilor și a instituțiilor de stat, precum și la adresa economiei în ansamblul său. Grupurile 

infracționale organizate continuă să se dezvolte și să evolueze, după cum o demonstrează adaptarea lor 

rapidă la pandemia de coronavirus. În perioada pandemiei de Covid 19, s-a confirmat capacitatea 

grupurilor de criminalitate organizată de a fructifica schimbările din mediul în care își desfășoară 

activitatea.  

 

Astfel cum s-a reținut și în raportul SOCTA UE 2021, grupurile infracționale organizate sunt 

prezente în toate țările membre, peisajul criminalității organizate fiind caracterizat de un mediu 

interconectat în care cooperarea dintre infractori este fluidă, sistematică și orientată spre profit. În timp ce 

unele grupuri sunt specializate pe o anumită piață infracțională, altele sunt din ce în ce mai des 

poliinfracționale, utilizând profiturile unei activități ilicite pentru a-și finanța extinderea în alte domenii 

de criminalitate. Veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni în cursul anului 2019, în cele mai 

bogate 9 țări din Uniunea Europeană, s-a situat la aproximativ 140 miliarde euro, ceea ce reprezintă 1% 

din produsul intern brut al uniunii. 

 

Implicarea grupurilor de criminalitate organizată în activități transnaționale este potențată de 

evoluțiile recente sociale și politice, globalizarea, libertatea de circulație a bunurilor și persoanelor 

reprezentând factori facilitatori pentru extinderea activităților criminale. Pentru rețelele infracționale 

existența granițelor dintre state nu mai reprezintă un obstacol în lărgirea sferelor de influență, după cum 

diferențele dintre sistemele juridice sunt exploatate în interes criminal.  

 

O provocare suplimentară pentru autorități este asociată posibilității utilizării unor grupuri 

criminale ca intermediari de către actori statali sau non-statali ostili intereselor de securitate națională, ca 

parte a unor campanii mixte. Evoluțiile înregistrate în domeniul tehnologic, mai ales cel informatic, au 

permis transferul mai multor operațiuni în mediul virtual, unde poate fi constatată o prezență în creștere a 

crimei organizate. Totodată, modul de acțiune al grupurilor de criminalitate organizată a evoluat, fiind 

preferată o abordare caracterizată de adaptabilitate în funcție de oportunități și cererea existentă, în 

detrimentul unui modus operandi tradițional. Aceasta încurajează racordarea grupărilor autohtone la rețele 

internaționale de crimă organizată și plasarea câștigurilor ilicite în afara jurisdicției naționale. 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au fost 

continuate demersurile îndreptate spre dinamizarea cooperării interinstituționale cu toți partenerii 

implicați în combaterea fenomenului de criminalitate organizată precum și analizarea și evaluarea 

riscurilor generate de criminalitatea organizată, ținând cont de multiplicarea formelor de manifestare, de 

complexitatea conexiunilor și a determinărilor la nivel politic, social, economic și de securitate, precum și 

de amploarea efectelor acestora la nivelul tuturor palierelor din societate. Activitățile investigative 

desfășurate de către procurorii DIICOT împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, atât în 

cursul anului 2020 cât și în anul 2021, au avut ca rezultat destructurarea unor importante grupări 

consacrate la nivel național, în cursul acestui an eforturile procurorilor anchetatori urmând a fie orientate, 

pe de o parte, către descurajarea oricăror demersuri de regrupare, respectiv spre identificarea și 

investigarea potențialelor acțiuni de ocupare a locului lăsat liber în peisajul infracțional de către liderii 

aflați, în prezent, în diferite etape ale procedurilor judiciare.  
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Strategia Națională Împotriva Criminalității Organizate 2021 – 2024, aprobată în luna septembrie a 

anului 2021, își propune să se constituie într-un instrument de răspuns energic, organizat și coerent al 

instituțiilor statului român cu privire la fenomenul criminalității organizate. Obiectivele strategiei 

naționale concordă cu demersurile inițiate de către conducerea DIICOT în sensul mobilizării resurselor 

într-un mod coerent și eficient în vederea investigării și tragerii la răspundere penală a persoanelor 

implicate în activități circumscrise criminalității organizate, inclusiv prin consolidarea mecanismelor de 

cooperare interinstituțională și a capacităților instituțiilor și autorităților competente, astfel încât să se 

asigure abordarea integrată a fenomenului. 

 

În vederea combaterii eficiente a infracțiunilor de trafic de persoane și de exploatare a persoanelor 

vulnerabile, activitate care continuă să reprezinte un obiectiv prioritar pentru procurorii DIICOT, în luna 

aprilie 2021 a fost înființat Serviciul de combatere a traficului de persoane în cadrul Secției de combatere 

a criminalității organizat. Noul serviciu își propune să asigure coordonarea la nivel teritorial a 

investigațiilor ce au ca obiect acest tip de infracțiuni, pentru a se evita suprapunerea unor anchete ce se 

desfășoară în concomitent de către diferite structuri teritoriale ale DIICOT, urmărindu-se totodată 

abordarea integrată a fenomenului, astfel încât finalitatea judiciară să fie orientată spre tragerea la 

răspundere penală a liderilor grupurilor infracționale și a grupului în integralitatea lui.  

Pe parcursul anului 2021, a fost asigurată pregătirea profesională a procurorilor și a personalului 

auxiliar din cadrul direcției prin participarea la programe de formare susținute din punct de vedere 

financiar atât cu resurse proprii, cât mai ales cu resurse atrase prin proiectele finanțate din fonduri 

europene1. Contextul intern și internațional determinat de pandemia Covid 19 a impus adaptarea 

condițiilor de desfășurare a cursurilor și reuniunilor la situația particulară generată de restricțiile de 

circulație a persoanelor, fiind respectate totodată măsurile de distanțare socială prin organizarea sesiunilor 

de lucru în format de videoconferință sau hibrid. 

 

De altfel, în perioada în care la nivel național a fost instituită stare de alertă în contextul pandemiei 

de Covid 19, au fost luate măsuri administrative deopotrivă pentru asigurarea materialelor de protecție 

(măști, mănuși de unică folosință, dezinfectanți, panouri de protecție etc.) pentru personalul instituției și 

justițiabili, dar și pentru a se evita supraaglomerarea spațiilor de desfășurare a activității respectiv 

contacte neesențiale cu persoane din exteriorul instituției.  

 

Deși o parte din personalul instituției s-a aflat temporar în imposibilitatea desfășurării activității,     

s-a asigurat continuitatea acțiunilor investigative, respectiv a celor de reprezentare a cauzelor în fața 

instanțelor de judecată, fiind realizate rezultate remarcabile din perspectiva datelor statistice disponibile 

în ultimii cinci ani. Au fost înregistrate creșteri la principalii indicatori statistici (număr de rechizitorii și 

acorduri de recunaoaștere a vinovăției, număr de inculpați trimiși în judecată, număr de inculpați arestați 

trimiși în judecată, număr de grupuri infracționale destructurate), fiind observate îmbunătățiri 

semnificative la unele unități teritoriale, dar și la Structura Centrală în privința ponderii cauzelor 

finalizate prin trimiterea în judecată. Analiza coroborată a acestor date statistice relevă faptul că 

procurorii direcției și-au concentrat activitățile investigative în instrumentarea unor cauze importante, 

având ca obiect infracțiuni grave, realitate ce a avut, însă, o consecință negativă constând în creșterea  

stocului de dosare.  

 

Totodată, a constituit o prioritate pentru conducerea direcției completarea schemei de personal, prin 

organizarea de interviuri pentru funcțiile vacante de procuror, prin declanșarea procedurilor pentru 

                                                   
1 A se vedea pct.3 
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ocuparea funcțiilor de conducere vacante, respectiv organizarea de concursuri pentru ocuparea unor 

posturi vacante de grefier sau personal economic şi administrativ.   

 

În condițiile restricțiilor de circulație instituite la nivel național și a măsurilor de distanțare socială, 

activitatea de control desfășurată în cursul anului 2021 a avut la bază preponderent planul de activitate 

anual și a vizat, în principal, soluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, dar și obiective 

tematice privind soluționarea cauzelor de evaziune fiscală, spălare a banilor, contrabandă sau a celor în 

care a fost reținută infracțiunea de crimă organizată prevăzută de art. 367 C.p. 

 

 Au fost dispuse activități de control cu privire la exercitarea atribuțiilor manageriale de către 

procurorii cu funcții de conducere precum și cu privire la verificarea activității procurorilor care activează 

în sectorul judiciar, în vederea identificării cauzelor care generează întârzieri în judecarea dosarelor aflate 

pe rolul instanțelor de judecată, a eventualelor disfuncționalități în activitatea de urmărire penală 

(descrierea deficitară a obiectului judecății, motivarea necorespunzătoare a propunerilor formulate de 

către procuror, respectarea termenelor procedurale etc.) pentru luarea măsurilor necesare îmbunătățirii 

indicatorilor de performanță. 

 

 De asemenea, prin activitatea de control realizată, s-a urmărit modul în care sunt respectate 

dispozițiile Codului de procedură penală, dar și activitățile întreprinse de procurori privind recuperarea 

prejudiciilor, identificarea și indisponibilizarea în vederea confiscării produsului infracțional. 

 

Verificările efectuate au relevat, ca și în trecut, faptul că motivele nesoluționării cauzelor mai vechi 

de 5 ani de la data sesizării sunt determinate, în principal, de necesitatea utilizării instrumentelor de 

cooperare internațională și polițienească vizând, în principal, obținerea de informații cu privire la 

activitatea infracțională desfășurată în afara țării sau obținerea de probe constând în audierea victimelor, 

martorilor aflați în străinătate; făptuitorii sau victimele se află în străinătate fără a se putea stabili cu 

exactitate locația; sustragerea făptuitorilor de la urmărirea penală; distanță mare în timp de la comiterea 

faptelor până la sesizare; lipsa datelor de identificare ori imposibilitatea de localizare a victimelor ori a 

locației propriu-zise unde s-a desfășurat activitatea infracțională; disjungeri din cauze complexe în care s-

a dispus anterior trimiterea în judecată și în care se fac cercetări cu privire la activități infracționale pentru 

care este necesară continuarea cercetărilor în vederea tragerii la răspundere a persoanelor identificate ca 

fiind autorii faptelor. 

 

 

 

1.2 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DIRECŢIA DE INVESTIGARE A 

INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM 

 

Potrivit art.4 din O.U.G nr.78/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018 și art. 4 din 

Regulamentul de organizare și funcționare, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată si Terorism este organizată la nivel central si teritorial, astfel: 

 

• Structura centrală – cu sediul în municipiul București; 

• 14 servicii teritoriale și 

• 26 de birouri teritoriale. 
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Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 

are în compunere trei secții, alcătuite din servicii specializate în combaterea principalelor categorii de 

infracțiuni din sfera criminalității organizate, servicii și birouri, după cum urmează: 

 

a) Secția de combatere a criminalității organizate: 

• Serviciul de combatere a criminalității organizate; 

• Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare; 

• Serviciul de combatere a traficului de persoane; 

b) Secția de combatere a traficului de droguri: 

• Serviciul de combatere a traficului intern de droguri; 

• Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri; 

c) Secția de combatere a infracțiunilor de terorism şi a criminalității informatice: 

• Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism şi a celor contra securității naționale; 

• Serviciul de combatere a criminalității informatice; 

d) Serviciul judiciar; 

e) Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistență judiciară internațională;  

f) Serviciul de resurse umane; 

g) Serviciul de informații clasificate; 

h) Biroul de informare şi relații publice; 

i) Biroul tehnic și de criminalistică; 

j) Biroul  pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate; 

k) Biroul de tehnologia informației; 

l) Biroul pentru coordonarea activităţii de pregătire profesională și programe;  

m) Departamentul economico-financiar şi administrativ. 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2 

 

2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME 

2.1.1. RESURSELE UMANE 

 

La data de 15 iulie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 701, Hotărârea de 

Guvern nr. 744/2021 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Astfel, numărul maxim de posturi prevăzut la art. 

18 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi 

funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost 

suplimentat, iar direcția funcţionează cu următorul număr total de posturi: 

 

• 306 posturi de procuror; 

• 85 posturi de specialiști; 

• 310 posturi de personal auxiliar de specialitate şi administrativ; 

• 285 posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară. 
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La data de 31 decembrie 2021, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul: 

• 262 procurori, reprezentând 85,62% din posturile prevăzute (306 posturi prevăzute); 

• 66 specialişti, reprezentând 77,65% din posturile prevăzute (85 posturi prevăzute);  

• 177 grefieri-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 83,49% din posturile  prevăzute 

(212 posturi prevăzute); 

• 18 specialişti IT-personal auxiliar de specialitate, reprezentând 94,74% din posturile  

prevăzute (19 posturi prevăzute); 

• 52 posturi personal conex, reprezentând 100% din posturile prevăzute (52 posturi 

prevăzute); 

• 21 posturi personal economic şi administrativ, reprezentând 80,77% din posturile 

prevăzute (26 posturi prevăzute); 

• 1 post consilier juridic, reprezentând 50% din posturile prevăzute (2 posturi prevăzute); 

• 49 posturi ofițeri și agenți de poliție judiciară, reprezentând 26,49% din posturile 

prevăzute (185 posturi finanţate în anul 2021). 

 

Comparativ cu anii anteriori, posturile de procuror ocupate se prezintă astfel : 

 

An Nr. procurori 

2021 262 

2020 257 

2019 256 

2018 269 

 

Fluctuaţia de personal din cadrul direcţiei, pe parcursul anului, a fost determinată de: 

• eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 13 procurori şi 1 șofer; 

• eliberarea din funcţie, prin demisie, a 2 grefieri şi a unui specialist IT; 

• încetarea activităţii în cadrul direcţiei şi revenirea la alte parchete a 8 procurori; 

• detaşarea/delegarea a 6 procurori şi a unui grefier din cadrul direcţiei la alte instituţii; 

• încetarea detaşării în cadrul direcţiei a 4 lucrători de poliţie; 

• încetarea activităţii în cadrul direcţiei prin transferarea la alte parchete a 3 grefieri. 

 

Volumul mare de activitate şi fluctuaţia de personal au determinat delegarea/prelungirea delegării 

în funcţii de execuţie a 20 procurori de la alte unităţi de parchet, dintre care 8 au fost admişi la 

interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul direcţiei. 

 

Cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, au fost organizate, în lunile februarie, iunie şi octombrie 2021, 

interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.  

  

În urma desfăşurării celor 3 interviuri pentru ocuparea posturilor vacante de procuror, în cursul 

anului 2021, au fost declaraţi admişi 24 procurori, care au fost numiţi în funcţie de către  procurorul șef 

al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.  

 

În cursul anului 2021, la propunerea procurorului şef adjunct direcţie au fost numiţi în funcţii de 

conducere 18 procurori, dintre care 7 procurori şefi serviciu şi 11 procurori şefi birou. 
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În ceea ce priveşte funcţiile de conducere, în cadrul direcţiei sunt prevăzute 64, conform noului stat 

de funcții, iar la data de 31 decembrie 2021, erau ocupate 49 şi 15 erau vacante. 

 

Vechimea în funcţie – procurori: 

• 10-15 ani - 105 

• 15-20 - 62 

• peste 20 ani – 95 

 

Structura pe sexe – procurori: 

• femei - 118 

• bărbaţi - 144 

 

Repartiţia pe grupe de vârstă – procurori: 

• 20-30 ani - 0 

• 30-40 ani – 39 

• 40-50 ani - 183 

• 50-60 ani – 38 

• 60-70 ani – 2. 

 

În ceea ce priveşte posturile vacante din cadrul direcției, cu excepția celor de procuror, în cursul 

anului 2021 s-au organizat următoarele concursuri şi examene:  

• 1 concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT – personal auxiliar de specialitate 

în cadrul Structurii centrale, specializarea hardware; 

• 1 concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor din cadrul Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea ocupării 

postului de grefier șef direcție;  

• 3 examene pentru definitivarea în funcție a personalului auxiliar de specialitate debutant din 

cadrul direcției; 

• 1 concurs ocuparea a 3 posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice în cadrul 

Biroului teritorial Buzău, Biroului teritorial Botoșani și Biroului teritorial Satu-Mare ale 

direcției; 

• 1 concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor din cadrul direcţiei după cum 

urmează: grefier șef la Serviciul teritorial Alba-Iulia, Serviciul teritorial Oradea, Serviciul 

teritorial Suceava, Serviciul teritorial Constanța; 

• 1 concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice în cadrul 

Biroului teritorial Brăila și Biroului teritorial Bistrița-Năsăud;  

• Interviu - procedură detașare lucrători de poliție judiciară în cadrul Biroului Tehnic; 

• 1 concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare juridice în cadrul 

Biroului teritorial Caraș-Severin;  

• 1 concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare juridice în cadrul 

Biroului teritorial Buzău; 

• 1 concurs de promovare în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate 

Birourilor teritoriale Covasna și Bistrița-Năsăud;  

• 2 concursuri pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT în cadrul Serviciului teritorial 

Bacău; 

• 1 concurs post de șofer în cadrul Biroului Teritorial Maramureș; W
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• 1 concurs 2 posturi grefier temporar vacant cu studii superioare juridice - Serviciile teritoriale 

Iași și Pitești; 

• 1 examen de promovarea în grade superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul 

direcţiei; 

• 1 concurs de ocupare a unei funcții publice vacante pe durată nedeterminată DEFA; 

• 1 concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, pentru funcția de grefier șef în 

cadrul Serviciului de combatere a traficului de persoane din cadrul structurii centrale; 

• 1 concurs de ocupare a 3 funcții publice vacante pe durată nedeterminată DEFA; 

• 1 concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate de 

la curți de apel - pachete de pe lângă curți de apel - pentru 20 posturi de grefier cu studii 

superioare juridice; 

• 1 concurs de recrutare 2 posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice în cadrul 

Birourilor teritoriale Covasna și Bistrița-Năsăud; 

• 1 concurs de ocupare a 3 posturi vacante temporar de grefier cu studii superioare juridice în 

cadrul direcției. 

 

Serviciul de resurse umane a înregistrat, în anul 2021, un număr 1420 de lucrări, din care au rămas 

nesoluţionate 6 lucrări. 

 

Lucrările repartizate şi înregistrate au vizat, în principal: 

- acordarea de drepturi salariale şi încadrarea în funcţiile specifice Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (procurori, personal auxiliar  de specialitate şi 

conex, specialişti, personal economico-financiar şi administrativ); 

- întocmirea proiectelor de ordin ale procurorului şef direcţie, privind redistribuirea/repartizarea 

posturilor în cadrul Structurii centrale şi teritoriale ale direcţiei; 

- organizarea şi desfăşurarea concursurilor, examenelor sau interviurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante, pentru promovarea personalului din cadrul direcţiei, precum şi pentru promovarea în funcţii de 

execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare; 

- organizarea procedurii pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor din cadrul direcţiei; 

- modificarea statelor de funcţii şi de personal ale direcţiei, precum şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare; 

- întocmirea documentaţiei pentru şedinţele colegiului de conducere al direcţiei; 

- întocmirea şi transmiterea documentaţiei privind delegarea procurorilor de la alte unităţi de 

parchet în cadrul direcţiei; 

- întocmirea documentaţiei privind pensionare personalului din cadrul direcţiei; 

- eliberarea adeverinţelor solicitate de către personalul direcţiei; 

- comunicarea declaraţiilor de avere şi de interese, a declaraţiilor prevăzute de art. 5 şi art. 7 din 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, întocmite de personalul din 

cadrul direcţiei; 

- înregistrarea materialelor privind evaluarea activităţii profesionale a procurorilor în funcţie şi a 

celor care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul direcţiei; 

- evaluarea personalului auxiliar de specialitate şi conex, precum şi a funcţionarilor publici din 

cadrul direcţiei. 

 

 În anul 2021, în cadrul serviciului şi-au desfăşurat activitatea un procuror (care a îndeplinit şi 

funcţia de conducere), un grefier şef serviciu, doi grefieri şi doi specialişti.  
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Din cele 551 ordine sau decizii emise în anul 2021 de procurorul şef adjunct direcţie, 462 au fost 

întocmite de Serviciul de resurse umane (83,85% ordine/decizii).  

 

 

2.1.2 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME 

 

Proiectele cu finanțare nerambursabilă derulate pe parcursul anului 2021 au constituit o formă 

importantă de dobândire și perfecționare a cunoștințelor profesionale din domenii cheie pentru activitatea 

DIICOT, dar și o sursă importantă de fonduri financiare pentru achiziția de programe informatice și 

echipamente, esențiale în strângerea de probe și probe digitale în timpul urmăririi penale. 

 

Astfel, în anul 2021, la nivelul Biroului pentru coordonarea activităţii de pregătire profesională 

şi programe s-au desfășurat următoarele activități de pregătire profesională a procurorilor, personalului 

auxiliar de specialitate, a specialiștilor și a polițiștilor detașați în cadrul DIICOT: 

 

A. Proiecte: 

 

1. În cadrul proiectului Snowwhite – ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 – Combaterea coordonată a 

noilor tendințe în traficul de droguri, finanțat de Comisia Europeană – ISF POLICE, s-au desfășurat 

următoarele activități: 

- Workshop internaţional cu tema – Drug trafficking enabled by darkweb and virtual currencies, 

desfășurat în martie 2021, în Romania, la care au participat procurori și polițiști din Statele Membre; 

- O vizită de studiu în Portul Constanța în luna septembrie 2021 și o vizită de studiu în Portul 

Antwerp în luna octombrie 2021 – la care au participat procurori, polițiști și specialiști din țările partenere 

ale proiectului, Belgia, Lituania și România; 

-  Elaborarea documentului Risk assesment in Constanța and Antwerp harbours de către expertul 

belgian selectat în cadrul proiectului. 

 

2. În cadrul proiectului Combaterea Criminalităţii şi Corupţiei, finanțat de Mecanismul 

Financiar Norvegian 2014 – 2021, un număr de 5 specialiști din cadrul DIICOT au finalizat cursurile 

programului de master organizat de UC Dublin, în domeniul digital forensic. 

De asemenea, s-a realizat achiziția unui sistem de audiere online cu distorsionarea vocii și imaginii, 

destinat Structurii Centrale și Structurilor Teritoriale ale DIICOT. Sistemul permite audierea în alte țări, în 

cazurile de cooperare judiciară internaţională. 

 

3. În luna ianuarie 2021 a început implementarea proiectului Pontus –  Strengthening the efforts 

in the prosecution and indictment of smuggling organised groups at the EU borders through improved 

analytical and digital forensic capabilities, finanțat prin linia de finanțare Hercule III a Oficiului 

European de Luptă Antifraudă OLAF, cu buget de 450.000 Euro.  

În cadrul proiectului s-au realizat achiziții de autovehicule și echipamente speciale pentru Biroul 

tehnic și de criminalistică, iar pentru Biroul pentru Coordonarea Activității Tehnice de Specialitate s-au 

prelungit licențele pentru programele necesare obținerii probelor digitale în cadrul procedurii de 

percheziție informatică.  

De asemenea, s-au achiziționat cursuri forensic certificate pentru specialiștii din Structura Centrală 

și Structurile Teritoriale ale DIICOT, care pun în executare mandatele de percheziție informatică. 

   

4. În luna ianuarie 2021 a început implementarea proiectului Westeros 2 – Further enhancing the 

fight against trafficking in human beings by focusing on prevention, cooperation and recovery of crime W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



RAPORT DE ACTIVITATE 

2021 

 

11 
 

proceeds, co-finanțat de Comisia Europeană – DG HOME - ISF Police, în cadrul căruia, au fost 

desfășurate două sesiuni de formare profesională cu tema „Specialized training on THB victims 

interview techniques” în perioada 29.09 – 01.10.2021 şi 13 – 15.10.2021, astfel: 

– în perioada 29.09 –  01.10.2021 (sesiunea 1) –  curs desfăşurat la Poiana Brașov – la care au 

participat 6 procurori DIICOT, 8 ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO şi 1 judecător 

din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală;  

– în perioada 11 –  15.10.2021 (sesiunea 2) –  curs desfăşurat la Poiana Brașov – la care au 

participat 7 procurori DIICOT, 7 ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO şi 3 judecători 

din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. 

De asemenea, s-a realizat selecția experților care vor întocmi cele 5 ghiduri: 

– Guide on THB judicial practice in EU MS – THB definitions, types of exploitations, categories of 

victims (elaborat de un expert italian); 

– Guide on Special Investigation Techniques on human trafficking in EU MS (elaborat de un expert 

italian); 

– Guide on EU National standards for reporting regarding the evaluation of THB victim status 

(elaborat de un expert portughez); 

– Guide on EU MS hearing techniques for THB victims (elaborat de un expert belgian); 

– Questionnaire on EU best practices for organising Joint Action Days/operations in THB 

investigations (elaborat de un expert român). 

 

5. A fost demarat Proiectul „THB Ad-hoc training on advanced financial investigation” – 

finanțat de Ministerul de Externe din Olanda; 

–  cursul urmează a avea loc în luna februarie 2022, ocazie cu care DIICOT va asigura un număr 

de 10 participanți – procurori care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Structurii centrale şi la Serviciile 

teritoriale, în domeniul investigării infracţiunilor de trafic de persoane, iar IGPR – DCCO (Direcția de 

Combatere a Criminalității Organizate), un număr de 10 ofiţeri de poliţie judiciară. 

 

6. În luna ianuarie 2021, a fost demarat Proiectul coordonat de International Justice Mission – 

Consolidarea răspunsului proactiv al justiției penale la traficul de persoane din România în 

parteneriat cu DIICOT, conform acordului semnat. 

 

Implicarea DIICOT a constat în asigurarea de participanți și traineri la cursuri. 

 

Astfel, la data de 29.01.2021, la sediu DIICOT, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţii 

IJM (International Justice Mission) pe de o parte şi instituţiile cu atribuţii în combaterea traficului de 

persoane – DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism), IGPR – DCCO (Direcția de Combatere a Criminalității Organizate), ANITP (Agenția 

Națională Împotriva Traficului de Persoane), pe de altă parte, ocazie cu care reprezentantul IJM a 

prezentat planul IJM privind stabilirea unui centru transfrontalier cu sediul în București, concentrat 

pe coridoarele esențiale de traficare la nivelul Europei, care urmează a se axa inițial pe protejarea 

cetățenilor români.  

 

Cu acea ocazie s-a arătat că viziunea IJM este de a lupta împotriva impunității la nivelul 

traficului transfrontalier pe teritoriul Europei, prin formarea unui răspuns coerent la nivel regional, 

protejând, în ultimă instanță, cel puțin 12 milioane de persoane vulnerabile din regiune.  
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A fost prezentat proiectul IJM cu o durată de 2 ani, finanțat de Departamentul de Stat al SUA – 

Oficiul pentru Combaterea Traficului de Persoane, având drept obiectiv consolidarea răspunsului 

proactiv al justiției penale la traficul de persoane din România. 

  

Principalele trei obiective ale programului prezentat sunt:  

▪ Obiectivul 1: Consolidarea capacității actorilor din sistemul de justiție penală de a folosi 

tehnici multidisciplinare, orientate către nevoile victimelor, în vederea identificării, investigării și 

urmăririi penale a cazurilor de trafic de persoane (TIP).  

▪ Obiectivul 2: Victimele traficului beneficiază de servicii complexe din partea adăposturilor 

oferite de ONG și guvern și din partea furnizorilor de servicii, care se concentrează mai mult pe 

nevoile victimelor și au o abordare specializată în materie de traume. 

▪ Obiectivul 3: Consolidarea calității serviciilor sociale esențiale prin creșterea coordonării 

între furnizorii esențiali de servicii din prima linie și îmbunătățirea abordărilor specializate în 

materie de traume în vederea furnizării serviciilor. 

  

În cadrul discuțiilor, s-au stabilit cele 4 regiuni (București, Dolj, Galați, Timiș) vizate de program, 

precum și activitățile principale planificate pentru anul 2021, respectiv:  

➢ Organizarea unei sesiuni de 4 zile de formare a formatorilor (TOT) în domeniul investigării 

infracţiunilor din sfera traficului de persoane, cu accent pe protecția victimelor traficului; 

➢ Organizarea a 4 sesiuni regionale de formare, fiecare cuprinzând aprox. 21 de persoane 

(procurori şi ofițeri de poliție).  

➢ Organizarea a 4 sesiuni de formare multidisciplinară, fiecare cuprinzând aprox. 20 de 

persoane (funcționari ANITP, avocați privați, profesioniști din domeniul medical, furnizori de servicii 

sociale), în vederea creșterii coordonării și gestionării cazurilor cu orientare către nevoile victimelor. 

 

În cadrul aceleiaşi întâlniri s-a stabilit ca, fiecare dintre instituţiile implicate să procedeze la 

selectarea celor mai potrivite persoane pentru a participa atât la sesiunile naționale, cât și regionale de 

formare şi selectarea programei relevante de formare; stabilirea de comun acord a unui calendar orientativ; 

dezvoltarea planului de acțiune și stabilirea pașilor următori. 

 

Urmare Protocolului încheiat cu IJM, în cursul anului 2021, au fost realizate următoarele sesiuni 

de training:  

– în perioada 14 – 18.06.2021 – la Snagov a avut loc modulul „Training of trainers” – la care au 

participat 11 procurori DIICOT, 12 ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO şi 2 

reprezentanți din cadrul ANITP; 

– în perioada 28 – 30.09.2021 – la Bucureşti a avut loc primul modul de pregătire regională dintre 

cele 4 propuse pentru anul 2021 – cu tema „Multidisciplinary Training Combatting Traficking in 

Persons” – la care au participat 5 procurori DIICOT şi 12 ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR 

– DCCO.  

 

7. În 2021 a fost iniţiat Proiectul „Countering Trafficking in Human Beings: Measures to 

Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance 

Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives” – coordonat de Academia Europeană de 

Drept – ERA. 

Perioada de derulare a proiectului este octombrie 2021 – septembrie 2023. 
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Implicarea DIICOT a constat în elaborarea unei Scrisori de susținere, prin care s-a angajat să 

asigure: 

- Participare în grupul de experți pentru dezvoltarea programei de curs;Furnizare de participanți la 

cursurile viitoare; 

- Furnizare de traineri pentru cursuri. 

A fost stabilit următorul calendar al cursurilor viitoare: 

– în perioada 24 – 25.03.2022 –  curs cu tema „Countering impunity by enhancing investigations 

into and the prosecution of THB” – la ERA in Trier; 

– în perioada 23 – 24.06.2022 –  curs cu tema „Financial investigation of THB” – la ESDI în 

Thessaloniki; 

– în perioada 08 – 09.09.2022 –  curs cu tema „Reducing demand and preventing THB” – la CEJ 

în Lisbon; 

– în perioada 01 – 02.12.2022 –  curs cu tema „Countering impunity by enhancing investigations 

into and the prosecution of THB” – la FMJ în Vienna. 

 

8. În cursul lunii septembrie 2021, a fost demarat Proiectul „Leading a United Pathway to anti 

- Trafficking Action – (LUPTA)” – o cale unită în combaterea traficului de persoane. 

Inițiativa a fost dezvoltată de Agenția pentru Migrație a ONU – Organizația Internațională pentru 

Migrație (OIM) în coordonare cu Ambasada SUA în România și Agenția Națională împotriva Traficului 

de Persoane (ANITP).  

Sprijinul financiar este asigurat de la Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului 

pentru Afaceri Internaționale cu Narcotice și Aplicarea Legii. 

În conformitate cu cele mai bune practici acceptate la nivel internațional, proiectul LUPTA are 

trei componente principale prin care se urmărește: 

• Îmbunătățirea și eficientizarea cooperării și coordonării între actorii cheie care își desfășoară 

activitatea de cercetare și urmărire penală, reprezentare legală, expertiză extrajudiciară, protecție și 

asistență specializate pentru victimele traficului de persoane în jurul celor 4 Curți de Apel localizate 

în București, Galați, Craiova și Constanța, prin instituirea unui grup de lucru (task-force) 

multidisciplinar, axat pe combaterea traficului de persoane; 

• Consolidarea colaborării între actorii cheie din cadrul grupului de lucru pentru a utiliza expertiza 

interdisciplinară, cele mai bune practici și instrumentele judiciare care asigură investigarea și urmărirea 

penală a traficului de persoane cu succes; 

• Creșterea participării victimelor în cadrul procedurilor judiciare prin consolidarea 

cooperării între părțile interesate relevante într-o manieră centrată pe victimă. 

 

9. În cursul anului 2021, la nivelul DIICOT au avut loc două sesiuni de formare online 

organizate de Ambasada Franței la Bucureşti în colaborare cu ENM (Școala Naţională de 

Magistratura din Franţa), care a asigurat formatori pentru a organiza o formare personalizată cu tema 

„Tehnici de audiere a victimelor minore ale traficului de persoane și protecția victimelor minore în 

cursul procedurii”, respectiv: 

–  în data de 28.06.2021 – primul modul online la care au participat 7 procurori DIICOT şi 6 

ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO; 

–  în data de 08.10.2021 – al doilea modul online la care au participat 4 procurori DIICOT şi 4 

ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO. 
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În anul 2021 DIICOT a acceptat invitația de a participa ca parteneri în diferite propuneri de 

proiecte, respectiv: 

– Transmiterea unei scrisori de susținere pentru Asociația Reaching Out România în vederea 

depunerii unei propuneri de proiect la apelul de finanțare – Program de dezvoltare locală, reducerea 

sărăciei și creșterea incluziunii romilor finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014.  

– depunerea Propunerii de proiect cu tema Revelation – Prevent Child Sexual Exploitation in 

Europe through Awareness Campaigns, în care DIICOT are calitate de partener într-un consorțiu, în 

cadrul Grantului European HORIZON CL3-2021-FCT-01-11 – Prevention of Child Sexual 

Exploitation – 872/VII/3/2021. 

 

B. Alte activităţi de pregătire profesională la care procurorii, grefierii, ofiţerii de poliţie 

judiciară şi specialiștii din cadrul DIICOT au participat în anul 2021: 

 

Procurori: 

- prin intermediul Biroului pentru coordonarea activităţii de pregătire profesională şi programe, în 

cursul anului 2021, au fost transmise procurorilor din cadrul DIICOT – Structura centrală şi teritorială 

propuneri de participare la cursuri sau cursuri on-line (Webinar) pe diverse teme de interes, organizate de 

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), Agentia Nationala 

Împotriva Traficului de Persoane (ANITP); Institutul Naţional al Magistraturii (INM); Agenția Națională 

de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI); European Judicial Training Network (EJTN); 

Consiliul Superior al Magistraturii, Ambasada SUA, U.S. Department of Justice, astfel: 

• 62 procurori au participat la seminarii organizate de Institutul Naţional al Magistraturii; 

• 1 procuror a participat în calitate de formator la seminarii organizate de Institutul Naţional al 

Magistraturii; 

• 1 procuror a participat în calitate de lector la activități organizate de CEPOL; 

• 6 procurori au participat la seminarii organizate de CEPOL; 

• 63 procurori au participat la seminarii, întâlniri, conferinţe, prelegeri, reuniuni de lucru; 

• 31 procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ambasada SUA, U.S. Department of Justice. 

 

Specialişti şi poliţişti: 

- Specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism au participat la următoarele forme de pregătire profesională (seminarii tehnologice, workshop-

uri, altele decât activităţile derulate în cadrul proiectelor menţionate mai sus): 

• 1 specialist a participat  la Programul de schimb al CEPOL,  

• 1 specialist a participat ca expert la un eveniment organizat de Consiliul Europei; 

• 1 specialist IT a participat la evenimentele online cu tema – „A leadership requires leadership in 

AI infrastructure” –  HPC. 

 

Personalul auxiliar de specialitate: 

• 22 grefieri au participat la seminarii organizate de Școala Națională de Grefieri; 

• 1 grefier a participat la un webinar organizat de CEPOL. 

 

Ofiţeri de poliţie judiciară: 

• 1 ofițer de poliție judiciară a participat la atelierul de lucru „Managementul cazurilor de fraudă 

împotriva intereselor financiare ale UE. Tehnici și metode moderne în investigația financiară” –  în format 

online, în perioada 09 – 11.06.2021, organizat de DNA. 
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Alte activităţi: 

• Au fost continuate activitățile în cadrul programului anual de completare a formării profesionale 

continue a procurorilor și personalului auxiliar; 

• Au fost coordonate stagii de practică pentru 9 studenți din cadrul  facultăților de drept. 

 

 

 

2.2. RESURSELE MATERIALE 

 

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizata si Terorism i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul 2021, în sumă totală de 151.250 

mii lei, defalcate în structură, după cum urmează: 

     

Denumire indicatori 
Buget iniţial 

2021 mii lei 
% 

Tiltul I "Cheltuieli de personal" 152.260 75.84 

Titlul II "Bunuri si servicii" 22.300 11.11 

Titlul X „Fonduri externe nerambursabile”  329 0.16 

Titlul XII "Active nefinanciare" 25.884 12.89 

TOTAL  20.773 100 

 

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2021 au fost aprobate următoarele 

suplimentări si diminuări ale prevederilor aprobate inițial:  

• Titlul I ”Cheltuieli de personal” cu suma de + 48.836 mii lei; 

• Titlul II ”Bunuri și servicii” cu suma de + 4.700 mii lei; 

• Titlul X „Fonduri externe nerambursabile” suma de 7.235 mii lei; 

• Titlul XI ”Alte cheltuieli” cu suma de – 322 mii lei; 

• Titlul XII ”Active nefinanciare” cu suma de – 6.906 mii lei. 

 

Urmare modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2021, a suplimentării 

prin hotărâri de Guvern, bugetul instituției, actualizat la finele anului 2021, se prezintă astfel: 

            

Denumire indicatori 
Buget final 2021    

mii lei 
% 

Titlul I "Cheltuieli de personal" 201.096 74.98 

Titlul II "Bunuri si servicii" 27.020 10.07 

Titlul X „Fonduri externe nerambursabile” 7.235 2.70 

Titlul XI ”Alte cheltuieli” 322 0.12 

Titlul XII "Active nefinanciare" 32.538 12.13 

TOTAL  268.211 100 

 

Situația privind execuția bugetară pe anul 2021, pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism, potrivit datelor centralizate prin contul de execuție a cheltuielilor 

bugetului de stat în profil economic la data de 31 decembrie 2021, pe titluri de cheltuieli bugetare, se 

prezintă astfel: W
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Denumire indicatori 

Prevederi 

bugetare 

anuale mii lei 

Execuție mii lei % 

Titlul I "Cheltuieli de personal" 201.096 199.377 99,15 

Titlul II "Bunuri si servicii" 27.020 24.987 92,48 

Titlul X „Fonduri externe 

nerambursabile” 7.235 2.675 36,97 

Titlul XI ”Alte cheltuieli” 322 144 44,72 

Titlul XII "Active nefinanciare" 32.538 32.514 99,93 

 
 

 

 

CAPITOLUL 3 

 

3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 27.468, din care 13.027 cauze nou 

înregistrate în perioada de referință, față de 26.726 cauze în 2020, din care 11.610 cauze nou înregistrate 

în 2020. Se constată, astfel, în 2021, un plus de 742 cauze de soluționat, în creștere cu 2,78% și un plus 

de 1.417 cauze nou înregistrate, în creștere cu 12,2%, față de anul 2020.  

 

 

 

SITUAȚIE COMPARATIVĂ 

2020 – 2021 

 
 

 

 

Rezultă astfel că media dosarelor de soluționat pe procuror a crescut de la 140,66 dosare/procuror în 

2020, la 143,06 în 2021 (creștere cu 1,71%). 

 

La sfârșitul anului 2021, la nivelul direcției, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 1.122 

cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 1.273 (scădere cu  11,86%). 
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Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

traficul de droguri (64,74% - 17.783 cauze, din 27.468 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiuni informatice (18,39% - 5.052 cauze, din 27.468 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și 

exploatarea persoanelor vulnerabile  (5,51% - 1.513 cauze, din 27.468 cauze). 

 

 

 

 

SITUAȚIE COMPARATIVĂ 

Specific cauze de soluționat 

 

2021 2020 

 

   
 

 

 

 

În cursul anului 2021 au fost soluționate 12.120 cauze, față de 12.285 în cursul anului 2020, 

respectiv un minus de 165 cauze, reprezentând o scădere cu  1,34% față de anul 2020.  

 

Rezultă, astfel, că media dosarelor soluționate de un procuror a fost de 63,13 cauze în 2021, față de 

64,66 cauze/procuror în 2020. reprezentând o scădere cu  1,53 % față de 2020. 

 

Dintre acestea, în cursului anului 2021, într-un număr de 9.549 cauze au fost adoptate soluții pe 

fond, față de 9.780 cauze în anul 2020 (mai puțin cu 231 cauze, reprezentând o scădere cu 2,36%), iar un 

număr de 2.571 cauze au fost declinate sau reunite, față de 2.505 cauze declinate sau reunite în cursul 

anului 2020 (mai mult cu 66 de cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 2,63% față de anul 2020). 

 

Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

traficul de droguri (69,14% - 6.602 cauze, din 9.549 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile informatice (17% - 1.623 cauze, din 9.549 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și 

exploatarea persoanelor vulnerabile  (5,5% - 525 cauze, din 9.549 cauze). 
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SITUAȚIE COMPARATIVĂ 

Specific cauze soluționate 

 

2021 2020 

  

 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori, au fost cercetate un număr de 17.747 persoane 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 16.901 persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu 5,01%. 

 

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2021 comparativ cu anul 2020, situația se 

prezintă după cum urmează:  

 

 

PERIOADA 
2020 

 

2021 Observații 

RECHIZITORII + 

ACORDURI DE 

RECUNOAȘTERE A 

VINOVĂȚIEI
2
 

1.883 1.956 + 3,88% 

INCULPAŢI 3.791 3.992 + 5,3% 

INCULPAŢI 

ARESTAŢI 

1.182 1.448 + 22,5% 

 

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate de procuror cu rechizitoriu sau acord de 

recunoaștere a vinovăției a crescut de la 9,91 cauze/procuror în 2020 la 10,19 cauze/procuror în 2021, 

reprezentând o creștere cu 2,83% în 2021. 

 

Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul 

anului 2021, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (70,09% - 

                                                   

i. 2  Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse în 2021 este de 20,48% (1.956 din 9.549 față 

de anul 2020 când a fost de 19,25% (1.883 din 9.780) – creștere de 1,23% în anul 2021. 
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1.371), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (13,8% - 270) și de cauzele având ca 

obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (6,39% - 125). 

 

 

 

SITUAȚIE COMPARATIVĂ 

Specific Rechizitorii + Acorduri de Recunoaştere a Vinovăţiei 

 

2021 2020 

  
 

 

 

 

SITUAȚIE COMPARATIVĂ 

2010-2021 

Rechizitorii + Acorduri de Recunoaştere a Vinovăţiei persoane trimise în judecată/arestați 
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Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cursul anului 2021, 

la nivelul întregii direcții, a fost de 585.496.376 lei și 4.968.786 Euro, față de anul 2020, când acesta a fost 

1.074.153.825 lei și 1.304.628 Euro. 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin 

trimitere în judecată în cursul anului 2021, la nivelul direcției a fost de 83.853.068 lei, comparativ cu anul 

2020, când valoarea acestora a fost de 132.740.256 lei. 

 

 

 

 

SITUAȚIA CAUZELOR PRELUATE 

          CONFORM DISPOZIȚIILOR ART. 17 DIN O.U.G. 78/2016 

 

În cursul anului 2021, au fost preluate, din dispoziția procurorului șef adjunct al DIICOT, la 

Structura centrală un număr de 3 cauze înregistrate la unitățile teritoriale, din care un dosar de la 

Serviciul teritorial Constanţa, un dosar de la Serviciul teritorial Oradea şi un dosar de la Biroul teritorial 

Mehedinţi. 

 
 

 

 
OPERATIVITATEA URMĂRIRII PENALE 

 

În cursul anului 2021, din totalul cauzelor soluționate (9.549 - scădere cu 2,36%): 

o 2.128 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare (scădere cu 7,4%); 

o 2.233 între șase luni și un an de la sesizare (scădere cu 18,35%); 

o 4.970 peste un an de la sesizare (creştere cu 6,13%); 

o 218 cauze după împlinirea termenului de prescripție (creștere cu 240,63% având în 

vedere că în 200 de dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați), 

față de anul 2020, când, din totalul cauzelor soluționate (9.780); 

o 2.298 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

o 2.735 între șase luni și un an de la sesizare; 

o 4.683 peste un an de la sesizare; 

o 64 cauze după împlinirea termenului de prescripție, având în vedere că în 52 dosare 

soluția a fost dispusă față de autori neidentificați).  

 

Observăm că numărul cauzelor de soluționat în cursul anului 2021 a crescut cu 2,78% față de anul 

2020 și numărul cauzelor soluţionate a scăzut cu 2,36%. De asemenea, sub aspectul indicatorilor analizați 

a fost înregistrată o scădere şi în ceea ce privește cauzele soluționate între 6 luni și un an de la sesizare. Se 

remarcă totodată, creșterea numărului cauzelor soluționate după împlinirea termenului de prescripție 

pentru cauzele cu autor necunoscut. Aplicarea dispozițiilor legii mai favorabile, precum și declararea 

neconstituționalității art.155 C.p. constituie principalele cauze care au condus la emiterea soluțiilor de 

clasare fundamentate pe acest temei juridic. 

Unitatea 
Număr 

dosare preluate: 

Număr dosare 

soluționate: 

Rechizitorii și 

Acorduri de recunoaștere 

a vinovăției 

Structura Centrală 3 2 2 
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Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 14.441 în 2020, la 

15.348 cauze (creştere cu 6,28% față de 2020).  

 

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate în 2021 este de 55,88%, față de anul 2020, când a fost de 

54,03%, ceea ce reprezintă o creştere de 1,84%, față de anul 2020. Din numărul cauzelor rămase în lucru 

la finele anului 2021, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri 

(63,46% - 9.740 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (20,8% - 3.192 cauze) 

și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (5,79% - 889 cauze). 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost monitorizate cu precădere cauzele aflate în lucru mai vechi de 5 

ani de la data sesizării ori care au împlinit, în cursul anului 2021, 5 ani de la sesizare3. Astfel, la sfârșitul 

anului 2021 se aflau în instrumentarea procurorilor direcției 515 cauze mai vechi de 5 ani de la data 

sesizării care nu se sunt trecute în evidența pasivă, reprezentând 3,36% din numărul total al cauzelor 

rămase în lucru. Numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării soluționate în cursul anului 2021 

a fost de 975 cauze, ceea ce reprezintă 8,04% din numărul total al cauzelor soluționate.  

 

 

 

3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ 

 

În anul 2021, din cele 2.608 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care 907 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință), a fost soluționat un număr de 809 cauze, față de 756 cauze soluționate în 2020, din 

cele 2.711 cauze de soluționat (din care 962 cauze nou înregistrate în 2020). Cifrele arătate indică o 

scădere cu 3,8% a cauzelor de soluționat, o scădere cu 5,72% a cauzelor nou intrate și o creştere cu 

7,01% a cauzelor soluționate. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 179 

cauze (128+51), față de 164 cauze (125+39) în 2020 (creştere cu 9,15%). 

 

Prezentăm asociat acestor date faptul că un număr de 24 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (față de 32 cauze în 2020 – scădere cu 

25%); 9 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de 6 cauze în 

2020 – creştere cu 50%); 15 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni 

asociate criminalității organizate (față de 10 în 2020 – creştere cu 50%); 57 cauze au vizat activitatea 

unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 36 cauze în 2020 – creştere cu 58,33%); 55 cauze 

au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a 

banilor (față de 59 cauze în 2020 – scădere cu 6,78%); 17 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în infracțiuni informatice (față de 16 cauze în 2020 – creştere cu 6,25%). 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3  În 2021 ponderea dosarelor de soluționat mai vechi de 5 ani de la data sesizării a fost de 5,42% din numărul total al cauzelor de soluționat 

(1.490 din 27.468). 
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SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2020-2021 

CAUZE AVÂND CA OBIECT INFRACȚIUNEA PREV. DE ART. 367 C.P. 
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SITUAȚIE COMPARATIVĂ 
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Sub aspectul operativității soluționării cauzelor având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 

C.p., se constată că numărul cauzelor soluționate într-un interval de 1-2 ani a crescut de la 16% în 2020 la 

29% în 2021, numărul cauzelor soluționate între 3-5 ani de la sesizare a scăzut de la 18% în 2020 la 15% 

în 2021, iar numărul cauzelor soluționate, având acest obiect, la peste 5 ani de la sesizare, a scăzut de la 

32% în anul 2020, la 21% (din numărul cauzelor în care s-a dispus trimiterea în judecată, în cursul anului 

2021). 

 

2020                  2021 

  
 

Cu privire la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2021, se 

remarcă o ușoară scădere a numărului grupurilor organizate colaborativ, de la 34% în anul 2020, la 33% 

în anul 2021, concomitent cu creșterea celor având o structură ierarhică strictă, de la 28% în 2020, la 

36% în anul 2021. 

 

De asemenea, cu referire la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată, în 

2020, a fost relevat faptul că acestea au avut în compunere, cu precădere, 3-10 membri (80%), iar 12% 

din grupurile trimise în judecată au fost compuse din 11-20 membri și 6% au avut în compunere 21-30 

membri, prin comparație cu cele în care soluția de trimitere în judecată a fost dispusă în cursul anului 

2020, când grupurile compuse din 3-10 membri au reprezentat 73%, cele compuse din 11-20 membri, 

18%, iar cele cu un număr de 21-30 membri, 4%. 
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Referitor la perioada de timp activă a grupurilor, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată în 

2021, 11% dintre acestea au desfășurat activități infracționale mai mult de 5 ani, 10% au activat între 3 și 

5 ani, iar 79% au desfășurat activități infracționale între o lună și 3 ani, față de anul 2020, când 72% au 

activat pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani.  

 

Componenta transnațională a activității grupurilor ai căror membri au fost trimiși în judecată în 

2021 a fost identificată în 36% din cauze, față de anul 2020, când activitatea transnațională a fost relevată 

în 41% din cauze. Totodată, în 52% din cauzele deduse judecății, activitatea desfășurată de membrii 

grupurilor a fost una specializată, față de anul 2020, când această caracteristică a fost prezentă în 48% din 

cauze. Activitatea diversificată a grupurilor față de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2021 continuă 

să fie prezentă, la fel ca și în anul precedent, într-o proporție de 10% din cazurile analizate. 

 

 

2020                                                                       2021 

  
 

 

Utilizarea violenței este prezentă în aproximativ 25% dintre grupurile analizate, față de care s-a 

dispus trimiterea în judecată în 2021, în 3% violența fiind considerată esențială pentru activitatea 

grupului. Această din urmă caracteristică a fost prezentă în 6% în grupurile în raport de care s-a dispus 

trimiterea în judecată în 2020.  

 

Totodată, utilizarea corupției, în oricare din scopurile analizate, respectiv împiedicarea tragerii la 

răspundere penală, sprijinirea activităților infracționale ale grupului ori pentru a obține informații este 

prezentă în 15% dintre grupurile analizate, în comparație cu grupurile în raport de care s-a dispus 

trimiterea în judecată în 2020, când acest factor facilitator a fost prezent în 17% din grupurile analizate. 

 

Analiza privind condițiile de regrupare, ca urmare a acțiunilor desfășurate privind identificarea și 

tragerea la răspundere a membrilor grupurilor arată faptul că în 37% din cazuri există condiții de 

regrupare pe termen mediu și lung (21% în 2020), iar în  11% din cauzele analizate au fost identificate 

condiții de regrupare pe termen scurt (7% în 2020).  

 

 

3.1.1.1 TRAFICUL ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE 

 

În anul 2021, din cele 1.513 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni privind traficul și 

exploatarea persoanelor vulnerabile, din care 582 cauze nou înregistrate, a fost soluționat un număr de 

525 cauze, față de 570 cauze în 2020, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,89%. 
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Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 125 (115+10), față de 123 (108+15) (creştere cu 1,63%), cu 369 inculpați trimiși în judecată, 

față de 342 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creştere cu 7,89%), din care 171 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată, față de 142 arestați preventiv în 2020 (creştere cu 20,42%). 

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2021 a fost de 344, față de 363 în 2020 

(scădere cu 5,23%), dintre care 142 minori, față de anului 2020, când au fost identificate 171 victime 

minori (scădere cu 16,96%).  

 

3.1.1.2 TRAFICUL DE MIGRANŢI 

 

În cursul anului 2021, din cele 207 cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din 

care 110 cauze nou înregistrate, a fost soluționat un număr de 42 cauze, față de 42 cauze în 2020 

(stagnare). 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 15 cauze, față de 16 cauze în anul 2020 (scădere cu 6,25%), cu 63 inculpați trimiși în judecată, 

față de 41 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 53,66%), dintre care 39 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată, față de 9 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere cu 333,33%). 

 

3.1.1.3 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ŞI ALTE VALORI  

 

În anul 2021, din cele 132 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din 

care 35 cauze nou înregistrate, a fost soluționat un număr de 22 cauze, față de 21 cauze în 2020, ceea ce 

reprezintă o creştere cu 4,76%. 

  

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 2 cauze, față de 9 (6+3)  cauze în 2020 (scădere cu 77,78%), cu 6 inculpați trimiși în judecată, 

față de 23 inculpați în 2020 (scădere cu 73,91%), fără inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față 

de 8 inculpați arestați preventiv în anul 2020. 

 

 

3.1.1.4 ALTE INFRACȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE 

 

În cursul anului 2021, din cele 475 cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera 

criminalității organizate, din care 274 cauze nou înregistrate, în perioada de referință, a fost soluționat un 

număr de 79 cauze, față de 120 cauze soluționate în 2020, din cele 548 cauze de soluționat, din care 291 

nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o scădere cu 13,32% vizând cauzele de soluționat, o 

scădere cu 5,84% vizând cauzele nou intrate și o scădere cu 34,17% în ceea ce privește cauzele 

soluționate.  
Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 30 (28+2), față de 43 (26+17) în anul 2020 (scădere cu 30,23%), cu 127 inculpați trimiși în 

judecată, față de 152 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 16,45%), dintre care 44 inculpați 

arestați preventiv trimiși în judecată, față de 67 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere cu 

34,33%). 
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3.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

În cursul anului 2021, din cele 1.411 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera 

criminalității economico-financiare, din care 663 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost 

soluționat un număr de 326 cauze, față de 338 cauze soluționate în 2020, din cele 1.437 cauze de 

soluționat, din care 667 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o scădere cu 1,81% a 

cauzelor de soluționat, cu 0,6% a cauzelor nou înregistrate și o scădere cu 3,55% a numărului cauzelor 

soluționate. 

 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de  108 cauze (39+69), față de 117 cauze (58+59) în 2020 (scădere cu  7,69%), cu 442 inculpați 

trimiși în judecată, față de 567 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 22,05%), dintre care 75 

inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 83 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în 

anul 2020 (scădere cu  9,64%). 

 

Pe tipuri de infracțiuni, în 2021, situația statistică, detaliată, se prezintă astfel: 

 

- infracțiuni de evaziune fiscală: 

Din cele 309 cauze de soluționat în 2021, din care 101 cauze nou înregistrate în perioada de 

referință, a fost soluționat un număr de 94 cauze, față de 86 de cauze în 2020, din 387 cauze de soluționat, 

din care 146 nou înregistrate în 2020, ceea ce reprezintă o creştere cu 9,3% a cauzelor soluționate, 

scădere cu 20,16% a cauzelor de soluționat și o scădere cu 30,82% a cauzelor nou înregistrate.  

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 28 (10+18), față de 44 (17+27) cauze în anul 2020 (scădere cu 36,36%), cu 88 inculpați trimiși 

în judecată, față de 186 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu  52,69%),  dintre care 13 

inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 12 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în 

anul 2020 (creştere cu  8,33%). 

 

- infracțiuni prevăzute de Codul vamal: 

Din cele 674 cauze de soluționat în 2021, din care 308 cauze nou înregistrate, în perioada de 

referință a fost soluționat un număr de 143 cauze, față de 161 cauze în 2020, din 646 cauze de soluționat, 

din care 307 nou înregistrate în 2020, ceea ce indică o scădere cu 11,18% a cauzelor soluționate, o 

creştere cu 4,33% a cauzelor de soluționat și o creştere cu 0,33%  a cauzelor nou înregistrate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 39 (22+17), față de 49 (33+16) cauze în anul 2020 (scădere cu 20,41%), cu 277 inculpați 

trimiși în judecată, față de 234 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 18,38%), dintre care 58 

inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 50 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în 

anul 2020 (creștere cu  16%).  

 

- alte infracțiuni economice: 

Din cele 428 cauze de soluționat, din care 254 nou înregistrate, în perioada de referință a fost 

soluționat un număr de 89 cauze, față de 91 cauze în 2020, din cele 404 cauze de soluționat, din care 214 

nou înregistrate în 2020, ceea ce indică o scădere cu 2,2% a cauzelor soluționate, o creştere cu 5,94% a 

cauzelor de soluționat și o creştere cu 18,69% a cauzelor nou înregistrate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 41 cauze (7+34), față de 24 cauze (8+16) în anul 2020 (creştere cu 70,83%), cu 77 inculpați 

trimiși în judecată, față de 147 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 47,62%), dintre care 4 W
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inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 21 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere 

cu 80,95%). 

 

 

3.1.4 INFRACȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019 

(infracțiunea de spălare a banilor, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul 

spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T) 

 

Din cele 324 de cauze de soluționat în 2021, din care 97 nou înregistrate în perioada de referință, a 

fost soluționat un număr de 61 cauze, față de 64 cauze în 2020, din 347 cauze de soluționat, din care 81 

nou înregistrate în 2020, ceea ce indică o scădere cu 4,69% a cauzelor soluționate, o scădere cu 6,63% a 

cauzelor de soluționat și o creştere cu 19,75% a cauzelor nou înregistrate. 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 15 cauze (9+6), față de 14 cauze (8+6) în anul 2020 (creştere cu 7,14%), cu 76 inculpați trimiși 

în judecată, față de 65 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creştere cu 16,92%), dintre care 24 inculpați 

arestați preventiv trimiși în judecată, față de 11 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere cu 

118,18%). 

 

 

 

SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2010-2021 

(criminalitate economico-financiară și infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019) 

 
 

 

 

APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE 

 

Criminalitatea Organizată 

Din analiza activității de urmărire penală efectuată de către procurorii din cadrul DIICOT și 

finalizată cu trimiteri în judecată în cursul anului 2021, apreciem că nu se constată modificări 

semnificative față de anii precedenți. Au fost trimişi în judecată membrii unor grupuri criminale 

organizate ce acționează atât la nivel național, cât și internațional, preponderent la nivelul statelor din 

Uniunea Europeană, multe dintre grupurile infracționale deduse judecății acționând transnațional, chiar 

dacă pare că pentru anumite infracțiuni urmărirea penală vizează doar segmentul românesc al rețelei (ex. 

traficul de migranți, contrabanda). 
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Grupurile criminale organizate deduse judecății în perioada de referință prezintă o constantă 

generală comună, respectiv scopul urmărit: obținerea de bani şi de putere/influență. 

Grupările infracționale organizate deduse judecății în perioada 01.01.2021-31.12.2021 de către 

procurorii din cadrul Secției de Combatere a Criminalităţii Organizate au avut ca infracțiuni scop al 

constituirii comiterea de infracțiuni ca: trafic de persoane şi trafic de minori, proxenetism, trafic de 

migrați, infracțiuni de camătă şi șantaj, cât și infracțiuni economico-financiare, respectiv, evaziune, 

contrabandă, spălarea banilor, etc. 

În toate cauzele, membrii grupărilor prezentau o ierarhizare clară, sarcini şi poziții bine stabilite în 

cadrul grupării, utilizau tehnologia ca ajutor direct în comiterea faptelor ori ca mijloc de facilitare a 

comunicațiilor prin aplicații criptate în vederea ermetizării activităţii grupului. 

În continuare se observă interesul grupurilor infracționale organizate în dominarea și împărțirea de 

areale/zone dintr-o comunitate, atât în țară, cât și în străinătate, folosind acțiuni de intimidare contra 

grupărilor rivale pentru a câștiga zone de influență și a impune reguli și ”taxe de protecție” în zonele 

controlate, inclusiv în afara teritoriului României (JIT BODLEIAN). 

 

Traficul de persoane 

 

Ca și în anii precedenți, România rămâne, în principal, o țară de origine pentru victimele traficului 

de persoane, datorită unor condiții de vulnerabilitate crescută a unor segmente de populație în căutare de 

oportunități mai bune de viață, iar în privinţa victimelor rămân aceleaşi constante privind profilul 

acestora: 

 -ponderea genului feminin este în continuare una crescută, care se apropie de 90% din total; 

 -proveniența victimelor din mediul rural;  

 -se observă aceeași tendință de creștere a recrutării victimelor prin utilizarea din ce în ce mai 

ridicată a rețelelor de socializare; primul contact al recrutorilor cu victimele are loc din ce în ce mai mult 

pe platforme de tipul Facebook, Instagram; 

 -pe fondul măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-COV-2 și a distanțării sociale, se 

observă că utilizarea mijloacelor de transport persoane internaționale (ex: avion, autocar) a scăzut în 

detrimentul mijloacelor de transport personal (ex: autoturism). Cel mai probabil, această observație poate 

conduce la ideea că victimele nu au mai fost recrutate în grupuri mari și astfel transportul acestora către 

destinațiile de exploatare a putut fi organizat cu resursele proprii ale grupărilor criminale.  

 

Majoritatea victimelor de cetățenie română sunt recrutate în țară, pentru ca mai departe exploatarea 

să aibă loc pe teritoriul altor state, în special în state unde există cerere pentru forță de muncă ieftină, 

pentru servicii sexuale sau unde există contextul și se tolerează faptele de cerșetorie, creându-se astfel 

premisele victimizării. 

 

În condițiile în care fenomenul traficului de persoane are un caracter pregnant transfrontalier, ca țări 

de destinație se mențin țări din vestul Europei (ex: Germania, Spania, Franța, Marea Britanie), în aceste 

țări existând o cerere crescută pentru servicii sexuale, pentru forță de muncă ieftină sau contextul oportun 

pentru tolerarea cerșetoriei. 

 

Se observă că traficanții uzează din ce în ce mai puţin forme de constrângerea fizică şi psihică 

pentru recrutare, dar nu au fost abandonate metodele clasice de recrutare, în care victimele acceptă cu 

ușurință oferte dubioase și riscante de lucru, în diferite industrii, inclusiv cea a prostituției (legalizate ori 

tolerate în statele de destinație), ajungând apoi ca prin diverse metode și forme de control să fie obligate 

să se prostitueze în folosul traficanților ori să fie exploatate la muncă ori prin practicarea cerșetoriei. 
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În plus, s-a remarcat în ultima perioadă că traficanții utilizează inducerea în eroare prin expunerea 

unor alte condiții de muncă decât cele reale, pentru recrutarea unor tinere care deja practică prostituția. 

 

Pandemia a afectat capacitatea procurorilor de a investiga cazurile TIP deoarece a fost îngreunată 

activitatea de audiere a victimelor (fie au rămas pe teritoriul țărilor de exploatare, fie au fost carantinate 

sau izolate), cât şi a martorilor ori a inculpaților. Astfel, măsura carantinării persoanelor revenite în 

România, pentru perioade de câte 5-14 zile, nu a permis realizarea activităților de audiere, conform 

planificărilor inițiale. În plus, au existat situații de îmbolnăviri în rândul organelor judiciare, ceea ce a 

generat întârzieri în efectuarea unor activități şi dificultăți în programarea unor acțiuni operative de 

amploare. 

 

Traficul de migranți 

 

Traficul de migranți rămâne de asemenea un domeniu prioritar în activitatea procurorilor din cadrul 

DIICOT, anchetele fiind pro-active, derulate în timp real pentru a se reuși probarea activității infracționale, 

presupunând perioade scurte de timp în care migranții intră și părăsesc teritoriul țării. 

În contextul pandemic al anului 2021, când au continuat restricțiile de circulație, remarcăm aceeași 

tendință de scădere a sesizărilor cu acest obiect ca şi în anul 2020.  

 

Criminalitatea economico-financiară 

 

În cursul anului 2021 nu s-au înregistrat schimbări semnificative în ceea ce privește activitatea 

serviciului specializat din cadrul Structurii centrale, fiind constatată aceeași ușoară tendință de creștere a  

numărului de sesizări/cauze care au ca obiect infracțiunea de contrabandă, prevăzută de Legea nr. 

86/2006, urmată de  sesizări privind  infracțiunea de înșelăciune şi infracțiunea de delapidare, toate 

săvârșite în condițiile unui grup infracțional organizat. 

 

În continuare, sunt soluționate cauze având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală şi spălarea 

banilor, din categoria celor înregistrate înainte de anul 2016. 

În toate cauzele instrumentate în materia infracționalității economico-financiare, au fost efectuate 

cercetări și cu privire la infracțiunea de spălare de bani, în scopul identificării și confiscării bunurilor 

supuse procesului de spălare a banilor. 

 

Complexitatea și natura faptelor care fac obiectul cercetărilor în materie, la care se adaugă o resursă 

umană extrem de limitată la nivelul structurii de poliție specializate, au constituit motive obiective pentru 

care s-au înregistrat întârzieri în soluționarea unor cauze şi la creșterea stocului de cauze vechi, deși 

numărul de dosare soluționate a crescut. 

 

 

 

3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI 

 

În cursul anului 2021, din cele 17.783 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera 

traficului ilicit de droguri, din care 9.227 cauze nou înregistrate, a fost soluționat un număr de 6.602 

cauze, față de 7.006 cauze soluționate în 2020, din cele 17.019 cauze de soluționat, din care 7.814 nou 

înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o creştere cu 4,49% a numărului cauzelor de soluționat, cu 

18,08% a numărului cauzelor nou înregistrate și o scădere cu 5,77% în ceea ce privește cauzele 

soluționate. 

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



RAPORT DE ACTIVITATE 

2021 

 

31 
 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 1.371 (1.058+313), față de 1.279 (979+300), cauze în anul 2020 (creștere cu 7,19%), cu 2.413 

inculpați trimiși în judecată, față de 2.155 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 11,97%), 

dintre care 980 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 750 inculpați arestați preventiv în 

anul 2020 (creștere cu 30,67%). 

 

Cantitatea totală de droguri indisponibilizată în vederea confiscării în anul 2021 a fost de 2.326,50 

kg droguri de mare risc și 506 kg droguri de risc, cu un total de 2.832,70 kg droguri, în comparație cu 

anul 2020, când a fost indisponibilizată cantitatea totală de 122,80 kg droguri de mare risc și 2.314,85 kg 

droguri de risc. De asemenea, în cursul anului 2021 au fost indisponibilizate și 51.188 comprimate 

droguri de mare risc și 6.201 comprimate droguri de risc (în anul 2020 au fost indisponibilizate și 

6.229.867 comprimate droguri de mare risc și 8.230 comprimate droguri de risc). 

 

În ceea ce privește situația culturilor și a plantelor de cannabis, au fost indisponibilizate în vederea 

confiscării, în cursul anului 2021, un număr de 2.927 plante/culturi în greutate totală de 3.585,70 kg. și 

fragmente vegetale cu THC în greutate totală de 1.341,50 kg, respectiv un total de 4.927,20 kg plante și 

fragmente vegetale conținând THC. Comparativ, în anul 2020 au fost indisponibilizate în vederea 

confiscării 4.506 plante cu o cantitate netă totală de 668,10 kg. incluzând şi fragmentele vegetale cu 

THC. 

 

 

SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2010-2021 

Traficul de droguri 

 
 

 

APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE 

 

 

Traficul de droguri rămâne o sursă majoră de venit pentru grupurile infracționale organizate, iar UE 

a stabilit prioritățile pentru următorii cinci ani în Strategia UE în materie de droguri 2021 – 2025. Datele 

disponibile din „European drug market report 2020” indică faptul că populația are acces la o varietate de 

droguri de mare puritate și cu potență ridicată care, în termeni reali, sunt de obicei, fie echivalente ca preț, 

fie mai ieftine decât în urmă cu zece ani. Utilizarea heroinei și a altor opioide reprezintă, încă, cea mai 

mare parte a riscurilor asociate consumului de droguri. 
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 În contextul pandemiei și a restricțiilor din luna martie 2020, limitarea aprovizionării grupărilor 

de distribuție a determinat o creștere a prețurilor drogurilor cu până la 20% la toate tipurile de 

stupefiante, iar după relaxarea măsurilor restrictive, grupările au devenit active, pentru a asigura 

aprovizionarea rețelelor și a satisface cererea. Astfel, pandemia a afectat grupările de criminalitate 

organizată doar temporar, acestea adaptându-se foarte repede pentru acoperirea cererii de droguri.

 Având în vedere restricțiile de călătorie impuse în Uniunea Europeană, traficul prin curieri al 

anumitor tipuri de droguri a fost parțial înlocuit de către canalele de transport și expediere atât pe cale 

rutieră (servicii de poștă și coletărie). 

 

 Fluctuațiile relevate mai sus s-au reflectat în final într-o creștere a volumului de muncă a 

structurilor antidrog și în unele capturi de droguri mai spectaculoase.  

 

Aspecte generale referitoare la principalele tipuri de droguri: 

Heroina 

 

Ruta Balcanică continuă să fie utilizată în traficul cu heroină cu cele două ramuri ale sale, 

respectiv:  
 1. Afganistan-Pakistan-Iran-Turcia-Grecia-Macedonia, Serbia, Croația-statele din Europa de 

Vest;  

 2. Afganistan-Pakistan-Iran-Turcia-Bulgaria-România-Ungariaşi ţări ale Europei de Vest.  

 

În ultimii ani, există tot mai multe cazuri de reţele implicate în politrafic şi policriminalitate şi de 

asemenea de interconexiune între rutele de transport ale heroinei, cocainei şi drogurilor sintetice. 

Dacă în trecut existau cazuri de creare a unor reţele ad-hoc doar pentru satisfacerea unei nevoi 

temporare, în prezent, practic, s-a reuşit conectarea zonelor de producţie a heroinei din Afganistan, 

Pakistan, Iran cu zonele critice de intrare în Europa a cantităţilor mari de cocaină din America de Sud, dar 

şi de producţie a drogurilor sintetice (Olanda) ambele tipuri de drog având un preţ de desfacere foarte 

mare în Orientul Mijlociu şi statele arabe. 

 

Modalitatea de traficare este denumită în termeni specifici ruta ţărilor Caucazului de Sud iar schimbările 

geo-politice din regiune au determinat folosirea intensă a acestei rute.   

   

Un alt element de noutate este reprezentat de apariţia pe rutele clasice a unor cantităţi de morfină 

bază având ca destinaţie Olanda unde, în anul în curs, există date certe despre apariţia unor laboratoare de 

producţie a heroinei. Riscul apariţiei de astfel de laboratoare şi în România este unul în creştere în special 

pentru faptul că în spaţiul european transportul şi diponibilitatea precursorilor necesari (anhidridă acetică) 

este foarte facil. 

 

Pe segmentul intern, piaţa este polarizată de consumatorii din Bucureşti, al căror număr este 

relativ stabil şi este alimentată de grupările criminale din această zonă având conexiuni cu comunitatea 

turcă pe segmentul de import şi cu clanurile de etnie rromă pe segmentul de distribuţie stradală. Ca 

element de noutate, se profilează un nou pol secundar al traficului și consumului de heroină în municipiul 

Iași. 

În ultima perioadă de timp nu au fost observate modificări majore referitoare la piața heroinei, 

însă cantităţile necesare satisfacerii cererii rămân ridicate. În ultimii ani s-a observat o creştere a purităţii 

drogurilor la nivel stradal, în acord cu tendințele înregistrate la nivel european, pe fondul producțiilor din 

ce în ce mai mari de droguri. Disponibilitatea pe piaţă a heroinei tot mai pure poate duce la creşterea W
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numărului de consumatori pe fondul eliminării consumului de noi substanţe psihoactive şi revenirii la 

consumul drogurilor “clasice”. Totodată, crește riscul deceselor cauzate de supradoză. 

  

 În cursul anului 2021, în Portul Constanța, a fost realizată cea mai mare captură de heroină din 

istoria structurilor antidrog din România și a doua ca mărime din ultimii ani la nivel european. Drogurile, 

cu o masă de aproximativ 1,5 t aveau ca zonă de proveniență țări din Orientul Mijlociu și urmau să ajungă 

în vestul Europei, țara noastră fiind țară de tranzit. Această captură record vine după ce în anul precedent 

a fost înregistrat un alt succes al demersurilor de combatere a fenomenului de trafic internațional de 

droguri, tot în Portul Constanța fiind indisponibilizate cantitățile de 1.480 kg hașiș și 751 kg captagon, 

droguri destinate, de asemenea, traficării în țări ale Europei de Vest. Cantitățile importante de droguri 

confiscate în cadrul celor două acțiuni investigative relevă potențialul financiar al grupărilor implicate în 

marele trafic de droguri, care recurg, din ce în ce mai des la cooptarea unor membri cu cetățenie română 

(chiar dacă rolul lor în ierarhia grupului este unul secundar) sau la firme care operează pe teritoriul 

național.    

 
 Cocaina  

 Traficul de cocaină la nivel european rămâne marcat de preocupările grupărilor criminale 

transnaţionale de introducerea marilor cantităţi de cocaină provenite din America de Sud folosind rute 

diversificate şi metode de disimulare din ce în ce mai sofisticate mergând până la reacţii chimice 

complexe ce fac imposibilă detectarea acesteia chiar în cazul în care transporturile sunt capturate. 

Multinaţionalitatea grupărilor criminale responsabile de expansiunea fenomenului la nivel european a 

creat numeroase oportunităţi în traficul cocainei cât şi al dezvoltării unor legături criminale 

transfrontaliere puternice. 

 Romania, ca şi Bulgaria, Moldova şi Ucraina sau Turcia, prin porturile de la Marea Neagră, 

reprezintă o alternativă viabilă, ocolitoare, de introducere a acestui drog în Europa. Investigațiile efectuate 

de țări din vestul Europei care au condus la destructurarea rețelelor de comunicații criptate EnchroChat și 

Sky ECC, respectiv la identificarea unor fenomene grave de corupție în marile porturi europene (utilizate 

în mod tradițional pentru introducerea drogurilor în spațiul european), dar și a unor forme grave de 

violență (inclusiv asupra reprezentanților organelor judiciare sau de cercetare penală) reprezintă repere pe 

care anchetatorii români le analizează pentru a anticipa o posibilă extindere a modurilor de operare în 

regiunea țării noastre. Facilităţile oferite de Portul Constanţa creează premisele utilizării sale ca 

alternativă, inclusiv recurgerea la coruperea personalului implicat în operațiunile portuare, în anul 2014 

înregistrându-se primul caz instrumentat în care a fost folosită ca şi metodă de operare metoda „rip-off”, 

ceea ce denotă posibilitatea existenţei unor legături infracţionale stabile şi de durată cu autorităţile din 

spaţiul portuar implicate în manevrarea şi depozitatea containerelor. 

 

 După introducerea cocainei în România această urmează ruta balcanică spre Europa de Vest. 

Infrastructura infracţională dezvoltată pentru traficarea marilor cantităţi de heroină şi droguri sintetice 

este folosită şi pentru traficarea cocainei. Această infrastructură este disimulată de activităţi comerciale 

legitime care să evite eventuale analizele de risc.  

  

 Toate marile cantităţi introduse în Europa prin Portul Constanţa au fost destinate numai pieţelor 

din Vestul Europei, în special Olanda şi Spania. 

 Referitor la cartelurile columbiene, există date referitoare la faptul că în prezent investesc sume 

mari de bani pentru realizarea unor metode chimice de disimulare a cocainei tot mai sofisticate care sunt 

imposibil de detectat pentru autorităţile de aplicare a legii iar existenţa unor relaţii comerciale cu 

companii care efectuează importuri de mărfuri din state din America de Sud reprezintă oportunităţi de W
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introducere a cantităţilor de droguri disimulate astfel. Această metodă implică în aceeaşi măsură existenţa 

unor laboratoare de extragere a cocainei în statele europene destinatare ceea ce reprezintă un risc major. 

 Din cazurile instrumentate până în prezent rezultă faptul că astfel de laboratoare de extragere a 

cocainei au fost folosite în Spania, Olanda, dar şi în Republica Moldova sau Ucraina menţinându-se riscul 

apariţiei de astfel de laboratoare de extragere chiar şi pe teritoriul României.  

 

 Canabis şi derivaţi 

 Preţul relativ scăzut, disponibilitatea crescută pe teritoriul României, precum şi caracterul 

„recreativ” al acestui tip de drog au făcut să fie cel mai consumat stupefiant, fiind, deopotrivă, cel mai 

capturat drog în ultimii ani. Deşi au fost realizate capturi importante, monitorizarea la scară largă a 

fenomenului este, în continuare, o provocare pentru structurile antidrog. Cererea de canabis de pe piața 

internă, dar și disponibilitatea semințelor și echipamentelor utilizate în producția de droguri atât în 

România, cât și în țările UE, au determinat creșterea numărului de culturi indoor și aprovizionarea pieței 

interne în mare pondere cu canabis produs în România.  

 Referitor la cantităţile mari care alimentează piaţa internă se menţin ca state sursă Spania şi 

Olanda, iar ca metode de transport cel mai des folosite transportul prin intermediul coletelor transportate 

de firme de coletărie care, de asemenea, sunt foarte greu de supravegheat întrucât desfăşoară, în 

majoritate, aceste activităţi în mod neautorizat. 

 Pe piața din România în ultimi doi ani au apărut magazinele de distribuție a produselor de 

extracte din canabis cu conținut mare de C.B.D. și mic de T.H.C. Persoanele și grupările ce intenționează 

promovarea acestor produse pe piața din România atât fizic cât și online generează toleranța societății față 

de drog și se prevelează în mod eronat de o directivă a U.E. destinată exclusiv agriculturii pentru 

producerea cânepii care prevede posibilitatea cultivării plantelor de cânepă industrială ce conțin o 

concentrație mică de THC, respectiv sub 0,2%.  

 

 Droguri sintetice, precursori şi noi substanţe psihoactive 

 Drogurile sintetice sunt prezente pe piaţa din România şi sunt consumate în scop recreaţional. 

Acestea provin din ţări ale Europei de vest (în special Olanda şi Belgia) reprezentând principalele zone de 

producţie ale drogurilor sintetice. Capturile înregistrate au demonstrat că cererea pe piaţa din România 

este constantă și pe alocuri în creștere.  

 

 Prezenţa pe piaţa din România a acestor droguri este determinată de libera mişcare a persoanelor 

şi a bunurilor, dar şi de diferenţele de preţ între Europa de Vest şi România. În România preţurile pentru 

drogurile sintetice sunt mult mai mari decât în Europa de Vest. 

 

 Traficul internaţional de droguri sintetice înglobează Ruta Balcanică care este folosită în sens 

invers (Europa de Vest – Orientul mijlociu) pentru traficarea unor cantităţi importante de droguri 

sintetice, țările din Orientul Mijlociu confruntându-se cu o cerere mare pentru astfel de substanțe.  

În traficarea cantităţilor mari de droguri sintetice dinspre Olanda spre Turcia şi Orientul Mijlociu sunt 

implicaţi cetăţeni de origine turcă, fiind folosită aceeaşi infrastructură de transport ca şi în cazul heroinei.  

 

Având în vedere conexiunile dintre grupările implicate în transport şi grupările de crimă organizată 

româneşti există riscul permanet al alimentării pieţei interne sau de depozitare temporară pe teritoriul 

României. Totodată în contextul conflictelor existente în mai multe state din orientul mijlociu, a fost 

generată o cerere mare de amfetamină. Acest lucru poate să atragă atenţia prin prisma posibilităţii 

existenţei unor legături infracţionale între marile familii de traficanţi de origine turcă implicaţi în 

traficarea acestora şi membrii sau simpatizanţi ai I.S.I.S., fiind cunoscut faptul că luptătorii acestei 

organizaţii teroriste folosesc astfel de substanţe.     
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Distribuția Noilor Substanțe Psihoactive rămâne constantă pe piața neagră din România, 

determinată de constrângerile legislative respectiv Legea 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu 

produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, 

care nu incriminează deținerea în vedere consumului. Pe de altă parte, pedepsele pentru infracțiunile 

incriminate sunt foarte mici, ceea ce determină încurajarea distribuției acestui tip de substanțe.  

 

 În ceea ce priveşte tendinţele traficului de droguri preconizate pentru anul 2022, acestea sunt: 

- Portul Constanţa rămâne o alternativă de introducere a marilor cantităţi de cocaină în Europa, iar 

implicarea traficanţilor atât din România, cât şi din statele balcanice este tot mai pregnantă; 

- Consumul de cocaină intern a fost în creștere în anul 2021, mai ales la persoanele preponderent 

tinere și cu un venit mai ridicat, cu estimarea că această tendință se va menține și în anul 2022; 

- Potrivit datelor statistice și a situației operative la nivel național, a crescut numărul capturilor de 

amfetamină (drog de mare risc), numărul persoanelor cercetate pentru deținere în vederea consumului și 

respectiv traficarea acestui tip de drog de mare risc, tendință care urmează să se mențină și în cursul 

anului 2022; 

- În continuare, pe segmentul traficului de heroină, nu sunt așteptate schimbări majore, piața 

urmând să rămână stabilă; 

- România este în prezent o țară de tranzit a unor importante cantități și tipuri de precursori ai 

drogurilor și pre precursori ai acestora, existând riscul ca în viitorul apropiat să se treacă inclusiv la 

transformarea acestora în droguri în laboratoare ilicite aflate pe teritoriul național; 

 -Se menţine trendul ascendent al culturilor in-door/out-door de canabis, precum şi al consumului 

la nivel naţional datorită posibilităţilor de obţinere de „know how” prin intermediul internetului. Pe cale 

de consecință, numărul consumatorilor de astfel de droguri a crescut considerabil, cu tendință de creștere 

și în viitor; 

 -Se continuă comercializarea noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive prin intermediul 

internetului, cu ajutorul unor site-uri ce nu sunt găzduite pe teritoriul național. România a devenit o țară 

de destinație a noilor substanțe psihoactive (NSP), numărul consumatorilor de astfel de substanțe fiind în 

creștere, iar vârsta acestora în scădere, existând o amenințare reală la sănătatea psihică și fizică a noii 

generații; 

 -Se află în creștere numărul cetățenilor români racolați pentru a sprijini sau derula activități 

ilegale de „cărăușie”, fiind preferați datorită apartenenței țării noastre la spațiul comunitar. Cetățenii 

români, în multe cazuri cunoscători de limbi străine, sunt motivați financiar sau constrânși prin diferite 

metode; 

 -Se preconizează intensificarea în cursul anului 2022 a folosirii evoluțiilor înregistrate în 

domeniul tehnologic, mai ales cel informatic, de către membrii grupurilor infracționale de narcotraficanți 

autohtoni, pentru a relaționa infracțional cu persoanele aflate pe teritoriul altor state, pentru a perfecta și 

derula activitățile de trafic de droguri; 

 -Este posibilă creșterea numărului de dosare având ca obiect traficul și consumul de droguri de 

mare risc, îndeosebi cocaină, amfetamină și comprimate ecstasy la nivelul municipiilor reședință de județ, 

al centrelor universitare, dar și al municipiului București, având în vedere supraproducția de astfel de 

droguri la nivel internațional, creșterea calității acestora și, pe cale de consecință, scăderea prețului de 

vânzare și disponibilităte mai facilă a acestora spre consum. 
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 3.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ 

 

În cursul anului 2021, din cele 5.052 cauze de soluționat, din care 1.776 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 1.623 de cauze, față de 1.335 cauze soluționate în 

2020, din cele 4.874 cauze de soluționat, din care 1.675 nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o 

creștere cu 3,65% a cauzelor de soluționat, o creştere cu 6,03% a cauzelor nou intrate și o creştere cu 

21,57% a cauzelor soluționate. 

 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 270 cauze (195+75), față de 267 cauze (196+71) în anul 2020 (creștere cu 1,12%), cu 402 

inculpați trimiși în judecată, față de 387 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 3,88%), dintre 

care 80 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 86 inculpați arestați preventiv în anul 2020 

(scădere cu 6,98%). 

 

 

SITUAȚIA COMPARATIVĂ 2010-2021 

Criminalitate informatică 

 

 

 

 
 

 

APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE 

 

Ca şi elemente de noutate raportat la modalitatea de operare grupurilor de criminalitate organizată 

investigate în cauză şi nu numai, menţionăm: 

- Se păstrează tendinţa grupurilor de criminalitate organizată, formate din cetăţeni români şi nu 

numai, specializate în infracţiuni la regimul comerţului electronic – activităţi de tip skimming, în 

compromiterea şi fraudarea instrumentelor de plată electronică în afara teritoriului României, la nivel 

teritorial având loc, în general, doar planificarea activităţilor infracţionale, iniţierea grupului, racolarea 

anumitor membrii, confecţionarea şi transmiterea în străinătate echipamentelor sau anumitor componente 

hardware/software de skimming şi în final colectarea produsului infacţional. 

- Identificarea unei noi modalităţi de operare constând în atacuri de tip SIM Swap (clonarea 

cardului SIM) - Acest tip de atac este o formă de furt de identitate – scopul său este controlul asupra 

numărului de telefon mobil prin clonarea cardului SIM.  Prin urmare, infractorul cibernetic preia controlul 
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asupra numărului de mobil al victimei şi va primi astfel în locul său diferite coduri de acces aferente 

platformelor online care au implementat autentificarea în doi pași (2FA), fie ca este vorba de bănci, social 

media sau furnizori de e-mail. Una dintre cele mai des întâlnite metode de transmitere a codurilor 2FA 

este prin SMS. 

- Creşterea cauzelor având ca obiect infracţiunea de pornografie infantilă; a fraudelor constând în 

accesarea conturilor virtuale şi transferarea fără drept a criptomonedelor; a atacurilor de tip rasomware – 

cryptolocker în scopul perturbării funcţionării anumitor sisteme informatice, prin criptarea datelor şi 

restricţionarea astfel a accesului titularului legitim la server-ul atacat şi condiţionarea operaţiunii de 

decriptare prin plata unor sume de bani în criptomonedă în anumite portofele virtuale; a atacurilor de tip 

Business Email Compromise, infracțiuni care afectează grav activitatea unor companii sau instituții 

publice şi private, generând pierderi de ordinul milioanelor de euro prin deturnarea plăților către alte 

conturi ale infractorilor cibernetici. 

- Înregistrarea de noi cauze de fraude informatice şi operaţiuni financiare frauduloase prin 

utilizarea de date confidenţiale aferente fie unor carduri bancare fie unor conturi de on-line banking, 

date/credenţiale obţinute prin modalităţi tehnice de operare de tip phishing, repectiv prin clonarea şi 

utilizarea de pagini web false aferente diferitelor instituţii financiare (BCR, BRD) sau platforme de on-

line commerce (OLX). 

 

3.1.4 INFRACŢIUNILE DE TERORISM ŞI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE 

 

În cursul anului 2021, din cele 158 de cauze de soluționat, din care 95 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 56 cauze, față de 102 cauze soluționate în 2020, din 

cele 185 cauze de soluționat, din care 127 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate indică o scădere 

cu 14,59% a cauzelor de soluționat, o scădere cu 25,2% a cauzelor nou înregistrate și o scădere cu 

45,1% a cauzelor soluționate.  

 

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 8 cauze (5+3), similar cu anul 2020, cu 14 inculpați trimiși în judecată, față de 9 inculpați 

trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 55,56%), dintre care 7 inculpați arestați preventiv trimiși în 

judecată, față de 4 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere cu 75%). 

 

APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE 

 

La nivelul prevenirii şi combaterii terorismului, ţara noastră nu se confruntă cu un fenomen terorist, 

riscul rămânând în continuare scăzut. 

Susţinătorii din ţara noastră ai unor organizaţii teroriste au continuat să deruleze unele activităţi de 

sprijin, însă acestea au fost lipsite de consistenţă şi amploare. (Auto)radicalizarea unor cetăţei români 

reprezintă în continuare principalul risc, persoanele care parcurg acest proces efectuând activităţi de 

propagandă (cu precădere în mediul on-line) pentru organizaţii teroriste străine, cu ideologie islamistă. 

Categoria principală de risc o reprezintă persoanele minore, urmate de persoane care prezintă anumite 

tulburări psihice şi de comportament. 

 

În anul 2022, ca de altfel şi în anul de raportare, nu sunt previzionate modificări substanţiale în 

ceea ce priveşte natura şi nivelul de ameninţare teroristă îm România.  
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3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ 

 

Activitatea de reprezentare în faza judecății în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este asigurată de procurorii care își desfășoară 

activitatea în compartimentul judiciar, respectiv Serviciul Judiciar la nivelul Structurii centrale și 

procurori anume desemnați în cadrul Serviciilor și birourilor teritoriale, activitate care a contribuit în mod 

decisiv la menținerea parametrilor de calitate ai anilor precedenți. 

 

Activitatea specifică este cu atât mai importantă, cu cât se desfășoară cu un număr relativ redus de 

procurori specializați la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii Centrale și câte doi sau un 

procuror la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale, subunități în cadrul cărora, de cele mai multe ori, 

activitatea de urmărire penală și cea de judiciar se desfășoară de către aceiași procurori, inclusiv de către 

cei cu funcții de conducere. 

 

Prin activitatea pe care au desfășurat-o, procurorii de ședință au contribuit la îmbunătățirea calității 

actului de justiție.  

 

3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ 

 

Activitatea judiciară s-a concretizat în participarea la ședințele de judecată ale instanțelor 

judecătorești și verificarea în vederea exercitării căilor de atac a hotărârilor judecătorești. 

 

Astfel, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism, în cursul anului 2021, au participat în 39.241 cauze penale comparativ cu 32.833 în 2020, în 

creștere cu 19,51%. 

 

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost 25.24, față de 20.192 în 2020, ceea ce 

reprezintă o creștere cu 25%. 

 

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de 19.772 

hotărâri judecătorești comparativ cu 15.725 în 2021, în creștere cu 25,73%. 

 

În anul 2021 au fost declarate 1.030 căi de atac comparativ cu 763 în anul 2020, ceea ce reprezintă 

o creștere cu 34,99% a căilor de atac. 

 

A scăzut cu 26% numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de 964 apeluri, 

recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de procuror comparativ cu 713 

soluționate în anul 2020.  

 

Dintre acestea, au fost admise 611 apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în 

anulare față de 432 în anul 2020, ceea ce reprezintă o creștere cu 41,43% a căilor de atac promovate de 

procuror și admise de instanțele de control judiciar. 

 

Procentul de admisibilitate în 2021 este de 63.38 % comparativ cu 60.58% în anul 2020.  

 

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive 1.742 hotărâri, față de 1.508 hotărâri 

definitive în anul precedent, în creștere cu 15,51 %. 
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Au fost condamnați definitiv 2.972 inculpați, față de 2.631 în aceeași perioadă de referință, în 

creștere cu 12,96%. 

 

În cursul anului 2021 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism a înregistrat o creștere a indicatorilor privind participările în ședințele de judecată, numărul 

cauzelor judecate și verificate în vederea exercitării căilor de atac. 

 

 

3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ 

În cursul anului 2021, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism au participat în 42 ședințe de judecată în materie civilă, față de anul 2020 când 

au participat în 40 ședințe de judecată în materie civilă. 

 

În 2021 au fost judecate cu participarea procurorului 21 cauze față de 22 cauze în 2020, fiind 

verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de 14 hotărâri judecătorești față de 23 în 2021.  

 

În anul 2021 a fost declarat 1 apel, soluționat, respins, comparativ cu anul 2020 când a fost declarat 

1 apel, soluționat, respins.  
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      Participări în ședințele de judecată în cauze penale  2021 comparativ cu 2020 

 

Serviciul Perioada 
Nr. participări ale procurorului în 

ședințe de judecată 

Nr. cauzelor 

judecate cu 

participarea procurorului 

Nr. hotărârilor verificate de procuror în 

vederea exercitării căilor de atac 

  

D.I.I.C.O.T. 
Structura Centrală și 

Serviciile /Birourile 

teritoriale 

2021 
39.241 25.411 

19.772 
    64.652 

2020 
32.833 20.192 

15.725 
    53.025 

 

 

     Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie penală  2021  comparativ cu 2020 

 

 
D.I.I.C.O.T 

 Structura 

Centrală și 

Serviciile/ 
Birourile 
teritoriale 

Contestații/Recursuri declarate  împotriva 

hotărârilor pronunțate în primă instanță 

Apeluri Recursuri în casație/recursuri declarate  

împotriva hotărârilor pronunțate în apel 

Declarate Soluționate de instanță indiferent de 

perioada declarării  

Declarate Soluționate de instanță indiferent de 

perioada declarării 

Declarate Soluționate de instanță indiferent de 

perioada declarării 

Total Admise Respinse Retrase Total Admise Respinse Retrase Total Admise Respinse Retrase 

2021 679 660 388 272 - 349 298 219 79 - 2 5 4 1 - 

2020 414 404 214 190 - 338 298 213 85 - 8 7 3 4 - 

 

D.I.I.C.O.T.  

 Structura Centrală 

și 
Serviciile/Birourile  

teritoriale 

Contestații în anulare 

 

Declarate  Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării  

Total Admise Respinse Retrase 

2021 - 1 - 1 - 

2020 3 4 2 2 - W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



RAPORT DE ACTIVITATE  

 2021 

 

41 

 

 

Căi de atac declarate de procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie civilă  2021  comparativ cu 2020 

 

     

        Participări în ședințele de judecată în cauze civile, 2021 comparativ cu 2020 

 

Serviciul Perioada Nr. participări ale procurorului în 

ședințe de judecată 

Nr. cauzelor judecate cu 

participarea procurorului 

Nr. hotărârilor verificate de procuror în 

vederea exercitării căilor de atac 

 

D.I.I.C.O.T. 

Structura Centrală și 

Serviciile/Birourile 

teritoriale 

2021 42 21 14 

63 

2020 40 22 23 

62 

 
       Căi de atac – în cauze civile 2021 comparativ cu 2020 

 

Serviciu Perioadă Total căi de atac 
soluționate de instanțele de 

judecată 

Total căi de atac admise Procent de admisibilitate 
(din cele admise fără retrase) 

D.I.I.C.O.T. 

Structura Centrală și 
Serviciile/Birourile 

teritoriale 

2021 1 - - 

 

2020 

 

1 0  

 
D.I.I.C.O.T 

 Structura 

Centrală 
și 

Serviciile 

Teritoriale 

Contestații/Recursuri declarate  împotriva 

hotărârilor pronunțate în primă instanță 

Apeluri Recursuri în casație/recursuri declarate  

împotriva hotărârilor pronunțate în apel 

Declarate  Soluționate de instanță indiferent de 

perioada declarării  

Declarate Soluționate de instanță indiferent de 

perioada declarării 

Declarate Soluționate de instanță indiferent de 

perioada declarării 

Total Admise Respinse Retrase Total Admise Respinse Retrase Total Admise Respinse Retrase 

2021 - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - 

2020 - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - 
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3.2.3 INDICATORI DE CALITATE 

Achitări, restituiri și trimiteri la procuror 

 

În anul 2021 au fost soluționate 9.549 cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 3.992 inculpați 

dintre care 1.448 arestați, față de anul 2020 când au fost soluționate 9.780  cauze, fiind trimiși în judecată 

un număr de 3.791  inculpați dintre care 1.182 arestați.  

 

În perioada de referință, în 1.742 cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost 

condamnați definitiv 2.972 inculpați, comparativ cu 2020, când au fost soluționate 1.508 cauze fiind 

condamnați definitiv 2.631  inculpați. 

 

În anul 2021, în 30 de cauze au fost achitați definitiv 53 inculpați, față de 31 cauze în care au fost 

achitați definitiv 71 inculpați în anul 2020, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,22% a numărului cauzelor și 

cu 25,35% a numărului inculpaților achitați definitiv.  

 

Raportat la cei 3.992 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor 

care examinează fondul cauzei este de 1,32 % din totalul inculpaților trimiși în judecată (53 din 3.992), 

comparativ cu anul 2020, când raportat la cei 3.791 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților 

achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei a fost de 1,87 % din totalul inculpaților trimiși 

în judecată (71 din 3791). 

 

Situația inculpaților trimiși în judecată în raport de temeiul achitării: 

 

 

 

TOTAL 

 

Nr. 

inculpați 

achitați 

Nr. 

inculpați 

achitați 

arestați 

 Temeiul achitării 

16/a 

C.p.p. 

16/b 

C.p.p. 

16/c 

C.p.p. 

16/b,c 

C.p.p 

 

16/a,c 

C.p.p. 

18
1 

V.C.p.p. 

  

53 6 4 25 14 3 4 3 

 

 

Din cei 53 inculpați achitați, față de 6 s-a luat măsura arestării preventive, comparativ cu anul 2020 

când din cei 71 inculpați achitați definitiv, față de 23 s-a luat măsura arestării preventive, ceea ce 

reprezintă o scădere a numărului de inculpați achitați. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism s-a dispus restituirea definitivă, în baza art. 346 C.pr.pen., a 17 cauze privind 63 

inculpați, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când s-a dispus restituirea definitivă a 14 cauze 

privind 143 de inculpați, ceea reprezintă o creștere 21% a cauzele restituite și o scădere cu 55,94 % a 

numărului inculpaților.  

 

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art. 485 alin.1 lit.b C.p.p. 

s-a dispus în 9 cauze privind 9 inculpați, față de 2020 când trimiterea la procuror s-a dispus în 15 cauze4 

privind 18 inculpați, ceea ce reprezintă o scădere cu 46,66% a cauzelor trimise precum și o scădere cu 

55,55 % a numărului inculpaților.  

                                                   
4 Din cele 15 cauze privind trimiterea la procuror în baza art. 485 alin.1 lit.b C.pr.pen., 5  dintre acestea 

fiind dispuse în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală. 
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O preocupare constantă a procurorilor a fost perfecționarea continuă, atât pe temele propuse de 

Institutul Național al Magistraturii, cât și prin participarea la seminarii EJTN în străinătate, ca urmare a 

aplicației individuale.  

 

Se impune intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare prin solicitarea de puncte de 

vedere instanțelor de judecată cu privire la problemele de  drept susceptibile de interpretări, precum și 

prin organizarea de întâlniri cu președinții de secții din cadrul instanțelor în acest scop. 

 

De asemenea, este necesar să se identifice jurisprudența neunitară și la nivelul serviciilor și secțiilor 

din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, urmând a se 

solicita puncte de vedere și procurorilor șefi în vederea creării unei practici comune. 

 

Un alt obiectiv de eficientizare a activității judiciare privește necesitatea obținerii accesului la 

aplicația ECRIS al instanțelor de judecată de către Serviciul Judiciar din cadrul Direcției de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și de către serviciile și birourile teritoriale, 

în vederea consultării listelor de ședință și a fișelor dosarelor în care sesizarea se face prin rechizitorii ale 

direcției.  

 

 

 

CAPITOLUL 4 

 

ANALIZA DEFALCATĂ A ACTIVITĂȚII PROCURORILOR DIN CADRUL 

STRUCTURII CENTRALE ȘI TERITORIALE A DIRECŢIEI DE INVESTIGARE A 

INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM 

 

4.1 STRUCTURA CENTRALĂ 

4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 8.628, din care 4.343 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 7.800 cauze în 2020, din care 3.241 nou înregistrate în 2020. Se constată 

astfel că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu 10,62% și o creștere cu 34% privind 

cauze nou înregistrate față de anul 2020. 

 

În cadrul Structurii centrale, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un 

număr de 130 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 105 cauze (creștere 

cu 23,81%). 

 

În cadrul Structurii centrale, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 54 de 

procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 159,78 cauze/procuror față de 141,82 

cauze/procuror în 2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 3.744 

cauze față de 3.515 cauze în cursul anului 2020, respectiv un plus de 229 cauze, reprezentând o creștere 

cu 6,51% față de anul 2020.  
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Raportat la numărul de procurori care au activat în cadrul Structurii Centrale în cursul anului 2021, 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 69,33 cauze/procuror în 2020, față de 63,9 cauze/procuror 

în 2020, reprezentând o creștere cu 8,5% în 2021. 

În cursul anului 2020, într-un număr de 2.816 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 2.722 

cauze în anul 2020, reprezentând o creștere cu 3,45%, iar un număr de 928 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 793 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă o creștere cu 

3,45% față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 4.730 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 4.195 persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,75%. 

 

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2021, comparativ cu anul 2020, situația 

se prezintă după cum urmează:  

 

PERIOADA 2020 2021 Observații 

RECHIZITORII + 

ACORDURI DE 

RECUNOAȘTERE A 

VINOVĂȚIEI 

420 458 +9,05% 

INCULPAŢI 

TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ 
742 802 +8,09% 

INCULPAŢI 

ARESTAŢI 
215 246 +14,42% 

 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 16,26% (458 din 2.816) față de anul 2020 când a fost de 15,43% (420 din 2.722) – 

creștere de 0,83%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 4.285 cauze la finele 

anului 2020 la 4.884 cauze, reprezentând o creștere cu 13,98% şi o medie de 90,44 cauze/procuror 

rămase de soluţionat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 56,61%, respectiv 4.884 din totalul 

cauzelor de soluţionat 8.628 cauze, faţă de anul 2020, când aceasta a fost de 54,94%, ceea ce reprezintă o 

creștere de 1,67%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în 

cursul anului 2021, la nivelul structurii centrale a fost de 47.059.578 lei, comparativ cu anul 2020, când a 

fost de 68.526.478 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (2.816): 

• 350 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 737 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 1.710 peste un an de la sesizare; 

• 19 cauze după împlinirea termenului de prescripți 
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față de 2020 când din totalul de 2.722 cauze soluționate:  

• 322 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 839 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 1.551 peste un an de la sesizare; 

• 10 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 215 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 186 cauze (creștere cu 15,59%). 

 

 

4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ 

 

În anul 2021, din cele 683 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 239 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 195 cauze, față de 159 cauze soluționate în 2020, din cele 655 

cauze de soluționat, din care 198 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 

4,27%  a cauzelor de soluționat, creștere cu 20,71% a cauzelor nou intrate și o creștere cu 22,64% a 

cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 36 

cauze (20+16), faţă de 34 cauze (23+11) în 2020 (creștere cu 5,88%). 

 

Relevăm asociat acestor date, faptul că un număr de 3 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul de persoane (8,33% din total); 4 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate 

în traficul de migranți (11,11% din total); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte 

infracțiuni asociate criminalității organizate (2,78% din total); 7 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul de droguri (19,44% din total); 16 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate 

din zona infracțiunilor economico-financiare (44,44% din total); 5 cauze au vizat activitatea unui grup 

specializat în infracțiuni informatice (13,89% din total). 

 

 

4.1.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI 

 

În anul 2021, din cele 307 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane și 

migranți, din care 112 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 80 

față de 59 cauze în fond din cele 282 cauze de soluţionat în 2020, din care 115 cauze nou înregistrate în 

2020. 

 

- Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile  

 

În anul 2021, din cele 219 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din 

care 72 cauze nou înregistrate în perioadă referință, a fost soluționat un număr de 66 față de 48 cauze în 

fond din cele 215 cauze de soluţionat în 2020, din care 86 cauze nou înregistrate în 2020. 

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr 

de 7 cauze, față de 12 (7+5) cauze în anul 2020 (scădere cu 41,67%), cu 31 inculpați trimiși în judecată 

față de 59 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 47,46%), din care 24 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată față de 31 inculpați arestați preventiv în 2020 (scădere cu 22,58%). 
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Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de 52 față de 84 în 2020, dintre care 7 

minori față de anului 2020 când au fost identificate 31 victime minore. 

 

- Traficul de migranţi 

 

În anul 2021, din cele 88 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic migranți, din care 

40 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 14, față de 11 cauze în 

care s-a dispus soluție pe fond în anul 2020, din cele 67 cauze de soluţionat, din care 29 cauze nou 

înregistrate în 2020. 

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr 

de 8 (4+4) cauze față de 7 (1+6)  cauză în 2020 (creștere cu 14,29%), cu 19 inculpați trimiși în judecată 

similar cu 2020 (stagnare). 

 

4.1.1.1.2 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ŞI ALTE VALORI  

 

În anul 2021, din cele 42 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care 

14 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 2 cauze față de 3 cauze în 

fond din cele 76 cauze de soluţionat în 2020, din care 49 cauze nou înregistrate în 2020. În anul 2021 au 

fost reunite/declinate 10 de cauze faţă de 44 cauze în 2020. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 44,74% 

vizând cauzele de soluționat, o scădere cu 71,43% vizând cauzele nou intrate și o scădere cu 33,33% cât 

privește cauzele soluționate. 

 

4.1.1.1.3 ALTE INFRACȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE 

 

În cursul anului 2021, din cele 182 cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera 

criminalității organizate, din care 105 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un 

număr de 28 cauze față de 25 cauze în 2020, din cele 173 cauze de soluționat, din care 82 nou înregistrate 

în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 5,2% vizând cauzele de soluționat, o creștere cu 28,05% 

cauzele nou intrate și o creștere cu 12% cât privește cauzele soluționate.  

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr 

de 5 cauze (4+1) față de 4 (4+0) cauze în anul 2020 (creștere cu 25%), cu 20 inculpați trimiși în judecată, 

față de 19 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 5,26%) dintre care 6 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată față de 10 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere cu 40%). 

 

4.1.1.2 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

În cursul anului 2021, din cele 292 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera 

criminalității economico-financiare, din care 161 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost 

soluționat un număr de 61 cauze față de 67 cauze soluționate în 2020, din cele 272 cauze de soluționat, 

din care 125 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 7,35% vizând cauzele 

de soluționat, cu 28,8% vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu 8,96% cât privește cauzele 

soluționate. 

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 26(3+23) cauze față de 26(6+20)  cauze în 2020 (stagnare), cu 81 inculpați trimiși în judecată, 

față de 79 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere cu 2,53%), dintre care 24 inculpați arestați W
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preventiv trimiși în judecată față de 13 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2020 

(creștere cu 84,62%). 

 

Pe tipuri de infracțiuni, situația statistică detaliată se prezintă astfel: 

- infracțiuni de evaziune fiscală 

Din cele 73 cauze de soluționat în 2021, din care 29 cauze nou înregistrate în perioada de referință, 

a fost soluționat un număr de  25 cauze față de 20 cauze în 2020, din 92 cauze de soluționat, din care 42 

cauze nou înregistrate, ceea ce reprezintă o creştere cu 25% a cauzelor soluționate, o scădere cu 20,65% 

a cauzelor de soluționat și scădere cu 30,95% a cauzelor nou înregistrate.  

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 15 (2+13) cauze, față de 16 (3+13) cauze în anul 2020 (scădere cu 6,25%), cu 43 inculpați 

trimiși în judecată, față de 51 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 15,69%), dintre care 9 

inculpaţi arestaţi preventiv trimişi în judecată față de 10 inculpaţi arestaţi preventiv trimişi în judecată în 

anul 2020 (scădere cu 10%). 

 

- infracțiuni prevăzute de Codul vamal 

Din cele 80 cauze de soluționat în 2021, din care 52 cauze nou înregistrate în perioada de 

referință, a fost soluționat un număr de 16 cauze față de 4 cauze în 2020, din 36 cauze de soluționat, din 

care 22 nou înregistrate în 2020, ceea ce reprezintă o creştere cu 300% a cauzelor soluționate, o creştere 

cu 122,22% a cauzelor de soluționat şi o creştere cu 136,36% a cauzelor nou înregistrate. 

 

- alte infracțiuni economice 

Din cele 139 cauze de soluționat, din care 80 nou înregistrate în perioada de referință, a fost 

soluționat un număr de 20 cauze față de 43 cauze în 2020, din cele 144 cauze de soluționat, din care 61 

nou înregistrate în 2020, ceea ce reprezintă o scădere cu 53,49% a cauzelor soluționate, o scădere cu 

3,47% a cauzelor de soluționat și creştere cu 31,15% a cauzelor nou înregistrate. 

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 2(1+1) cauze față de 10(3+7)) cauze în 2020 (scădere cu 80%), cu 8 inculpați trimiși în 

judecată, față de 27 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 70,37%), dintre care 1 inculpat 

arestat preventiv trimis în judecată față de 3 inculpaţi arestaţi preventiv trimişi în judecată în anul 2020. 

 

 

 

4.1.1.3 INFRACȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019  

(infracțiunea de spălare a banilor, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul 

spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T) 

 

Din cele 158 de cauze de soluționat în 2021, din care 49 nou înregistrate în perioada de referință, a 

fost soluționat un  număr de 30 cauze față de 20 cauze în 2020, din 149 cauze de soluționat, din care 23 

nou înregistrate în 2020, ceea ce reprezintă o creştere cu 50% a cauzelor soluționate, o creştere cu 6,04% 

a cauzelor de soluționat și o creştere cu 113,04% a cauzelor nou înregistrate. 

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 9 (4+5) cauze față de 7 (5+2) cauze în anul 2020 (creştere cu 28,57%), cu 24 inculpați trimiși în 

judecată față de 22 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creştere cu 9,09%), dintre care 5 inculpați 

arestați preventiv față de 31 inculpaţi arestaţi preventiv trimişi în judecată în anul 2020 (scădere cu 

83,87%). 
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    4.1.1.4 TRAFICUL DE DROGURI 

 

În cursul anului 2021, din cele 6.523 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera 

traficului de droguri, din care 3.459 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un 

număr de 2.286 cauze față de 2.238 cauze soluționate în 2020, din cele 5.790 cauze de soluționat, din care 

2.466 nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creştere cu 12,66% vizând cauzele de 

soluționat, creştere cu 40,27% vizând cauzele nou înregistrate și creştere cu 2,14% cât privește cauzele 

soluționate.  

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 366 cauze (310+56) față de 324 cauze (252+72) în anul 2020 (creştere cu 12,96%), cu 547 

inculpați trimiși în judecată, față de 472 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creştere cu 15,89%), dintre 

care 157 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 128 inculpați arestați preventiv în anul 

2020 (creștere cu 22,66%). 

 

 

4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ 

 

În cursul anului 2021, din cele 1.007 de cauze de soluționat, din care 385 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 263 de cauze față de 255 cauze soluționate în 2020, 

din cele 965 cauze de soluționat, din care 331 nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o 

creştere cu 4,35% vizând cauzele de soluționat, creştere cu 16,31% vizând cauzele nou intrate și o 

creştere cu 3,14% cât privește cauzele soluționate.  

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un 

număr de 35 cauze (21+14) față de 35 cauze (31+4) în anul 2020 (stagnare), cu 54 inculpați trimiși în 

judecată, față de 59 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 8,47%) dintre care 15 inculpați 

arestați preventiv trimiși în judecată față de 23 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere cu 

34,78%). 

 

4.1.1.6  INFRACŢIUNILE DE TERORISM ŞI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE 

 

În cursul anului 2021, din cele 61 cauze de soluționat, din care 37 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 22 cauze față de 27 cauze soluționate în 2020, din cele 

54 cauze de soluționat din care 33 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creştere cu 

12,96% vizând cauzele de soluționat, o creştere cu 12,12% vizând cauzele nou înregistrate și o scădere 

cu 18,52% cât privește cauzele soluționate.  

 

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu 2 cauze (1 cauză în anul 2020), cu 3 inculpaţi 

trimişi în judecată. 

 

1.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ 

 

Activitatea judiciară în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată 

și Terorism – Structura centrală este efectuată de procurorii din cadrul Serviciului Judiciar. Astfel, în 

prezent, în cadrul Serviciul Judiciar își desfășoară activitatea un număr de 18 procurori, inclusiv 

procurorul șef serviciu.  

În cursul anului 2021, procurorii din cadrul serviciului au participat la soluționarea cauzelor 

înregistrate pe rolul judecătoriilor, la Tribunalul București, Tribunalul Militar București, Tribunalul Ilfov, 
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Curtea de Apel București, Curtea Militară de Apel București și la Înalta Curte de Casație și Justiție, 

conform planificării, cu o medie de 56 de ședințe judecată săptămânal. 

 

Activitatea de coordonare și îndrumare în domeniul judiciar s-a concretizat prin relaționarea și 

comunicarea permanentă a procurorilor șefi din cadrul direcției, cu procurorii de ședință, pe probleme de 

drept ori juridice întâlnite.  

 

Relațiile cu instanțele de judecată au fost în parametri normali, chiar bune, divergențele de opinii 

juridice fiind soluționate prin promovarea căilor legale de atac. 

 

1.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ 

 

În cursul anului 2021, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în 9.994 ședințe de 

judecată, față de 9.125 ședințe în anul 2020, în creștere cu 9,52%. 

 

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost de 7.201 față de 6.201 în 2020, ceea 

ce reprezintă o creștere cu 16,12%. 

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de 4.886 

hotărâri judecătorești comparativ cu  4.352 în 2020, în creștere cu 12,27%. 

 

Procurorii din cadrul Serviciului Judiciar, în perioada de referință, au declarat 296 căi de atac, 

comparativ cu 190 în anul 2020, ceea ce reprezintă o creștere cu 55,78 % a căilor de atac promovate.  

 

Dintre acestea, în anul 2021, au fost soluționate 265, dintre care 148 admise și 117 respinse, 

procentul de admisibilitate fiind de 55,84 %, față de anul 2020 când au fost soluționate 185, dintre care 

104 admise și 81 respinse, procentul de admisibilitate fiind de 56,21%. 

 

La nivelul Structurii centrale, în anul 2021, au rămas definitive 385 hotărâri judecătorești privind 

un număr de 633 condamnați definitiv, față de anul 2020, când au rămas definitive 347 hotărâri 

judecătorești privind un număr de 482 condamnați definitiv, ceea ce reprezintă cu 10,95%  a numărului 

de cauze rămase definitive  și cu 31,32 % a numărului de inculpați condamnați definitiv. 

 

1.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ 

 

În cursul anului 2021 procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în 22 ședințe de 

judecată în materie civilă. Au fost judecate 6 cauze și verificate în vederea exercitării căilor de atac 2 

hotărâri în materie civilă. A fost soluționat 1 apel, respins. 

Prin comparație, în cursul anului 2020, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în 16 

ședințe de judecată în materie civilă. Au fost judecate și verificate 8 cauze în materie civilă.  

 

Participări în ședințele de judecată în cauze penale 2021 comparativ cu 2020: 

 

Serviciul Perioada Nr. participări ale 

procurorului în 

ședințe de judecată 

Nr. cauzelor 

judecate cu 

participarea 

procurorului 

Nr. hotărârilor 

verificate de 

procuror în vederea 

exercitării căilor de 

atac 

Structura 

centrală 

2021 9.994 7.201 4.886 

2020 9.125 6.201 4.352 
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Căi de atac în cauze penale - 2021 comparativ cu 2020 

 

Serviciul Perioada Total căi de atac 

soluționate de 

instanțele de 

judecată 

Total căi de atac 

admise 

Procent de 

admisibilitate  

(din cele admise fără 

retrase) 

Structura 

centrală 

2021 265 148 55,84 % 

2020 

 

185 104 56,21% 

 

Participări în ședințele de judecată în cauze civile 2021 comparativ cu 2020 

 

Serviciul Perioada Nr. participări ale 

procurorului în 

ședințe de judecată 

Nr. cauzelor 

judecate cu 

participarea 

procurorului 

Nr. hotărârilor 

verificate de 

procuror în vederea 

exercitării căilor de 

atac 

Structura 

centrală 

2021 22 6 2 

2020 

 

16 8 8 

 

 

Cauze rămase definitive/inculpați condamnați definitiv – 2021 comparativ cu 2020 

 

Serviciul Perioada Număr cauze rămase 

definitive 

Număr inculpați 

condamnați definitiv 

Structura 

centrală 
2021 385 633 

2020 347 482 

 

 

4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE 

Achitări/restituiri/trimiteri la procuror 

 

În anul 2021 au fost soluționate 2.816 cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 802 inculpați 

dintre care 246 arestați, iar în cauzele soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați 

definitiv 633 inculpați. 

 

Raportat la cei 802 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor 

care examinează fondul cauzei este 1,9 % din totalul inculpaților trimiși în judecată (16 din 802). 

 

Prin comparație, în anul 2020 au fost soluționate 2.722 cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 

742 inculpați dintre care 215 arestați, iar în cauzele soluționate de către instanțele de judecată, au fost 

condamnați definitiv 482 inculpați. 

În anul 2020, raportat la cei 742 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza 

temeiurilor care examinează fondul cauzei este 1,07 % din totalul inculpaților trimiși în judecată (8 din 

742). Se constată, așadar, o creștere a numărului și a ponderii inculpaților achitați definitiv în anul 2021, 

față de anul precedent. 

 

În anul 2021, la nivelul Structurii centrale s-a înregistrat un număr de 7 cauze privind 16 inculpați 

achitați definitiv (1 inculpat arestat preventiv), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au 

fost înregistrate 4 cauze privind 8 inculpați achitați definitiv (6 inculpați arestat preventiv). 
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Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art.485 alin.1 lit.b C.p.p.  

s-a dispus în 2 cauze privind 2 inculpați, față de anul 2020, când s-a dispus trimiterea la procuror în 8 

cauze5 privind 8 inculpați. 

 

Totodată, în anul 2021, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art.346 C.p.p., a dispus 

restituirea a  6 cauze privind 28 inculpați, față de anul  2020 când a dispus restituirea a 2 cauze privind 30 

inculpați. 

 

 

 

4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ 

 

4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA-IULIA 

4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală 

   

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 714 cauze, din care 464 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 698 cauze în 2020, din care 466 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că, în 2021, cauzele de soluționat au înregistrat o creştere de 2,29% și o scădere cu 0,4% privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

16 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 17 cauze (scădere cu 5,8%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (60,6% - 433 cauze din 714 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (23,6% - 169 cauze din 714 cauze) și de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de persoane (7% - 50 cauze din 714 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021, au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 9 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 79 cauze/procuror față de 77 cauze/procuror în 

2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 419 cauze 

față de 448 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 29 cauze, reprezentând o scădere cu 6,4% 

față de anul 2020.  

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021, 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 46 cauze/procuror în 2021, față de 49 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o scădere de 6% în anul 2021. 

În cursul anului 2021, într-un număr de 315  cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 318 

cauze în anul 2020, reprezentând o scădere cu 0,9%, iar un număr de 104 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 130 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă scădere de 20% 

față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 608 persoane, 

comparativ cu anul 2020 când au fost cercetate 503 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 20,8%. 

                                                   
5 Din cele 8 cauze privind trimiterea la procuror în baza art. 485 alin.1 lit.b C.pr.pen., 5  dintre acestea 

fiind dispuse în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală. 
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Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 250 cauze la finele 

anului 2020 la 295 cauze, reprezentând o creştere de 18% și o medie de 29 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 41,3%, respectiv 295 din totalul 

cauzelor de soluționat - 714 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 35,8%, ceea ce reprezintă o 

creştere de 5,5%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

60 cauze, față de 77  cauze în anul 2020 (scădere cu 22%), cu 142 inculpați trimiși în judecată, față de 

130 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creştere de 9,25%), dintre care 50 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată, față de 46 inculpați arestați preventiv în anul 2020  (creştere de 8,6%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 19% (60 din 315), față de anul 2020 este de 24% (77 din 318) – scădere cu 5%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 276.690 lei, comparativ cu anul 2020, când valoarea 

acestora a fost de 292.457 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (419): 

• 227 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 113 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 79 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de  (448)  cauze soluționate: 

• 299 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 84 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 64 peste un an de la sesizare; 

• 1 cauze după împlinirea termenului de prescripție.  

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 6 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 7 cauze (scădere cu 14%). 

 

În anul 2021, din cele 55 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 31 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 31 cauze, față de 20 cauze soluționate în 2020, din cele 44 

cauze de soluționat, din care 13 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creştere cu 

25% a cauzelor de soluționat, creștere de 138% a cauzelor nou intrate și o creştere de 55% a cauzelor 

soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 2 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (1+1) față de 1 cauză (1+0) în 2020 

(creștere de 100%). 
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Dintre acestea un număr de 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de migranți (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în fals de monedă (faţă de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 1 cauză a vizat activitatea unor 

grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 0 cauze în 2020 – 

creştere 100%); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 1 

cauză în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor 

economico-financiare și de spălare a banilor (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze a vizat 

activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat ), 0 

cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității 

naționale (față de 0 cauze în 2020 - nemodificat). 

 

4.2.1.2 Activitatea judiciară 

 

La nivelul Serviciului Teritorial Alba-Iulia, în cursul anului 2021, au fost înregistrate două soluții 

de achitare,  privind un număr de 3 inculpați achitați definitiv, din care 2 arestați, comparativ cu anul 

2020, când a fost înregistrată o soluție de achitare privind un număr de 4 inculpați achitați definitiv, 

din care 3 arestați (creștere de 100%). 

 

Din cei 3 inculpați, un număr de 1 inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit.b C.p.p., iar 2 

inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p. 

 

În cursul anului 2021, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), 

în medie, un număr de 5 procurori din totalul de 12 care activează în cadrul serviciului și birourilor 

arondate. 

   

Astfel, aceștia au participat în anul 2021 în 1.131 cauze penale, fiind formulate concluzii în fond, 

apel și contestații, într-un număr de 607 cauze penale (față de 682 cauze penale în anul 2020) și au 

verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 271 hotărâri (față de 373 hotărâri în anul 

2020). 

 

S-a declarat un număr de 36 căi de atac, față de 65 de căi de atac în anul 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 44 cai de atac în cauze penale, fiind 

admise 36 și 7 respinse  (față de 53 căi de atac, admise 41 şi respinse 12 în anul 2020). 

 

În cauzele în care procurorii au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de 

judecată din județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Timiș, respectiv din municipiul București, în anul 2021 au 

fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 66 cauze privind un număr de 180 

inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 68 cauze privind un număr de 138 inculpați 

condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată nu au infirmat nici o soluție dispusă de procuror, la fel 

ca şi în anul 2020. 

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nici o soluţie.  
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4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU 

4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală 

 
 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 600 cauze, din care 309 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 618 cauze în 2020, din care 296 nou înregistrate în cursul anului 2020. Se 

constată astfel că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere de 3% și o creștere cu 4,3% 

privind cauze nou înregistrate față de anul 2020. 

  

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 9 

cauze, același număr cu cel înregistrat la sfârșitul anului 2020. 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (40,1% - 241 cauze din 600 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (27,8% - 167 cauze din 600 cauze) și de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de persoane (10,3% - 62 cauze din 600 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 7 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 85,7 cauze/procuror față de 88 cauze/procuror în 

2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 295 cauze 

față de 327 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 32 cauze, reprezentând o scădere cu 9,8% 

față de anul 2020. 

  

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 42 cauze/procuror în 2021, față de 46,7 cauze/procuror în 

2020 reprezentând o scădere  cu 10% în  anul 2021. 

 

În cursului anului 2021 într-un număr de 226 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 237 

cauze în anul 2020, reprezentând o scădere cu 5%, iar un număr de 69 cauze au fost declinate sau reunite, 

față de 90 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă o scădere de 24 % față de 

anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 674 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate  420 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 60%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 291 cauze la finele 

anului 2020 la 305 cauze, reprezentând o creştere de 4,8% și o medie de 33,8 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În anul 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 50,8%, respectiv 305 din totalul 

cauzelor de soluționat 600 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 47,08 %, ceea ce reprezintă o 

creştere de 3,72%. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 

un număr de 60 cauze față de 53 cauze în anul 2020 (creştere de 13,2%), cu 165 inculpați trimiși în 

judecată, față de 119 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 38,6%) dintre care 65 inculpați W
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arestați preventiv trimiși în judecată față de 36 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere de 

80,5%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 26,5% (60 din 226) față de anul 2020 când a fost de 22,3% (53 din 237) – creştere 

de 4,2%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 4.632.046 lei, comparativ cu anul 2020, când  

valoarea acestora a fost de  628.238,5 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (226): 

• 73 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 51 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 102 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de (237)  cauze soluționate: 

• 65 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 66 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 106 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 18 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 19 cauze (scădere cu  5,3 %). 

 

În anul 2021, din cele 119 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 48 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 49 cauze, față de 34 cauze soluționate în 2020, din 

cele 105 cauze de soluționat, din care 46 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o 

creștere cu 13,3 % a cauzelor de soluționat, creștere de 4,3% a cauzelor nou intrate și o creștere de 

44,1% a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 9 cauze 

având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (8+1) față de 5 cauze (5+0) în 2020 (creștere 

de 80%). 

 

Dintre acestea un număr de 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 0 cauze în 2020, în creștere de 200%);  0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul de migranți (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea 

unor grupuri specializate în fals de monedă (0 cauze în 2020 – nemodificat); 2 cauze a vizat activitatea 

unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 1 cauză în 2020), 2 

cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 1 cauză în 2020, în 

creștere de 100 %); 2 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în contrabandă (față de 1 cauză în 

2020, în creștere de 100 %), 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor 

economico-financiare și de spălare a banilor (față de 1 cauză în 2020 – nemodificat);  0 cauze au vizat 
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activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 1 cauză în 2020, în scădere cu    

100 %), 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra 

securității naționale (față de 0 cauze în 2020 - nemodificat). 

 

4.2.2.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău nu au fost înregistrate soluții de 

achitare, comparativ cu anul 2020 când a fost înregistrat un număr de 2 soluții de achitare privind un 

număr de 2 inculpați achitați definitiv, din care 0 arestați (scădere de 100 %). 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău au fost înregistrate 2 soluții de 

restituire a cauzei la procuror, comparativ cu anul 2020 când nu a fost înregistrată nicio restituire. 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului  au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 10 care au activat în cadrul 

serviciului și birourilor arondate. 

   

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 1553 cauze penale și civile (841 cauze penale și civile în 

2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1159 cauze penale și 0 cauze 

civile (524 cauze penale și 1 cauză civilă în 2020) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un 

număr de 485 hotărâri (față de 332 hotărâri în 2020). 

 

S-a declarat un număr de 33 căi de atac, față de 20 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 33 căi de atac (33 în cauze penale și 0 în 

cauze civile), fiind admise 25 (25 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 8 respinse  (față de 18 căi de atac, 

admise 12 şi respinse 6 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanțele de judecată din județele Bacău și Neamț, în anul 2021 au fost pronunțate 

hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 26 cauze privind un număr de 77 inculpați 

condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 62 cauze privind un număr de 124  inculpați condamnați 

în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată nu au confirmat o soluție de renunțare la urmărirea 

penală dispusă de procuror, față de anul 2020 când nu au fost infirmate soluții. De asemenea, în aceeași 

perioadă procurorul șef al B.T. Neamț a infirmat o soluție de clasare dispusă de procuror.  

 

 

4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV 

4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 835 cauze, din care 338 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 765 cauze în 2020, din care 300 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creştere de 9,15% și o creştere de 12,66% privind 

cauzele nou înregistrate față de anul 2020. 
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În nivelul Serviciului Teritorial Braşov, la sfârșitul anului 2021, se aflau înregistrate în evidența 

pasivă un număr de 129 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 70 cauze 

(creștere de 84,28%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (58,92% - 492 cauze din 835 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (29,10% -  243 cauze din 835 cauze) și de cauzele având ca 

obiect infracțiunile de trafic de persoane (5,26% - 44 cauze din 835 cauze). 

 

În cadrul celor două structuri, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 6 

procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 139 cauze/procuror față de 128 

cauze/procuror în 2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 278 cauze 

față de 234 cauze în cursul anului 2020, respectiv un plus de 44 cauze, reprezentând o creştere cu 18,80% 

față de anul 2020.  

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul celor două structuri DIICOT, în 

cursul anului 2021 rezultă că media dosarelor soluționate este de 46 cauze/procuror în 2021, față de 44 

cauze/procuror în 2020, reprezentând o creştere de  4,54% în  anul 2021. 

 

În cursul anului 2021 într-un număr de 244  cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 234 

cauze în anul 2020, reprezentând o creştere cu 4,27%, iar un număr de 34 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 34 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă o stagnare față de 

anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 139 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 155 persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 10,32%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 497 cauze la finele 

anului 2020 la 557 cauze, reprezentând o creştere de 12,07% și o medie de 93 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 66,70%, respectiv 557 din totalul 

cauzelor de soluționat 835 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de  64,97%, ceea ce reprezintă o 

creştere de 1,73%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

75 cauze față de 87 cauze în anul 2020 (scădere de 13,79%), cu 119 inculpați trimiși în judecată, față de 

119 inculpați trimiși în judecată în 2020 (stagnare) dintre care 56 inculpați arestați preventiv trimiși în 

judecată față de 33 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere de 69,69%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 30,73% (75 din 244) față de anul 2020 este de 37,18% (87 din 234) – scădere de 

6,45%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul Serviciului a fost de 2.621.030 lei, comparativ cu anul 2020, când  

valoarea acestora a fost de 2.618.085 lei. 
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Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (278): 

• 68 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 47 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 117 peste un an de la sesizare; 

• 73 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de  (234)  cauze soluționate: 

• 73 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 46 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 114 peste un an de la sesizare; 

• 1 cauză după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 11 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 13 cauze (scădere cu 15,38%). 

 

În anul 2021, din cele 43 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 14 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 14 cauze, față de 21 cauze soluționate în 2020, din cele 55 

cauze de soluționat, din care 18 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 

21,81 % a cauzelor de soluționat, o stagnare a numărului de cauze nou intrate și o scădere de 33,33% a 

cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 4 cauze 

având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (4+0) față de 4 cauze (4+0) în stagnare faţă 

de anul precedent. 

 

Dintre acestea un număr de 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de migranți (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în fals de monedă ( 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze a vizat activitatea unor grupuri 

specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 1 

cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 3 cauze în 2020, scădere 

de 66,66%); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-

financiare și de spălare a banilor (față de 1 cauză în 2020 – nemodificat); 2 cauze au vizat activitatea unor 

grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat), 0 cauze au vizat 

activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale (față 

de 0 cauze în 2020 - nemodificat). 

 

 4.2.3.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciul Teritorial Braşov a fost înregistrată  o soluție de achitare, 

privind un număr de 1 inculpat achitat definitiv, din care 1 arestat, comparativ cu anul 2020, când a fost 

înregistrată o soluție de achitare privind 1 inculpat achitat definitiv, cercetat în stare de libertate 

(stagnare). 
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Din cei 1 inculpaţi, un număr de 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a C.pr.pen, 0 

inculpaţi în temeiul art.16 lit. b C.pr.pen., iar 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.pr.pen.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciul Teritorial Braşov au participat în ședințe de judecată (la 

judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 4 care activează în 

cadrul celor două structuri.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 1361 cauze penale și civile (1361 cauze penale și civile în 

2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1128 cauze penale și 0 cauze 

civile (887 cauze penale și 0 cauze civile în 2020)  și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un 

număr de 668 hotărâri (față de 465 hotărâri în 2020). 

S-a declarat un număr de 49 căi de atac, față de 39 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 50 căi de atac (50 în cauze penale și 0 în 

cauze civile), fiind admise 35 ( 35 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 15 respinse (față de 44 căi de 

atac, admise 30 şi respinse 14 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii celor două structuri teritoriale au întocmit rechizitorii, prin care au fost 

învestite instanțele de judecată din județele Braşov și Covasna, în anul 2021 au fost pronunțate hotărâri 

definitive de condamnare într-un număr de 86 cauze privind un număr de 114 inculpați condamnați 

(hotărâri definitive într-un număr de 83 cauze privind un număr de 118  inculpați condamnați în anul 

2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată nu au infirmat nicio soluție dispusă de procuror, față de 

anul 2020 când, de asemenea, nu au fost infirmate soluții dispuse de procuror (stagnare). Totodată, în 

aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat nicio soluție.  

 

4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ 

4.2.4.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 2.216 cauze, din care 1.193 nou înregistrate 

în perioada de referință, față de 1.924 cauze în 2020, din care 879 nou înregistrate în 2020. Se constată 

astfel că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de 15,18% și o creștere de 35,72 % 

privind cauze nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

144 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 141 cauze (creștere de 2,13 %). 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (73,24% - 1.623 cauze din 2.216 cauze), urmată de cauzele având ca 

obiect infracțiunile de criminalitate informatică (18,10% -  401 cauze din 2.216 cauze) și de cauzele 

având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (2,44% - 54 cauze din 2.216 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 15 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 147 cauze/procuror față de 137 cauze/procuror în 

2020. 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 800 

(643+157 reuniri/declinări) cauze față de 901 (776+125 reuniri/declinări) cauze în cursul anului 2020, 

respectiv un minus de 101 cauze, reprezentând o scădere cu 11,21% față de anul 2020.  
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Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 57 cauze/procuror în 2021, față de 64 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o scădere 10,94% în  anul 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 643 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 776 

cauze în anul 2020, reprezentând o scădere cu 17,14%, iar un număr de 157 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 125 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă creştere de 

25,6% față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 833 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 921 persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 9,55%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 1.023 cauze la finele 

anului 2020 la 1.416 cauze, reprezentând o creştere de 38,42% și o medie de 94 cauze/procuror rămase 

de soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 63,90%, respectiv 1.416 din totalul 

cauzelor de soluționat 2.216 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 53,17%, respectiv 1.023 din 

totalul cauzelor de soluționat 1.924 cauze, ceea ce reprezintă o creştere de 10,73%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

149 cauze față de 126 cauze în anul 2020 (creştere de 18,75%), cu 276 inculpați trimiși în judecată, față 

de 210 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 31,43%) dintre care 110 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată față de 89 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere de 23,6%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 23,17% (149 din 643) față de anul 2020 când a fost de 16,24% (126 din 776) – 

creştere de 6,93%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 994.521 lei, comparativ cu anul 2020, când valoarea 

acestora a fost de 14.443.878 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (643): 

• 221 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 147 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 228 peste un an de la sesizare; 

• 47 cauze după împlinirea termenului de prescripție (cauze cu autor necunoscut ) 

față de 2020 când din totalul de (776)  cauze soluționate: 

• 273 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 208 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 295 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 
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La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 42 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 29 cauze (creștere cu  44,83%). 

 

În anul 2021, din cele 94 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 35 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 33 cauze, față de 53 cauze soluționate în 2020, din cele 112 

cauze de soluționat, din care 41 cauze nou înregistrate în 2020.  

 

Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 16,07% a cauzelor de soluționat, scădere de 14,63% a 

cauzelor nou intrate și o scădere de 37,74% a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 8 cauze 

având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (4+4) față de 3 cauze (1+2) în 2020 (creștere 

de 166,67%). 

 

Dintre acestea un număr de 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 0 cauze în 2020);  0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

migranți (față de 0 cauze în 2020); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă 

(0 cauze în 2020); 1 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate 

criminalității organizate (față de 0 cauze în 2020); 3 cauze au vizat  activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de droguri (față de 0 cauze în 2020); 4 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din 

zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de 3 cauze în 2020);  0 cauze a vizat 

activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2020); 0 cauze au vizat 

activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale (față 

de 0 cauze în 2020). 

 

 4.2.3.2. Activitate judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj (la Biroul Teritorial Bistrița – Năsăud ) 

a fost înregistrată o soluție de achitare, privind un număr de 1 inculpat achitat definitiv, din care 0 arestați, 

comparativ cu anul 2020 când a fost înregistrat un număr de 3 soluții de achitare privind un număr de 20 

inculpați achitați definitiv, din care 6 arestați (scădere cu 66,7%). 

 

Din cei 1 inculpat, un număr de 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. a C.p.p, 0 inculpaţi în 

temeiul art. 16 lit.b  C.p.p., iar 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 8 procurori din totalul de 17 care activează în cadrul 

serviciului și birourilor arondate.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 2.626 cauze penale și civile (2.624 cauze penale și 2 cauze 

civile), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1.874 cauze penale și 0 

cauze civile (2.105 cauze penale și 0 cauze civile în 2020, fiind formulate concluzii în fond, apel şi 

contestaţii 1.441) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 1.481 hotărâri (față de 

936 hotărâri în 2020). 

 

S-au declarat un număr de 101 căi de atac în 2021, față de 63 de căi de atac în 2020. 
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Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 85 căi de atac (85 în cauze penale și 0 în 

cauze civile), fiind admise 41 (41 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 44 respinse (față de 62 căi de 

atac, admise 36 şi respinse 26 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au întocmit rechizitorii, prin care 

au fost învestite instanțele de judecată din județele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj și Maramureş, în anul 

2021 au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 132 cauze privind un număr 

de 227 inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 78 cauze privind un număr de 149 

inculpați condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată au infirmat un număr de 4 soluții dispuse de procuror, 

față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 5 soluții (scadere cu 20%).  

 

De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef al serviciului și cei 3 procurori șefi ai birourilor 

arondate nu a infirmat nicio soluție dispusă de procurori. 

 

 

4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA 

4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021 numărul cauzelor de soluționat a fost de 2010 cauze, din care 688 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 2507 cauze în 2020 din care 864 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că, în 2021, cauzele de soluționat au înregistrat o scădere de 19,82% și o scădere de 20,37% privind 

cauze nou înregistrate, față de anul 2020.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

92 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 174 cauze (scădere de 47,13%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (Legea nr. 143/2000 - 56,36% - 1133 cauze din 2010 cauze, Legea nr. 

194/2011 - 15,47% - 311 cauze din 2010 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de 

criminalitate informatică  (15,17% - 305 cauze din 2010 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile 

de trafic de persoane 6,01% - 121 cauze din 2010 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 10 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 201 cauze/procuror față de 251 cauze/procuror în 

2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 956 cauze 

față de 1185 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 229 cauze, reprezentând o scădere cu 

19,32% față de anul 2020.  

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 96 cauze/procuror în 2021, față de 119 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o scădere de 19,33% în  anul 2021. 

 

În cursul anului 2021 într-un număr de 843 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 1002 

cauze în anul 2020, reprezentând o scădere cu 15,87%, iar un număr de 113 cauze au fost declinate sau W
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reunite, față de 183 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă scădere cu 

38,25% față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 1944 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 2262 persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 14,06%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a scăzut la 1054 cauze comparativ cu 

finele anului 2020, când erau 1322 cauze, reprezentând o scădere de 20,27% și o medie de 105 

cauze/procuror rămase de soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 52,43%, respectiv 1054 din totalul 

cauzelor de soluționat 2010 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de  52,73%, ceea ce reprezintă o 

scădere de 0,30%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

160 cauze față de 258 cauze în anul 2020 (scădere cu 37,98%), cu 349 inculpați trimiși în judecată, față 

de 404 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 13,61%) dintre care 153 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată față de 119 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere de 28,57%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 18,98% (160 din 843) față de anul 2020 când a fost de 25,74% (258 din 1002) – 

scădere cu 6,76.%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 2.224.549 lei, comparativ cu anul 2020, când  

valoarea acestora a fost de 1.759.063 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (956): 

• 128 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 170 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 457 peste un an de la sesizare; 

• 88 cauze cu autori necunoscuți, după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de (1002)  cauze soluționate: 

• 136 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 281 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 584 peste un an de la sesizare; 

• 1 cauză, cu autori necunoscuți, după împlinirea termenului de prescripție. 

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 21 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020, când acest număr a fost de 27 cauze (scădere cu  22,22%). 

 

În anul 2021, din cele 102 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 18 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 47 cauze, față de 41 cauze soluționate în 2020, din 
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cele 125 cauze de soluționat, din care 58 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o 

scădere cu 18,40 % a cauzelor de soluționat, scădere cu 68,97% a cauzelor nou intrate și o creștere de 

14,63% a cauzelor soluționate având susmenționatul obiect. 

 

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 13 cauze 

având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (12+1) față de 9 cauze (7+2) în 2020 

(creștere de 44,44%). 

 

Dintre acestea un număr de 4 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane și proxenetism (față de 5 cauze în 2020 – scădere cu 20%); 0 cauze au vizat activitatea unor 

grupuri specializate în traficul de migranți (față de 1 cauză în 2020); 0 cauze au vizat activitatea unor 

grupuri specializate în fals de monedă (0 cauze în 2020); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate – contrabandă (față de 0 cauze în 2020),   

8 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 5 cauze în 2020 

creștere de 60%); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-

financiare și de spălare a banilor (față de 1 cauză în 2020); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2020); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale (față de 0 cauze în 2020). 

 

 

4.2.5.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța au fost înregistrate două soluții de 

achitare, privind un număr de 3 inculpați achitați definitiv liberi, comparativ cu anul 2020 când a fost 

înregistrată o soluție de achitare privind un număr de 6 inculpați achitați definitiv, liberi (creștere de 

100%). 

Toți cei 3 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b din Codul de procedură penală. 

 

În anul 2021, la Serviciul Teritorial Constanța s-a înregistrat o soluție definitivă de restituire a 

cauzei la procuror, privind pe un inculpat, trimis în judecată, în stare de libertate, dispusă în baza art. 346 

alin. 3 lit. b din Codul de procedură penală, de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul 

Tribunalului Constanța, față de anul 2020 când nu au existat restituiri și trimiteri la procuror, definitive, 

dispuse de instanțele de judecată. 

 

În cursul anului 2021, la nivelul serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 4 procurori din totalul de 12 care activează în cadrul 

serviciului și biroului arondat.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 într-un număr de 2.342 cauze penale și 0 cauze civile (1.989 

cauze penale și 0 civile în 2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 

1.808 cauze penale și 0 cauze civile (1.589 cauze penale și 0 cauze civile în 2020) și au verificat, în 

vederea exercitării căilor de atac, un număr de 1.808 hotărâri (față de 1.589 hotărâri în 2020). 

 

S-a declarat un număr de 44 căi de atac, față de 23 de căi de atac în anul 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de  46 căi de atac (46 în cauze penale și 0 în 

cauze civile), fiind admise 34 (34 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 12 respinse (față de 24 căi de 

atac, admise 16 şi respinse 8 în 2020). 
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În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța au întocmit rechizitorii, 

prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Constanța, Tulcea și București, în anul 2021 

au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 218 cauze privind un număr de 285 

inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 154 cauze privind un număr de 230  inculpați 

condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată au infirmat un număr de 12 soluții dispuse de procuror 

(o clasare – art. 351 Cod penal și 11 renunțări la urmărire penală – Legea nr. 143/2000, fiind întocmite 7 

rechizitorii), față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 4 soluții (creștere de 200%). 

 

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluție dispusă de procurori.  

 

 

4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA 

4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021 numărul cauzelor de soluţionat a fost de 1940 cauze, din care 953 nou înregistrate în 

perioada de referinţă, faţă de 1714  cauze în 2020, din care 870 nou înregistrate. Se constată astfel că, în 

2021 faţă de 2020 cauzele de soluţionat au înregistrat o creştere cu 13,19 % iar cauzele nou înregistrate o 

creștere de 9,54 %.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârşitul anului 2021, se aflau înregistrate în evidenţa pasivă un număr de 

45 cauze, comparativ cu sfârşitul anului 2020 când acest număr a fost de 42 cauze (creştere de 7,14 %). 

 

Din numărul cauzelor de soluţionat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracţiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 şi/sau Legea nr. 194/2011 (63,09% - 1224 cauze din totalul 

de 1940 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 249 - 252 şi/sau art. 360 

- 366 Cp (17,26 % - 335 cauze din totalul de 1940 cauze) şi de cauzele având ca obiect infracţiunile 

prevăzute de art. 209 - 217 C.p. (15,82% - 307 cauze din totalul de 1940 cauze).  

 

În cadrul Serviciului, în anul 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 13 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluţionat de 149/procuror faţă de 131/procuror în 2020 – o 

creştere de 7,03 %. 

 

În ceea ce priveşte situaţia cauzelor soluţionate, în cursul anului 2021 au fost soluţionate 855 cauze 

faţă de 727 cauze în cursul anului 2020, respectiv un plus de 128  cauze, ceea ce în procente reprezintă o 

creștere de 17,61 %.  

 

Raportat la acelaşi număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluţionate per procuror a fost de 66 cauze în 2021, faţă de 57 cauze per 

procuror în 2020, în creștere cu 17,61 %. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 640 cauze au fost adoptate soluţii pe fond, faţă de 516  

cauze în anul 2020, reprezentând o creștere de 24,03 %, iar un număr de 241 cauze au fost declinate sau 

reunite, faţă de 211 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 

14,22 %. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 1070 persoane 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 826 persoane,  ceea ce reprezintă o creștere de 29,54 %. 
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Numărul de cauze rămase nesoluţionate la finele anului 2021 este de 1059  faţă de 987 cauze la 

finele anului 2020, adică cu 72 cauze mai mult, reprezentând o creştere de 7,29 % şi o medie de 81 cauze 

rămase de soluţionat per procuror. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluţionate (1059), din totalul cauzelor de soluţionat (1940), 

este de 54,58 % faţă de anul 2020, când a fost de 57,58 %, ceea ce reprezintă o scădere de 3,00 %. 

 

În anul 2021 au fost soluţionate prin rechizitoriu şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei un număr 

de 163  cauze faţă de 134 cauze în anul 2020 (creştere cu 21,64 %), cu 399 inculpaţi trimişi în judecată, 

faţă de 440 inculpaţi trimişi în judecată în 2020 (scădere cu 9,32 %) dintre care 148 inculpaţi arestaţi 

preventiv trimişi în judecată faţă de 127 inculpaţi arestaţi preventiv în anul 2020 (creştere cu 16,54 %). 

 

Ponderea rechizitoriilor şi acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei din totalul soluţiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 19,06 % (163 din 640) faţă de anul 2020 când a fost de 25,94% (134 din 516) – 

scădere cu 6,18 %. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluţionate în 

cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 8.415.223  RON comparativ cu anul 2020, când a fost 

de 5.783.139  RON (creştere cu 45 %). 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activităţii de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidenţiate: 

Din totalul cauzelor soluţionate în anul 2021 (855): 

• 149 au fost soluţionate până în şase luni de la sesizare; 

• 182 între şase luni şi un an de la sesizare; 

• 308 peste un an de la sesizare; 

• 1 cauze după împlinirea termenului de prescripţie 

 

faţă de 2021 când din totalul de 727 cauze soluţionate: 

• 149 au fost soluţionate până în şase luni de la sesizare; 

• 173 între şase luni şi un an de la sesizare; 

• 193 peste un an de la sesizare; 

• 1 cauze după împlinirea termenului de prescripţie 

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 30 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 34 cauze (scădere cu 11,76 %). 

 

În anul 2021, din cele 206 cauze de soluţionat având ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracţional organizat, din care 72 cauze nou înregistrate în 

perioada de referinţă, au fost soluţionate un număr de 83 (20 reuniri/declinări) cauze, faţă de 77 cauze 

soluţionate în 2020, din cele 150 cauze de soluţionat, din care 68  cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele 

indică o creștere de 37,33% a cauzelor de soluţionat, creștere cu 5,88% a cauzelor nou intrate şi o 

creștere cu 7,79 % a cauzelor soluţionate având ca obiect infracţiunea prevăzută de art.367 Cod penal. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu şi acord de recunoaştere a vinovăţiei au fost soluţionate 19  

cauze având ca obiect infracţiunea prevăzută de art.367 Cod penal (18+1) faţă de 26 cauze (22+4) în 2020 

(scădere cu 26,92%). 
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Dintre acestea un număr de 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (faţă de 3 cauze în 2020 – scădere cu 33,33%); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul de migranţi (faţă de 5 cauze în 2020 – scădere cu 80,00%); 1 cauză a vizat 

activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (faţă de 0 cauze în 2020 – creştere cu 100%);        

1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracţiuni asociate criminalităţii organizate 

(faţă de 1 cauză în 2020 – constantă); 6 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

droguri (faţă de 5 cauze în 2020 – creştere cu 20,00%); 6 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate din zona infracţiunilor economico-financiare şi de spălare a banilor (faţă de 10 cauze în 2020 

– scădere cu 40,00%); 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracţiuni informatice 

(faţă de 2 cauze în 2020 – constantă), 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona 

infracţiunilor de terorism şi contra securităţii naţionale. 

 

4.2.6.2. Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost înregistrate soluţii de achitare 

în 2 cauze, privind un număr de 3 inculpaţi, din care 0 arestaţi preventiv, faţă de 2 cauze privind un număr 

de 3 inculpaţi din care 0 arestaţi preventiv în anul 2020. 

 

Inculpaţii au fost achitaţi în temeiul art. 16 lit b C.proc.pen. (un inculpat) sau art. 16 lit c 

C.proc.pen. (2 inculpaţi). 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului teritorial Craiova, au participat în şedinţe de judecată 

(la judecarea în fond, apel şi contestaţii) un număr de 9 procurori din totalul de 16 (9 procurori din totalul 

de 16 în cursul anului 2020) .  

 

Astfel, aceştia au participat în 3.947 cauze penale şi civile (faţă de 3.084 cauze penale şi civile în 

2020), fiind formulate concluzii în fond, apel şi contestaţii, într-un număr de 3.944 cauze penale şi 3  

cauze civile (faţă de 3.079 cauze penale şi 5 cauze civile în 2020) şi au verificat, în vederea exercitării 

căilor de atac, un număr de 1.913 hotărâri (faţă de 1.302 de hotărâri în 2020). 

   

S-au declarat un număr de 135 căi de atac (apeluri, contestaţii şi recurs în casaţie) faţă de 58 de căi 

de atac în 2020. 

 

Au fost soluţionate de instanţele de judecată un număr de 127 căi de atac (127  în cauze penale şi 0  

în cauze civile), din care 81 (81 în cauze penale şi 0 în cauze civile) admise şi 46 respinse (46 în cauze 

penale şi 0 în cauze civile) faţă de 63 căi de atac soluţionate în 2020 (din care admise 32 şi respinse 31). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Craiova au întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanţele de judecată din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt, precum și mun. 

București, Timiș, etc., în anul 2021 au fost pronunţate hotărâri definitive într-un număr de 120 cauze 

privind un număr de 198 inculpaţi (faţă 102 cauze privind un număr de 226 inculpaţi în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova şi Biroului Teritorial Olt au întocmit rechizitorii, 

prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Dolj şi Olt, în anul 2021 au fost restituite un 

număr de 0 cauze privind 0 inculpaţi, faţă de anul 2020 când au fost restituite 4 cauze privind un număr 

de 56 inculpați. 
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În cursul anului 2021 au fost infirmate 2 soluţii de către instanţa de judecată, faţă de anul 2020 

când au fost infirmate 4 soluţii de către instanţa de judecată. 

 De asemenea, în perioada 2020 - 2021 procurorul şef nu a infirmat soluţii. 

 

 

4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAŢI 

4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021 numărul cauzelor de soluționat a fost de 1487 cauze, din care 674 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 1494 cauze în 2020, din care 630 nou înregistrate în anul 2020. Se constată 

astfel că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere de 0,47% și o creştere de 6,98% privind 

cauzele nou înregistrate față de anul 2020. 

  

În cadrul Serviciului Teritorial Galaţi, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă 

un număr de 23 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 19 cauze (creștere 

de 21,05%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (62,21% - 925 cauze din 1487 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (16,21% - 241 cauze din 1.487 cauze) și de cauzele având ca 

obiect infracțiunile de trafic de persoane (8,74% - 130 cauze din 1.487 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în anul 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 10 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 148 cauze/procuror față de 149 cauze/procuror în anul 

2020.  

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 565 cauze 

față de 570 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 5 cauze, reprezentând o scădere cu 0,88% 

față de anul 2020. 

  

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 56,6 cauze/procuror în 2021, față de 68,1 cauze/procuror 

în anul 2020, reprezentând o scădere 16,89% în  anul 2021. 

 

În cursul anului 2021 într-un număr de 565 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 570 cauze 

în anul 2020, reprezentând o scădere cu  0,88%,  iar un număr de 133 cauze au fost declinate sau reunite, 

față de 111 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă creştere de 19,82%  față 

de anul  2020.  

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 229 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 246 persoane,  ceea ce reprezintă o scădere de 6,91%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 este de 789 faţă de 813 cauze în anul 

2020, reprezentând o scădere cu 24 de cauze - 2,95% și o medie de 79 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În anul 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (789) a fost de 53,06%  din totalul cauzelor 

de soluționat (1487 cauze), față de anul 2020, când aceasta a fost de  54,42%, ceea ce reprezintă o scădere 

de 1,36%. 
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În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

109 cauze față de 97 cauze în anul 2020 (creştere de 12,37%), cu 229 inculpați trimiși în judecată, față de 

246 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere de 6,91%) dintre care 75 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată față de 64 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere de 17,19%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 19,29% (109 din 565) față de anul 2020 când a fost de 17,02% (97 din 570) – 

creştere de 2,27%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021 la nivelul serviciului a fost de 4.107.188 lei, comparativ cu anul 2020, când  valoarea 

acestora a fost de 17.737.257 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (565): 

• 125 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 153 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 287 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de anul 2020 când din totalul de (570) cauze soluționate: 

• 84 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 195 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 289 peste un an de la sesizare; 

• 2 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 11 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 12 cauze (scădere cu 8,33%). 

 

În anul 2021, din cele 174 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 54 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, au fost soluționate un număr de 36 cauze, față de 41 cauze soluționate în anul 2020 din cele 

179 cauze de soluționat, din care 83 cauze nou înregistrate în 2020. 

 

Cifrele arătate reprezintă o scădere 2,79 % a cauzelor de soluționat, scădere de 34,94 % a cauzelor 

nou intrate și o scădere de 12,20% a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu şi acord de recunoaştere a vinovăţiei au fost soluţionate 13 

cauze având ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, faţă de 8 cauze în anul 2020 (creştere 

de 62,5% ). 

 

Dintre acestea, un număr de 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (faţă de 2 cauze în anul 2020 - nemodificat ); nicio cauză în activitatea unor grupuri specializate 

în traficul de migranţi (faţă de 0 cauze în anul 2020 - nemodificat ), nicio cauză în activitatea unor grupuri 

specializate în fals de monedă (0 cauze în anul 2020 – nemodificat ); nicio cauză în ceea ce priveşte 

activitatea unor grupuri specializate în alte infracţiuni asociate criminalităţii organizate (faţă de 0 cauze în 

anul 2020 ), 3 cauze au vizat activitatera unor grupuri specializate în traficul de droguri (faţă de 1 cauză în 
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anul 2020, creştere de 300%), 8 cauze care au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona 

infracţiunilor economico – financiare şi de spălare a banilor (faţă de 4 cauze în anul 2020 ), nicio cauză 

privind activitatea unor grupuri specializate în infracţiuni informatice (faţă de 1 cauză în anul 2020 ), nicio 

cauză care să vizeze activitatea unor grupuri specializate din zona infracţiunilor de terorism şi contra 

securităţii naţionate (faţă de 0 cauze în anul 2020 – nemodificat ). 

 

4.2.7.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Galaţi au fost înregistrate  3 soluții de achitare,  

privind un număr de 6 inculpaţi achitaţi definitiv (5 persoane fizice şi 1 persoană juridică), comparativ cu 

anul 2020 când a fost înregistrat un număr de 3 soluții de achitare privind un număr de 3 inculpați achitați 

definitiv, din care 2 arestați. 

 

Din cei 6 inculpaţi, un număr de 5  inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b  Cod procedură 

penală (4 persoane fizice şi 1 persoană juridică), iar 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c Cod 

procedură penală.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, 

apel și contestații), în medie, un număr de 4 procurori din totalul de 13 care activează în cadrul serviciului 

și birourilor arondate.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 2269 cauze penale și civile (1866 cauze penale și civile în 

2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1170 cauze penale și 0 cauze 

civile (846 cauze penale și 0 cauze civile în 2020) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un 

număr de 555 hotărâri (față de 327 hotărâri în 2020). 

 

S-au declarat un număr de 39 căi de atac, față de 42 de căi de atac în 2020. 

 

În cursul anului 2021 au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 38 căi de atac (38 în 

cauze penale și 0 în cauze civile), fiind admise  23 (în cauze penale și 0 în cauze civile) și 14 respinse  (față 

de 42 căi de atac, admise 23 şi respinse 19 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Galaţi au întocmit rechizitorii, prin care 

au fost învestite instanțele de judecată din județele Brăila și Vrancea, în anul 2021 au fost pronunțate 

hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 78 cauze privind un număr de 182 inculpați 

condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 88 cauze privind un număr de 195  inculpați condamnați 

în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată nu au infirmat nicio soluție dispusă de procuror (la fel în 

anul 2020).  

 

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef a dispus într-o cauză a Biroului Teritorial Brăila, 

infirmarea parţială a ordonanţei de clasare nr. 96/D/P/2021, doar în ceea ce priveşte soluția de clasare 

dispusă cu privire la infracțiunea de act sexual cu un minor prevăzută de art.220 alin.1 şi alin.2 Cod penal, 

ca fiind nelegală şi netemeinică şi, pe cale de consecinţă, în temeiul art. 46 Cod procedură penală şi art.50 

Cod procedură penală, s-a dispus disjungerea şi declinarea cauzei privind infracțiunea de act sexual cu un 

minor prevăzută de art.220 alin.1 și alin.2 Cod penal în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei 

căruia aparținea competența de soluționare şi la care se afla deja în lucru dosarul nr. 685/P/2021 (dosar cu 

identitate de persoană vătămată, făptuitori şi faptă). 

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



RAPORT DE ACTIVITATE  

2021 

 

71 

 

4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAŞI 

4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat la Serviciul Teritorial Iași și Biroul Teritorial Vaslui a 

fost de 1265 cauze, din care 540 nou înregistrate în perioada de referință, față de 1257 cauze în 2020, din 

care 544 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o 

creștere de 0,64% și o scădere de 0,74% privind cauze nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

60 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 111 cauze (scădere de 45,95%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (51,46% - 651 cauze din 1265 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (29,56% - 374 cauze din 1265 cauze) și de cauzele având ca 

obiect infracțiunile economice (7,66% - 97 cauze din 1265 cauze). 

 

În cadrul serviciului în anul 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 9 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 140,55 cauze/procuror față de 139,66 

cauze/procuror în anul 2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 607 cauze 

față de 532 cauze în cursul anului 2020, respectiv o creștere de 75 cauze, reprezentând o creștere cu 

14,10% față de anul 2020.  

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 67 cauze/procuror în 2021, față de 59 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o creştere 13,56% în anul 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 459 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 422 

cauze în anul 2020, reprezentând o creștere cu 8,77%, iar un număr de 148 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 110 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă creştere de 

34,55% față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 1162 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 1025 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 13,37%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a scăzut de la 725 cauze la finele 

anului 2020 la 658 cauze, reprezentând o scădere de 9,24% și o medie de 73 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 52,01%, respectiv 658 din totalul 

cauzelor de soluționat 1265 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 57,67%, ceea ce reprezintă o 

scădere de 5,66%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

80 cauze față de 66 cauze în anul 2020 (creștere de 21,21%), cu 176 inculpați trimiși în judecată, față de 

149 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 18,12%) dintre care 94 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată față de 71 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere de 32,39%). 
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Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 17,42% (80 cauze din 459 cauze) față de anul 2020 când a fost 15,63% (66 cauze 

din 422 cauze) – creştere de 1,79%. 

 

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate de procuror cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere 

a vinovăției a crescut de la 7,33 cauze/procuror în 2020 la 8,89 cauze/procuror în 2021, reprezentând o 

creștere cu 21,28% în 2021. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 266.786 lei, comparativ cu anul 2020, când valoarea 

acestora a fost de 1.928.184 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (459): 

• 112 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

•  99 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 233 peste un an de la sesizare; 

• 15 cauze după împlinirea termenului de prescripție, din care o cauză față de autori cunoscuți 

 

față de 2020 când din totalul de  (422)  cauze soluționate: 

• 180 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 120 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 121 peste un an de la sesizare; 

•  o cauză după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 31 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 31 cauze (nemodificat). 

 

De precizat că din cele 31 cauze rămase în lucru la finele lunii anului 2020, au fost soluționate 15 

cauze în cursul anului 2021, iar alte 15 cauze au îndeplinit același criteriu al vechimii de 5 ani de la 

sesizare în perioada de referință. 

 

În anul 2021, din cele 106 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 28 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 25 cauze, față de 22 cauze soluționate în 2020, din 

cele 104 cauze de soluționat, din care 19 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o 

creștere cu 1,92 % a cauzelor de soluționat, creștere de 47,37% a cauzelor nou intrate și o creștere de 

13,64% a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 4 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (4 rechizitorii) față de 5 cauze (5 

rechizitorii)  în anul 2020 (scădere de 20%). 

 

Dintre acestea un număr de 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

droguri (față de 1 cauză în 2020 creștere de 100%) ; 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate 

din zona infracțiunilor economico-financiare (față de 4 cauze în 2020–  scădere de 75%);  1 cauză a vizat W
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activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2020 – creștere de 

100%). 

 

4.2.8.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Iași nu au fost înregistrate soluții de achitare, 

comparativ cu anul 2020 când a fost înregistrată o soluție de achitare privind un număr de 1 inculpat 

achitat definitiv, din care 1 arestat (scădere de 100%). Inculpatul a fost achitat în temeiul art.16 lit. a  și c 

C.p.p. 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Iași nu au fost înregistrate soluții definitive 

de restituire sau trimitere la procuror, comparativ cu anul 2020 când au fost înregistrate 3 soluții 

definitive de restituire sau trimitere la procuror, în baza art.485 alin.1 lit.b C.p.p. (scădere de 100%). 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de  9 procurori din totalul de 11 care activează în cadrul 

serviciului și birourilor arondate.   

 

Astfel, aceștia au participat în anul 2021 într-un număr de 2783 cauze penale și o cauză civilă 

(2142 cauze penale în anul 2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 

1877 cauze penale și o cauză civilă (1292 cauze penale în anul 2020)  și au verificat, în vederea exercitării 

căilor de atac, un număr de 2285 hotărâri (față de 1417 hotărâri în 2020). 

 

S-a declarat un număr de 31 căi de atac, față de 32 de căi de atac în anul 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 29 căi de atac (29 în cauze penale), fiind 

admise 13 (13 în cauze penale) și 16 respinse (față de 10 căi de atac, admise și respinse 14 în anul 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Iași au întocmit rechizitorii, prin care 

au fost învestite instanțele de judecată din județele Iași și Vaslui, în anul 2021 au fost pronunțate hotărâri 

definitive de condamnare într-un număr de 65 cauze privind un număr de 136 inculpați condamnați 

(hotărâri definitive într-un număr de 32 cauze privind un număr de 78 inculpați condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021, instanțele de judecată au infirmat unu număr de 2 soluții dispuse de procuror, 

față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 3 soluții (scădere de 33,33%). De asemenea, în 

aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.  

 

 

4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA 

4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 1034 cauze, din care 492  nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 968 cauze în 2020 din care 459 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de 6,81% și o creștere de 7,18% privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

104 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 101 cauze (creștere de 2,97 %). 
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Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (60,15% - 622 cauze din 1034 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (24,85% -  257 cauze din 1034 cauze), cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de persoane, trafic de migranți, falsificare de monedă, alte infracțiuni (5,31% - 55 

cauze din 1034 cauze), cauzele având ca obiect infracțiunea prev. de art.367 C.pen. (5,12% - 53 cauze din 

1034 cauze), cauzele având ca obiect infracțiuni economice (3,86% - 40 cauze din 1034 cauze) și de 

cauzele având ca obiect infracțiuni de terorism (0,67% - 7 cauze din 1034 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 8 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 129 cauze/procuror față de 121 cauze/procuror în 

2020 (creștere cu 6,61%). 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 414 cauze 

față de 426 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 12 cauze, reprezentând o scădere cu 

2,81% față de anul 2020.  

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 37,63 cauze/procuror în 2021, față de 38,72 cauze/procuror 

în 2020, reprezentând o scădere cu  2,81 % în  anul 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 313 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 330 

cauze în anul 2020, reprezentând o scădere cu 5,1 %, iar un număr de 101 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 96 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă creştere de 5,2% 

față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 275 de persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 261 de persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 5,36%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 542 cauze la finele 

anului 2020 la 620 cauze, reprezentând o creştere de 14,39 % și o medie de 56,36 cauze/procuror rămase 

de soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 59,96 %, respectiv 620 din totalul 

cauzelor de soluționat - 1034 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 55,99 %, ceea ce reprezintă 

o creştere de 7%. 

 

În 2021, prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 77 

de cauze față de 74 de cauze în anul 2020 (creştere de 4,05%), cu 95 inculpați trimiși în judecată, față de 

98 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere de 3,06%) dintre care 37 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată față de 24 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere de 54,1%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 24,6 % (77 din 313) față de anul 2020 când a fost de 22,4 % (74 din 330) – creştere 

de 9,82%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 1.917.701 lei, comparativ cu anul 2020, când  

valoarea acestora a fost de 1.548.703 lei și 2.735 euro. W
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Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (313): 

• 110 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 70 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 124 peste un an de la sesizare; 

• 9 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de  (330)  cauze soluționate: 

• 111 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 80 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 132 peste un an de la sesizare; 

• 7 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 9 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 14 cauze (scădere cu  35,71 %). 

 

În anul 2021, din cele 53 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 25 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 28 cauze, față de 20 cauze soluționate în 2020, din cele 46 

cauze de soluționat, din care 21 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 

15,21% a cauzelor de soluționat, creștere de 19,04% a cauzelor nou intrate și o creștere de 40% a 

cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 3 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (1 Rechizitoriu+2 ARV) față de 2 

cauze (1 Rechizitoriu+1 ARV)  în 2020 (creștere de 50%). 

 

Dintre acestea un număr de 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat);  0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de migranți (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în fals de monedă (0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze a vizat activitatea unor grupuri 

specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat) 0 

cauze au vizat  activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 2 cauze în 2020 scădere 

de 200 %) ; 3 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-

financiare și de spălare a banilor (față de 0 cauze în 2020 – creștere de 300%);  0 cauze a vizat activitatea 

unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat), 0 cauze au 

vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale 

(față de 0 cauze în 2020 - nemodificat). 

 

4.2.9.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu Mare a fost 

înregistrată 1 soluție de achitare, privind un număr de 1 inculpat achitat definitiv, din care 0 arestați, 

comparativ cu anul 2020 când au fost înregistrate 0 soluții de achitare privind un număr de 0 inculpați 

achitați definitiv, din care 0 arestați (creștere de 100 %). 
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Din cei 1 inculpat, un număr de 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. a C.p.p, 0 inculpat în 

temeiul art. 16 lit.b  C.p.p., iar 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 11 care activează în cadrul 

serviciului și biroului arondat.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 1086 cauze penale și civile (881 cauze penale și civile în 

2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 514 cauze penale și 5 cauze 

civile (437 cauze penale și 5 cauze civile în 2020) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un 

număr de 474 hotărâri (față de 402 hotărâri în 2020). 

S-a declarat un număr de 24 căi de atac, față de 27 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate în cursul anului 2021, de instanțele de judecată, un număr de 26 căi de atac (26 

în cauze penale și 0 în cauze civile), fiind admise 12 (12 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 14 

respinse (față de 20 căi de atac, admise 11 şi respinse 9 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu Mare 

au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Bihor și Satu Mare, 

în anul 2021 au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 67 cauze privind un 

număr de 72 inculpați condamnați (față de hotărâri definitive într-un număr de 69 cauze privind un număr 

de 76  inculpați condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată au infirmat un număr de 0 soluții dispus de procuror, 

față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 0 soluții (nemodificat). 

 De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluţie.  

 

 

4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEŞTI 

4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 1296 cauze, din care 459 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 1230 cauze în 2020, din care 431 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de 5,37% și o creștere de 6,50% privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020. 

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

89 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 76 cauze (creştere de 17,11 %). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (57,25 % - 742 cauze din 1296 cauze), urmată de cauzele având ca 

obiect infracțiunile de criminalitate informatică (22,61% -  293 cauze din 1296 cauze) și de cauzele având 

ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (9,18% - 119 cauze din 1296 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 8 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 162 cauze/procuror față de 154 cauze/procuror în 

2020. 
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În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 438 cauze 

față de 394 cauze în cursul anului 2020, respectiv un plus de 44 cauze, reprezentând o creștere cu 11,17 

% față de anul 2020. 

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 55 cauze/procuror în 2021, față de 49 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o creştere 12,24% în  anul 2021 . 

 

În cursul anului 2021 într-un număr de 380 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 313 cauze 

în anul 2020, reprezentând o creștere cu 21,41 %, iar un număr de 58 cauze au fost declinate sau reunite, 

față de 81 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă scădere de 28,40% față de 

anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 582 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 463 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 25,70 %. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 837 cauze la finele 

anului 2020 la 858 cauze, reprezentând o creştere de 2,51 % și o medie de 107,25% cauze/procuror 

rămase de soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 51,05%, respectiv 858 din totalul 

cauzelor de soluționat 1296 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de  68,05 %, ceea ce reprezintă 

o scădere de 17 %. 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

62 cauze față de 46 cauze în anul 2020 (creştere de 34,78%), cu 157 inculpați trimiși în judecată, față de 

103 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 52,43%) dintre care 67 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată față de 53 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere de 26,42%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 16,32% (62 din 380) față de anul 2020 care este de 14,70% (46 din 313) – creştere 

de 1,62%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 4.251.239 lei, comparativ cu anul 2020, când  

valoarea acestora a fost de 4.124.973 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (380): 

• 61 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 57 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 249 peste un an de la sesizare; 

• 13 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

față de 2020 când din totalul de  (313)  cauze soluționate: 

• 54 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 67 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 165 peste un an de la sesizare; 

• 27 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 
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La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 34 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 38 cauze (scădere cu 10,53%). 

 

În anul 2021, din cele 79 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 29 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 39 cauze, față de 33 cauze soluționate în 2020, din cele 133 

cauze de soluționat, din care 34 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 

40,60 % a cauzelor de soluționat, scădere de 14,71 % a cauzelor nou intrate și o scădere de 18,18 % a 

cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 6 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, față de 6 cauze în 2020 (constant). 

 

Dintre acestea un număr de 1 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 2 cauze în 2020 – scădere 50%); 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate 

din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de 1 cauze în 2020-creştere 

100%), 3 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracţiuni informatice (faţă de 0 cauze în 

2020- creştere), 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracţiunilor privind 

traficul de droguri (faţă de 2 cauze în 2020-scădere). 

 

4.2.10.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești a fost înregistrată 0 soluții de achitare,  

privind un număr de 0 inculpat achitat definitiv, din care 0 arestați, comparativ cu anul 2020 când a fost 

înregistrat un număr de 0 soluții de achitare privind un număr de 0 inculpați achitați definitiv, din care 0 

arestați (stagnare). 

 

Din cei 0 inculpat, un număr de 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a C.p.p, 0 inculpat 

în temeiul art. 16 lit.b  C.p.p., iar 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 9 care activează în cadrul 

serviciului și birourilor arondate.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 1125 cauze penale (947 cauze penale în 2020), fiind 

formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 683 cauze penale (592 cauze penale  în 

2020) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 683 hotărâri (față de 592 hotărâri 

în 2020). 

 

S-a declarat un număr de 13 căi de atac, față de 12 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 7 căi de atac în cauze penale, fiind 

admise 5 în cauze penale și 2 respinse (față de 13 căi de atac, admise 9 şi respinse 4 în 2020). În anul 

2020 din cele 12 căi de atac a fost declarată o cale extraordinară de atac - un recurs în casație, care în 

urma soluționării a fost admis. 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Pitești au întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanțele de judecată din județele Argeș, Mehedinți, Olt și București, în anul 2021 

au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 42 cauze privind un număr de 87 
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inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 39 cauze privind un număr de 69  inculpați 

condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021, instanțele de judecată au infirmat un număr de 2 soluții dispuse de procuror, 

față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 0 soluții (creștere de 200 %). 

 De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluţie.  

 

 

4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEŞTI 

4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 1189 cauze, din care 627 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 1505 cauze în 2020 din care  644 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creştere de 26,58% și o creştere de 2,71% privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate un număr de 86 cauze cu autor 

necunoscut, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 165 cauze (creștere de 

91,86%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (50,04% - 595 cauze din 1189 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (33,47% -  398 cauze din 1189 cauze) și de cauzele având ca 

obiect infracțiunile de trafic de persoane (9,17% - 109 cauze din 1189 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 10 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 119 cauze/procuror față de 150 cauze/procuror în 

2020. 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 518 cauze 

față de 857 cauze în cursul anului 2020 respectiv un minus de 339 cauze, reprezentând o scădere cu 

65,44% față de anul 2020. 

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021  

rezultă că media dosarelor soluționate este de 52 cauze/procuror în 2021 față de 86 cauze/procuror în 

2020 reprezentând o scădere cu 39,53% în anul 2021. 

 

În cursului anului 2021, într-un număr de 518  cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 857 

cauze în anul 2020, reprezentând o  scădere cu 65,44%, iar un număr de 102 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 86 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020 ceea ce reprezintă creştere de 18,66% 

față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 1809 persoane, 

comparativ cu anul 2020 când au fost cercetate 1883 persoane, ceea ce reprezintă o scădere/creştere de 

4,09 %. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 562 cauze la finele 

anului 2020 la 569 cauze, reprezentând o creştere de 1,25% și o medie de 57 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 
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În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 26,58%, respectiv 1189 din totalul 

cauzelor de soluționat 1505 cauze, față de anul 2020 când aceasta a fost de 23,59 %, ceea ce reprezintă o 

creştere de 12,67%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

116 cauze față de 96  cauze în anul 2020 (creştere de 20,83%), cu 344 inculpați trimiși în judecată, față 

de 300 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 14,67%) dintre care 108 inculpați arestați 

preventiv trimiși în judecată față de 82 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere de 31,71%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 22,39% (116 din 518) față de anul 2020 este de 11,20% (96 din 857) – creştere de 

11,19%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe 

fond în cursul anului 2021 la nivelul serviciului a fost de 3.931.449 lei, comparativ cu anul 2020 când  

valoarea acestora a fost de 2.440.885 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (518): 

• 195 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 82 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 240 peste un an de la sesizare; 

• 1 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de  (857)  cauze soluționate: 

• 307 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 157 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 393 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 8 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 11 cauze (scădere cu 37,50%). 

 

În anul 2021, din cele 149 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 61 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 69 cauze, față de 100 cauze soluționate în 2020 din 

cele 198 cauze de soluționat, din care 77 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o 

scădere cu 32,89% a cauzelor de soluționat, scădere de 14,75% a cauzelor nou intrate și o scădere de 

44,93% a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect. 

 

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 22 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (15 R+7 Arv) față de 23 cauze (16 R+7 

Arv) în 2020 (scădere de 4,55%). 

 

Dintre acestea un număr de 5 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 8 cauze în 2020) - scădere de 60,0 %;  0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul de migranți (față de 0 cauze în 2020); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 
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specializate în fals de monedă (0 cauze în 2020); 1 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în 

alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 1 cauze în 2020); 10 cauze au vizat  activitatea 

unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 6 cauze în 2020) - creştere de 66,67%; 5 cauze a 

vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a 

banilor (față de 5 cauze în 2020); 1 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni 

informatice (față de 3 cauze în 2020) - scădere 200%, 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale (față de 0 cauze în 2020). 

 

4.2.11.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Ploieşti au fost înregistrate 6 soluții de 

achitare, privind un număr de 10 inculpaţi achitaţi definitiv, din care 0 arestați, comparativ cu anul 2020 

când a fost înregistrat un număr de 2 soluții de achitare privind un număr de 2 inculpați achitați definitiv, 

din care 1 arestat (creștere de 200% soluţii, creştere de 400% inculpaţi). 

 

Din cei 10 inculpaţi, un număr de 2 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. a C.p.p, 7 

inculpaţi în temeiul art. 16 lit. b  C.p.p., iar 1 inculpat au fost achitat în temeiul art. 16 lit. c C.p.p. 

  

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 5 procurori din totalul de 5 care activează în cadrul 

serviciului și birourilor arondate. 

   

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 3135 cauze penale și civile (2701 cauze penale și civile în 

2020) fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1830 cauze penale și cauze 

civile (2701 cauze penale și cauze civile în 2020) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un 

număr de 1251 hotărâri (față de 952 hotărâri în 2020). 

S-a declarat un număr de 60 căi de atac, față de 60 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 50 căi de atac (50 în cauze penale și 0 în 

cauze civile), fiind admise 27 (27 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 23 respinse  (față de 49 căi de 

atac, admise 32 şi respinse 17 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploieşti au întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanțele de judecată din județele Buzău și Dâmboviţa, în anul 2021 au fost 

pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 105 cauze privind un număr de 211 

inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 80 cauze privind un număr de 151 inculpați 

condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021, instanțele de judecată au infirmat un număr de 1 soluție dispusă de procuror, 

față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 1 soluție (stagnare). 

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluție. 

 

 

4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA 

4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 1222 cauze, din care 406  nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 1312 cauze în 2020, din care  372 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel W
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că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere de 6,85% și o creștere de 9,13% privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020. 

În cadrul Serviciului Teritorial Suceava, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența 

pasivă un număr de 106 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 118 cauze 

(scădere de 10,16%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic și consum de droguri (47,05% - 575 cauze din 1222 cauze), urmată de cauzele 

având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (25,85% - 316 cauze din 1222 cauze) și de 

cauzele având ca obiect infracțiunile la regimul vamal (13,66 % - 167 cauze din 1222 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 6 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 203 cauze/procuror față de 187 cauze/procuror în 

anul 2020,  fiind incidentă o creștere cu 8,55% a mediei  dosarelor de soluționat. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 490 cauze 

față de 496 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 6 cauze, reprezentând o scădere cu 1,20% 

față de anul 2020.  

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 81 cauze/procuror în 2021, față de 71 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o  creștere de 14% în anul 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 351 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 376 

cauze în anul 2020, reprezentând o scădere cu 6,64%, iar un număr de 139 cauze au fost declinate sau 

reunite, față de 120 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă creştere de 

15,83% față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 767 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 917 persoane,  ceea ce reprezintă o scădere de 16,35%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a scăzut de la 816 cauze la finele 

anului 2020 la 732 cauze, reprezentând o scădere de 10,29% și o medie de 122 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 59,9%, respectiv 732 din totalul 

cauzelor de soluționat 1222 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de  62,19%, ceea ce reprezintă o 

scădere cu 2,29%. 

 

În anul 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr 

de 60 cauze față de 60 cauze în anul 2020 (nemodificat), cu 176 inculpați trimiși în judecată, față de 188 

inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 6,38%) dintre care 38 inculpați arestați preventiv trimiși 

în judecată față de 32 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creștere de 18,75%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 17,09% (60 din 351) față de anul 2020 când a fost de 15,95% (60 din 376) – 

creştere de 1,14%. 
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Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 532.088 lei, comparativ cu anul 2020, când valoarea 

acestora a fost de 393.229 lei. 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (351): 

• 46 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 25 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 273 peste un an de la sesizare; 

• 7 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de  (376)  cauze soluționate: 

• 34 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 41 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 292 peste un an de la sesizare; 

• 9 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 31 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 38 cauze (scădere cu 18,42%). 

 

În anul 2021, din cele 244 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 63 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 91 cauze, față de 102 cauze soluționate în 2020, din 

cele 289 cauze de soluționat, din care 68 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o 

scădere cu 15,57 % a cauzelor de soluționat, scădere cu 7,35% a cauzelor nou intrate și o scădere cu 

10,78% a cauzelor soluționate având susmenționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate  8 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (7+1) față de 12 cauze (12+0)  în 2020 

(scădere cu 33,33%). 

 

Dintre acestea un număr de 3 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 2 cauze în 2020 – creștere cu 50%); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul de migranți (față de 2 cauze în 2020 – scădere cu 200%); 0 cauze au vizat 

activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat 

activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 2 cauze în 

2020 – scădere  cu 200%); 4 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri 

(față de 2 cauze în 2020 - creștere de 100%); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona 

infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor  - contrabandă (față de 3 cauze în 2020 – 

scădere cu 66,6%); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față 

de 1 cauză în 2020 – scădere cu 100%),  nu au existat cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate 

din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale. 

 

4.2.12.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Suceava au fost înregistrate 2 soluții de 

achitare, privind un număr de 6 inculpați achitați definitiv, din care 0 arestați, comparativ cu anul 2020 
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când a fost înregistrat un număr de 4 soluții de achitare privind un număr de 12 inculpați achitați definitiv, 

din care 0 arestați (scădere cu 50%). 

 

Din cei 6 inculpați, un număr de 3 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. c C.p.p, iar un 

număr de 3 inculpați în temeiul art. 181 din Codul penal din 1968.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 4 procurori din totalul de 8 care activează în cadrul 

serviciului și birourilor arondate.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021, în 1182 cauze penale și civile (1017 cauze penale și civile în 

2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 791 cauze penale și 0 cauze 

civile (713 cauze penale și 0 cauze civile în 2020) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un 

număr de 529 hotărâri (față de 504 hotărâri în 2020). 

 

S-a declarat un număr de 32 căi de atac, față de 35 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 28 căi de atac (28 în cauze penale și 0 în 

cauze civile), fiind admise 19 (19 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 9 respinse  (față de 34 căi de atac, 

admise 23 şi respinse 11 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanțele de judecată din județele Suceava și Botoșani, în anul 2021 au fost 

pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 51 cauze privind un număr de 103 

inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 39 cauze privind un număr de 66 inculpați 

condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, față de anul 

2020 când a fost infirmată o soluție (scădere cu 100%). 

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef a infirmat un număr de 2 soluții.  

 

 

4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ 

4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 547 cauze, din care 271 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 482 cauze în 2020, din care 267 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creştere de 13,48 % și o creştere de 1,49 % privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020. 

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

31 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 36 cauze (scădere de 13,88 %). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (58,86% - 322 cauze din 547 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (29,06 % - 159 cauze din 547 cauze) și de cauzele având ca 

obiect infracțiunile de trafic de persoane (6,03% - 33 cauze din 547 cauze). 

 W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



RAPORT DE ACTIVITATE  

2021 

 

85 

 

În cadrul Serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 6 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 91,16 cauze/procuror față de 96,4 cauze/procuror în 

2020, când au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 5 procurori. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 259 cauze 

față de 180 cauze în cursul anului 2020, respectiv un plus de 79 cauze, reprezentând o creştere cu      

43,88 % față de anul 2020. 

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului, în cursul anului 2021, 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 43,16 cauze/procuror în 2021, față de 36 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o creştere de 19,88 % în anul 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 259 cauze au fost adoptate soluții pe fond (27 rechizitorii, 

43 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, 72 renunţări la urmărirea penal şi 117 clasări), față de 180 cauze 

în anul 2020 (26 rechizitorii, 20 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, 42 renunţări la urmărirea penală şi 

92 clasări), reprezentând o creştere de 43,88.%,  iar un număr de 18 cauze au fost declinate sau reunite, 

față de 26 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă o scădere cu 30,76 % față 

de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 465 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 305 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 52,45%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021, a scăzut de la 276 cauze la finele 

anului 2020 la 270 cauze, reprezentând o scădere cu 2,17 % și o medie de 45 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 49,36%, respectiv 270 din totalul 

cauzelor de soluționat - 547 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 57,26 %, respectiv 276 din 

totalul cauzelor de soluţionat - 482 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,9 %. 

 

În anul 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr 

de 70 cauze față de 46 cauze în anul 2020 (creştere de 52,17 %), cu 111 inculpați trimiși în judecată, față 

de 74 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 50%) dintre care 34 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată față de 30 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere de 13,33%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 27,02 % (70 din 259) față de anul 2020 este de 25,55% (46 din 180) – creştere de 

1,47 %.  

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 1.607.743 lei, comparativ cu anul 2020, când  

valoarea acestora a fost de 85.606 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (259 cauze): 

• 97 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 56 între șase luni și un an de la sesizare; 
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• 106 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

față de 2020 când din totalul de 180  cauze soluționate: 

• 67 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 46 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 67 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani cu autor cunoscut aflate în lucru a fost 

de 2 cauze, comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 3 cauze (scădere cu 33,33%). 

 

În anul 2021, din cele 48 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 15 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 16 cauze, față de acelaşi număr de cauze soluționate în 2020, 

din cele 52 cauze de soluționat, din care 21 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o 

scădere cu 7,69 % a cauzelor de soluționat, scădere cu 28,57% a cauzelor nou intrate și o egalitate a 

cauzelor soluționate având susmenționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 7 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (5 rechizitorii + 2 acorduri) față de 5 

cauze (3 rechizitorii + 2 acorduri) în anul 2020  (creștere de 40%). 

 

Dintre acestea un număr de 3 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 0 cauze în 2020 – creştere cu 300%); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în traficul de migranți (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea 

unor grupuri specializate în fals de monedă ( faţă de 1 cauză în 2020 – scădere cu 100%); 2 cauze a vizat 

activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate - camătă (față de 0 

cauze în 2020 – creştere cu 200%); 1 cauză a vizat  activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

droguri (față de 3 cauze în 2020 - scădere cu 66,66 %); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri 

specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de 1 cauză în 2020 – 

nemodificat); 0 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 

cauze în 2020 – nemodificat ); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona 

infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale (față de 0 cauze în 2020 - nemodificat). 

 

4.2.13.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Târgu Mureş nu au fost înregistrate soluții de 

achitare, comparativ cu anul 2020 când a fost înregistrat un număr de 2 soluții de achitare privind un 

număr de 2 inculpați achitați definitiv, din care 1 inculpat arestat (scădere cu 100%). 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 4 procurori din totalul de 8 care activează în cadrul 

serviciului și biroului arondat.   

 

Astfel, aceștia au participat în anul 2021 în 892 cauze penale și 0 civile (faţă de 591 cauze penale și  

0 civile în 2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 526 cauze penale 

și 0 cauze civile (faţă de 220 cauze penale și 0 cauze civile în 2020) și au verificat, în vederea exercitării 

căilor de atac, un număr de 603 hotărâri (față de 220 hotărâri în 2020). 
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S-au declarat un număr de 100 căi de atac în anul 2021 (80 contestaţii şi 20 apeluri), față de 20 de 

căi de atac în 2020 (1 contestaţie şi 19 apeluri). 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată în anul 2021 un număr de  92 căi de atac (92 în cauze 

penale și 0 în cauze civile), fiind admise 89 căi de atac (89 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 3 

respinse (față de 13 căi de atac, din care admise 13 şi 0 respinse în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş şi Biroul Teritorial 

Harghita au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Mureş, 

Harghita, Iaşi și Sibiu, în anul 2021 au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 

74 cauze privind un număr de 96 inculpați condamnați (faţă de hotărâri definitive într-un număr de 47 

cauze privind un număr de 67 inculpați condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată au infirmat 1 soluție dispusă de procuror, față de anul 

2020 când nu au fost infirmate soluţii (creștere de 100 %).  

De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat nicio soluţie.  

 

 

4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIŞOARA 

4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 1491 cauze, din care 735 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 1535 cauze în 2020, din care 779 nou înregistrate în 2020. 

 

Se constată astfel că, în 2021, cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu 2,87 % și o scădere 

cu 5,65% privind cauze nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 

50 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020 când acest număr a fost de 48 cauze (creștere de 4,17%). 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (63,65% - 949 cauze din 1491 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de criminalitate informatică (14,35% - 214 cauze din 1491 cauze) și de cauzele având ca 

obiect infracțiunile de trafic de persoane (2,75% - 41 cauze din 1491 cauze). 

 

În cadrul serviciului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 10 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 149,10 cauze/procuror față de 153,5 

cauze/procuror în 2020. 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 730 cauze 

față de 779 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 49 cauze, reprezentând o scădere cu 

6,29% față de anul 2020. 

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 73,00 cauze/procuror în 2021, față de 77,9 cauze/procuror 

în 2020, reprezentând o scădere cu  6,30% faţă de anul 2020. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 612 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 587 

cauze în anul 2020, reprezentând o creştere de 4,26%,  iar un număr de 118 cauze au fost declinate sau W
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reunite, față de 192 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă o scădere de 

38,54 % față de anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 1217 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate  997 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 22,1%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 756 cauze la finele 

anului 2020 la 761 cauze, reprezentând o creştere de 0,66% și o medie de 76,10 cauze/procuror rămase 

de soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 5,00%, respectiv 761 din totalul 

cauzelor de soluționat 1491 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de  49,25%, ceea ce reprezintă o 

scădere cu 89,85%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

129 cauze față de 131 cauze în anul 2020 (scădere cu 1,53%), cu 255 inculpați trimiși în judecată, față de 

269 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere de 5,20%) dintre care 105 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată față de 116 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (scădere cu 9,48%). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 21,1% (129 din 612) față de anul 2020 este de 22,32% (131 din 587) – scădere de 

5,47%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul serviciului a fost de 1.344.375 lei, comparativ cu anul 2020, când  

valoarea acestora a fost de 452.005 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (730): 

• 185 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 133 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 290 peste un an de la sesizare; 

• 4 cauze după împlinirea termenului de prescripție 

față de 2020 când din totalul de  (779)  cauze soluționate: 

• 155 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 221 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 205 peste un an de la sesizare; 

• 5 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 12 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 16 cauze (scădere cu 25,00%). 

 

În anul 2021, din cele 253 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 123 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 116 cauze, față de 92 cauze soluționate în 2020, din 

cele 254 cauze de soluționat, din care 140 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o W
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scădere cu 0,39 % a cauzelor de soluționat, scădere cu 12,14.% a cauzelor nou intrate și o creştere de  

28,89% a cauzelor soluționate având susmenționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 19 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (9+10) față de 20 cauze (10+10) în 

2020 (scădere cu 5,00%). 

 

Dintre acestea un număr de 1 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 3 cauze în 2020); 3 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

migranți (față de 0 cauze în 2020); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă 

(faţă de 1 cauze în 2020); 1 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate 

criminalității organizate (față de 0 cauze în 2020); 8 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de droguri (față de 2 cauze în 2020 creștere de 100%); 3 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de 11 cauze în 

2020); 1 cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 1 cauză în 

2020); 2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra 

securității naționale (față de 2 cauze în 2020). 

 

4.2.14.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Teritorial Timişoara a fost înregistrat 4 soluții de 

achitare, privind un număr de 4 inculpați achitați definitiv, din care 3 arestați, comparativ cu anul 2020 

când a fost înregistrat un număr de 2 soluții de achitare privind un număr de 4 inculpați achitați definitiv, 

din care 0 arestați (creștere de 100%). 

 

Din cei 4 inculpaţi, un număr de 0 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a C.p.p, 3 inculpaţi 

în temeiul art. 16 lit.b  C.p.p., iar 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în 

fond, apel și contestații), în medie, un număr de 7 procurori din totalul de 14 care activează în cadrul 

serviciului și birourilor arondate.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 2369 cauze penale și civile (2186 cauze penale și civile în 

2020), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1328 cauze penale și 0 cauze 

civile (1175 cauze penale și 0 cauze civile în 2020) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un 

număr de 1328 hotărâri (față de 1175 hotărâri în 2020). 

 

S-a declarat un număr de 27 căi de atac, față de 36 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 27 căi de atac (27 în cauze penale și 0 în 

cauze civile), fiind admise 18 (18 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 9 respinse (față de 34 căi de atac, 

admise 19  şi respinse 15 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timişoara au întocmit rechizitorii, 

prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Timiş, Arad și Caraş-Severin, în anul 2021 au 

fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 138 cauze privind un număr de 250 

inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 116 cauze privind un număr de 223 inculpați 

condamnați în anul 2020). 
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În cursul anului 2021, instanțele de judecată au infirmat un număr de 0 soluții dispuse de procuror, 

față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 5 soluții (scădere cu 100%).  

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluţie.  

 

BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAŞI 

4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 311, din care 168 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 264 cauze în 2020, din care 151 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creştere de 17,81% și o creştere de 11,26% privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Biroului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 6 

cauze, situaţie similară cu cea din anul 2020. 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (21,23% - 66 cauze din 311 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

traficul de persoane (18,98% - 59 cauze din 311 cauze) şi de cauzele având ca obiect infracțiunile de 

criminalitate informatică (15,76% -  49 cauze din 311 cauze). 

 

În cadrul biroului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală 3 procurori (începând cu luna 

august au lucrat doar 2 procurori), rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 103 

cauze/procuror față de 132 cauze/procuror în 2020 (când erau 2 procurori).  

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 151 cauze 

față de 121 cauze în cursul anului 2020, respectiv un plus de 30 cauze, reprezentând o creştere cu 24,88% 

față de anul 2020. 

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 50 cauze/procuror în 2021, față de 60 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o scădere  cu 16,67 % în  anul 2021.    

  

În cursul anului 2021, într-un număr de 118 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 95 cauze 

în anul 2020, reprezentând o creştere de 24,21 %,  iar un număr de 33 cauze au fost declinate sau reunite, 

față de 26 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă creştere de 26,93 % față 

de anul 2021. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 167 de persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 162 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 3,09%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a crescut de la 137 cauze la finele 

anului 2020 la 160 cauze, reprezentând o creştere de 16,79 % și o medie de 53,34 cauze/procuror rămase 

de soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 51.45%, respectiv 160 cauze din totalul 

cauzelor de soluționat 311 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 51,89 %, ceea ce reprezintă o 

scădere de 0,85%. 
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În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

65 cauze față de 41 cauze în anul 2020 (creştere de 58.54%), cu 115 inculpați trimiși în judecată, față de 

82 inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 40.25 %) dintre care 30 inculpați arestați preventiv 

trimiși în judecată față de 29 inculpați arestați preventiv în anul 2020 (creştere de 3,45%). 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 55,09% (65 din 118) față de anul 2020 când a fost de 43,15% (41 din 95) – creştere 

de 27,67%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul biroului a fost de 1.047.842 lei, comparativ cu anul 2020, când valoarea 

acestora a fost de 162.182 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (118): 

• 23 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 50 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 45 peste un an de la sesizare; 

• Nu au fost soluţionate cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

față de 2020 când din totalul de  (95)  cauze soluționate: 

• 29 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 35 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 31 peste un an de la sesizare; 

• Nu au fost soluţionate cauze după împlinirea termenului de prescripție 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 1 cauză, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 5 cauze (scădere cu  80%). 

 

În anul 2021, din cele 22 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care 6 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință), au fost soluționate un număr de 7 cauze, față de 7 cauze soluționate în 2020, (din cele 23 

cauze de soluționat), din care 11 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 

4,35 % a cauzelor de soluționat, scădere cu 45,46% a cauzelor nou intrate și o stagnare a cauzelor 

soluționate având susmenționatul obiect. 

 

În cursul anului, prin rechizitorii au fost soluționate 3 cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută 

de art. 367 Cod penal față de 1 cauză în 2020 (creștere de 200%). 

 

Dintre acestea un număr de o cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de o cauză în 2020 – nemodificat);  2 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de droguri (față de nicio cauză în 2020 creștere de 200%).  

 

4.2.15.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Biroul Teritorial Călăraşi nu au fost înregistrate soluții de achitare,  

comparativ cu anul 2020 când a fost înregistrat un număr de o soluție de achitare privind un număr de 1 

inculpat achitat definitiv, din care niciunul arestat (scădere cu 100%). 
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În cursul anului 2021, la nivelul biroului au participat în ședințe de judecată toţi procurorii biroului, 

conform planificărilor efectuate.   

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 596 cauze penale (551 cauze penale în 2020), fiind formulate 

concluzii în fond, într-un număr de 248 cauze penale (242 cauze penale în 2020) și au verificat, în 

vederea exercitării căilor de atac, un număr de 248 hotărâri (față de 242 hotărâri în 2020). 

 

S-a declarat un număr de 13 căi de atac, față de 15 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 12 căi de atac în cauze penale, fiind 

admise 4 și 8 respinse (față de 15 căi de atac, admise 8 şi respinse 7 în 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Călăraşi au întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanțele de judecată din județele Călăraşi, Constanţa şi mun. Bucureşti, în anul 

2021 au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 60 cauze privind un număr de 

89 inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 40 cauze privind un număr de 139  inculpați 

condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021 instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror, față de anul 

2020 când nu au fost infirmate soluții (creștere de 100%). 

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluţii dispuse de procurorii biroului.  

 

 

4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU 

4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală 

 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 239 cauze, din care 138  nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 269 cauze în 2020, din care 171 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel 

că în 2021 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu 11,2 % și o scădere cu 19,3 % privind cauze 

nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Biroului, la sfârșitul anului 2021 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 9 

cauze, la fel ca în anul 2020. 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri din (43,9% - 105 cauze din 239 cauze), urmată de cauzele având ca 

obiect infracțiunile economice (20,5% - 49 cauze din 239 cauze) și de cauzele având ca obiect 

infracțiunile informatice (12,13% - 29 cauze 239 din cauze). 

 

În cadrul biroului, în 2021 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 3 procurori, 

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 80 cauze/procuror față de 90 cauze/procuror în 

2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021 au fost soluționate 143 cauze 

față de 168 cauze în cursul anului 2020, respectiv un minus de 25 cauze, reprezentând o scădere cu      

14,9 % față de anul 2020.  W
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Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 80 cauze/procuror în 2021, față de 90 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o scădere cu 11,2 % în  anul 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 86  cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 104 cauze 

în anul 2020, reprezentând o scădere cu 17,4%,  iar un număr de 55 cauze au fost declinate sau reunite, 

față de 64 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă scădere cu 14,1 % față de 

anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 446 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 298 persoane,  ceea ce reprezintă o creştere de 49,6%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a scăzut de la 101 cauze la finele 

anului 2020 la 97 cauze, reprezentând o creștere de 4% și o medie de 32 cauze/procuror rămase de 

soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 40,5%, respectiv 97 din totalul cauzelor 

de soluționat 239 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 37,5%, ceea ce reprezintă o creştere de 

3%. 

 

În anul 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr 

de 22 cauze față de 29 cauze în anul 2020 (scădere cu 24,2%), cu 36 inculpați trimiși în judecată, față de 

59 inculpați trimiși în judecată în 2020 (scădere cu 39%) dintre care 12 inculpați arestați preventiv trimiși 

în judecată ca şi în anul 2020. 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 15,3% (22 din 143) față de anul 2020 este de 28,84% (30 din 104) – scădere cu 

13,5%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul biroului a fost de 66.300 lei, față de anul 2020, an în care nu au fost 

indisponibilizate bunuri prin măsuri asigurătorii. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (143): 

• 69 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 42 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 32 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție, 

față de 2020 când din totalul de (104)  cauze soluționate: 

• 52 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 29 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 23 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 

 

La finele anului 2021 numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 20 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020 când acest număr a fost de 23 cauze (scădere cu 13,1%). 
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În anul 2021, din cele 10 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 

Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 9 cauze nou înregistrate în 

perioada de referință, a fost soluționat un număr de 4 cauze, față de 5 cauze soluționate în 2020, din cele 6 

cauze de soluționat, din care 3 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creștere de 66,6 

% a cauzelor de soluționat, creștere de 200% a cauzelor nou intrate și o scădere cu 20% a cauzelor 

soluționate având susmenționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate  2 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, (1 rechizitoriu + 1 acord de 

recunoaștere a vinovăției) față de 3 cauze ( 2 rechizitorii + 1 acord de recunoaștere a vinovăției) în 2020 

(scădere cu 33,4% față de anul 2020).  

 

Dintre acestea, un număr de o cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de o cauză în anul 2020) și o cauză care a vizat activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de migranți (față de o cauză în anul 2020). 

 

 

4.2.16.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Biroului Teritorial Giurgiu au fost înregistrate 0 soluții de achitare,  

privind un număr de 0 inculpat achitat definitiv, din care 0 arestați. 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Biroului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, 

în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 3 care activează în cadrul biroului. 

 

Astfel, aceștia au participat în 2021 în 458 cauze penale și civile (457 cauze penale și civile în o 

cauză), fiind formulate concluzii în fond într-un număr de 253 cauze penale. 

 

S-a declarat un număr de 29 căi de atac, față de 9 de căi de atac în 2020. 

 

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 27 căi de atac, fiind admise 20 și 7 

respinse (față de 9 căi de atac 2020). 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanțele de judecată din județul Giurgiu, precum și din alte județe, în anul 2021 au 

fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 18 cauze privind un număr de 39 

inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de 17 cauze privind un număr de 25  inculpați 

condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021, instanțele de judecată au infirmat un număr de 0 soluții dispuse de procuror, 

față de anul 2020 când au fost infirmate un număr de 1 soluție.  

 

 

4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIŢA 

4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală 

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 247, din care 125 nou înregistrate în 

perioada de referinţă, față de 205 cauze în 2020, din care 146 nou înregistrate. Se constată astfel că în W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



RAPORT DE ACTIVITATE  

2021 

 

95 

 

2021 cauzele de soluționat au înregistrat o creştere cu 20,48% și o scădere cu 14,38% privind cauze nou 

înregistrate față de anul 2020. 

 

În cadrul biroului, atât la sfârșitul anului 2021 cât şi la sfârşitul anului 2020 se aflau înregistrate în 

evidența pasivă 2 cauze (stagnare).  

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au constituit-o cauzele având ca 

obiect infracțiunile privind traficul şi consumul de droguri (41,49% - 168 cauze din 247 cauze), urmată 

de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (9,38% - 38 cauze din 247 cauze) și de 

cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (7,65% - 31 cauze din 247 cauze). 

 

În cadrul biroului, atât în cursul anului 2021 cât şi anului 2020 au efectuat activitate de urmărire 

penală 2 procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 123,5 per procuror în anul 2021 

față de 102,5 per procuror în anul 2020. 

 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate menţionăm că în cursul anului 2021 au fost 

soluționate 77 cauze față de 59 cauze în cursul anului 2020, respectiv o creştere de 18 cauze, reprezentând 

o creştere cu 30,5% față de anul 2020. 

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului 2021 

rezultă că media dosarelor soluționate a fost de 38,5 cauze per procuror, iar în anul 2020 media dosarelor 

soluţionate a fost de 29,5 cauze per procuror, reprezentând o creştere cu 30,5% în 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 77 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 59 cauze 

în anul 2020, reprezentând o creştere cu 30,5%, iar un număr de 9 cauze au fost declinate sau reunite în 

anul 2021, față de 24 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă o scădere cu 

62,5% față de anul 2021. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate 159 persoane, comparativ cu 

anul 2020, când au fost cercetate 142 persoane, ceea ce reprezintă o creştere de 11,97%. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021 a fost de 161 cauze, iar la finele 

anului 2020 numărul cauzelor rămase nesoluţionate a fost de 122, reprezentând o creştere de 75,7%  şi o 

medie de 80,5 cauze per procuror rămase de soluţionat.  

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 65,2%, respectiv 161 din totalul de 247 

cauze de soluţionat, față de numărul cauzelor rămase nesoluţionate în anul 2020, 122 din totalul de 205 

cauze de soluţionat de 59,5%, ceea ce reprezintă o creştere cu 8,7%. 

 

În 2021, prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 25 cauze față 

de 20 cauze soluţionate în anul 2020 (creştere cu 25%), cu 29 inculpați trimiși în judecată în 2021, față de 

22 în 2020 (creştere cu 31,8%) dintre care 11 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în 2021 față 

de un număr de 6 inculpaţi trimişi în judecată în anul 2020 (creştere cu 83,3 %). 

 

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 a fost de 32,5 % (25 din 77) față de anul 2020 când a fost de 33,9% (20 din 59), rezultând o 

scădere cu 1,4%. 
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  Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe 

fond în cursul anului 2021, la nivelul biroului a fost de 9.559 lei, comparativ cu anul 2020, când valoarea 

acestora a fost de 36.748 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 ( 77): 

• 18 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 20 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 39 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 

 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2020 ( 59): 

• 20 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 23 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 16 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 

 

La finele anului 2020 nu a existat niciun dosar mai vechi de 5 ani, iar la finele anului 2021 pe rolul 

acestui birou a existat un dosar mai vechi de 5 ani aflat în lucru. 

 

În anul 2021 din cele 15 cauze de soluționat având ca obiect printre altele şi infracțiunea prev. de 

art. 367 Cod penal privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 0 cauze nou 

înregistrate, a fost soluţionată o cauză. În anul 2020, din cele 13 cauze de soluționat având ca obiect 

printre altele şi infracțiunea prev. de art. 367 Cod penal privind constituirea unui grup infracțional 

organizat, din care 9 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluţionate 12 cauze.  

  

Cifrele arătate reprezintă o creştere cu 13,4% a cauzelor de soluţionat, o scădere cu 100% a 

cauzelor nou intrate şi o scădere cu 120% a cauzelor soluţionate având susmenţionatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu şi acord de recunoaştere a vinovăţiei nu a fost soluţionată 

nicio cauză având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 Cod penal privind constituirea unui grup 

infracțional organizat, faţă de o cauză soluţionată prin rechizitoriu, în cursul anului 2020 (scădere cu 

100%). 

  

4.2.17.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Biroului Teritorial Ialomiţa nu au fost înregistrate soluții de 

achitare (scădere cu 200%), comparativ cu anul 2020 când a fost înregistrată o soluţie de achitare privind 

un număr de 2 inculpați achitați definitiv, din care 0 arestați. 

 

 Atât în cursul anului 2021 cât şi în cursul anului 2020, la nivelul biroului, au participat în ședințe 

de judecată (la judecarea în fond) un număr de 2 procurori din totalul de 2 care activează în cadrul 

biroului. 

   

Astfel, aceștia au participat în anul 2021 într-un număr de 219 cauze penale (308 cauze penale şi 8 

cauze civile în 2021), fiind formulate concluzii în fond, apel şi contestaţii, într-un număr de 260 cauze 

penale (338 cauze penale şi 8 cauze civile în 2020) şi au verificat în vederea exercitării căilor de atac în 
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anul 2021, un număr de 80 hotărâri, comparativ cu anul 2020 când au fost verificate un număr de 71 

hotărâri. 

 

În anul 2021 s-a declarat un număr de 6 căi de atac, față de 10 de căi de atac în 2020. 

 

În 2021 au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 9 căi de atac (9 în cauze penale), 

fiind admise 4 şi respinse 5 căi de atac în cauzele penale, faţă de anul 2020 când a fost soluţionat un 

număr de 9 căi de atac (9 cauze penale), fiind admise 7 (7 în cauze penale) şi respinse 2 căi de atac în 

cauzele penale. 

 

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Ialomiţa au întocmit rechizitorii prin care 

au fost investite instanțele de judecată din județele Ialomiţa, Constanţa şi mun. Bucureşti în anul 2021 au 

fost pronunțate un număr de 5 hotărâri definitive de condamnare privind un număr de 7 inculpați, faţă de 

anul 2020 când au fost pronunţate un număr de 15 hotărâri definitive de condamnare privind un număr de 

16 inculpați. 

 

În cursul anilor 2021 şi 2020 nu au fost înregistrate soluţii de infirmare dispuse de instanțele de 

judecată sau de procurorul şef ierarhic superior. 

 

 

4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN 

4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală    

 

În anul 2021, numărul cauzelor de soluționat a fost de 197 cauze, din care 104 nou înregistrate în 

perioada de referință, față de 177 cauze în 2020 din care  99 nou înregistrate în 2020. Se constată astfel că 

în 2021, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de 11,12 % și o creștere de 9,51 % privind cauzele 

nou înregistrate față de anul 2020.  

 

În cadrul Biroului Teritorial Teleorman, la sfârșitul anului 2021, se aflau înregistrate în evidența 

pasivă un număr de 0 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2020, când acest număr a fost de 0 cauze. 

 

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de droguri (21,64 % - 91 cauze din 197 cauze), urmată de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de pornografie infantilă ( 11,58% - 17 cauze din 197 cauze) și de cauzele având ca obiect 

infracțiunile de trafic de persoane (15,15% - 13 cauze din  197 cauze). 

 

În cadrul Biroului Teritorial Teleorman, în 2021, a efectuat activitate de urmărire penală un singur 

procuror, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de 197 cauze/procuror față de 178 

cauze/procuror în 2020, când a funcționat tot un singur procuror. 

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2021, au fost soluționate 83 cauze 

față de 82 cauze în cursul anului 2020, respectiv un plus de 1 cauză, reprezentând o creștere de 1,01 % 

față de anul 2020. 

 

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2021, 

rezultă că media dosarelor soluționate este de 83 cauze/procuror în 2021, față de 82 cauze/procuror în 

2020, reprezentând o creştere de 1,01% în anul 2021. 

 

În cursul anului 2021, într-un număr de 83 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 82 cauze 

în anul 2020, reprezentând o creștere cu 1,01%, iar un număr de 11 cauze au fost declinate sau reunite, 
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față de 3 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2020, ceea ce reprezintă creştere de 36,66 % față de 

anul 2020. 

 

În anul 2021, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 232 persoane, 

comparativ cu anul 2020, când au fost cercetate 209 persoane,  ceea ce reprezintă o creştere de 11,14 %. 

 

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2021, a crescut de la 103 cauze, față de 93 

cauze rămase la finele anului 2020, reprezentând o creştere de 11,07% și o medie de 103 cauze/procuror 

rămase de soluționat. 

 

În 2021, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 51,77%, respectiv 103 din totalul 

cauzelor de soluționat 197 cauze, față de anul 2020, când aceasta a fost de 55,61%, ceea ce reprezintă o 

scădere cu 10,30%. 

 

În 2021, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 

17 cauze față de 17 cauze în anul 2020, (menținere), cu 22 inculpați trimiși în judecată, față de 18 

inculpați trimiși în judecată în 2020 (creștere de 12,22%), dintre care 3 inculpați arestați preventiv trimiși 

în judecată față de 1 inculpat arestat preventiv în anul  2020, (creștere de 300%). 

 

 Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe 

fond în 2021 este de 21,74% (17 din 83 ) față de anul 2020, când a fost de 20,73% (17 din 82) – creştere 

de 1,01%. 

 

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond 

în cursul anului 2021, la nivelul  Biroului Teritorial Teleorman a fost de 242.243 lei, comparativ cu anul 

2020, când valoarea acestora a fost de 249.255 lei. 

 

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost 

evidențiate: 

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2021 (83): 

• 24 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 19 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 39 peste un an de la sesizare; 

• 1 cauză după împlinirea termenului de prescripție 

față de 2020,  când din totalul de  (82)  cauze soluționate: 

• 24 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 

• 16 între șase luni și un an de la sesizare; 

• 42 peste un an de la sesizare; 

• 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție. 

 

La finele anului 2021, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 3 cauze, 

comparativ cu finele anului 2020, când acest număr a fost de 6 cauze, scădere cu 50%). 

 

În anul 2021, din cele 21 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod 

penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 9 cauze nou înregistrate în perioada 

de referință, a fost soluționat un număr de 14 cauze, față de 9 cauze soluționate în 2020, din cele 17  

cauze de soluționat, din care 4 cauze nou înregistrate în 2020. Cifrele arătate reprezintă o creștere de W
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12,35% a cauzelor de soluționat, creștere de 225% a cauzelor nou intrate și o creștere de 15,55% a 

cauzelor soluționate având susmenționatul obiect. 

 

În cursul anului 2021, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate 5 

cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (0+5 ) față de 0 cauze în anul 2020. 

 

Dintre acestea un număr de 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de 

persoane (față de 0  cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în 

traficul de migranți (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri 

specializate în fals de monedă ( 0 cauze în 2020 – nemodificat); 0 cauze a vizat activitatea unor grupuri 

specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat);   

0  cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 0 cauze în 2020 – 

nemodificat); 0 cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-

financiare și de spălare a banilor (față de 0 cauze în 2020 – nemodificat); 5 cauze au vizat activitatea unor 

grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2020 – modificat ), 0 cauze au vizat 

activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism şi contra securității naționale (față 

de 0 cauze în 2020 - nemodificat). 

 

4.2.18.2 Activitatea judiciară 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman, la fel ca și în anul 2020, nu a fost 

înregistrată nicio soluție de achitare.  

 

În cursul anului 2021, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman, un singur procuror a participat în 

ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații). 

 

Astfel, acesta a participat în 2021, în 159 cauze penale și civile (159 cauze penale și 0 cauze civile), 

fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 98 cauze penale și 0 cauze civile 

(76 cauze penale și 3 cauze civile în 2020) și a verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 

98  hotărâri (față de 76 hotărâri în 2020). 

 

În anul 2021, nu s-a declarat  nicio cale de atac, față de o cale de atac declarată în 2020. 

 

A fost soluționată de instanțele de judecată o cale de atac (1 în cauze penale și 0 în cauze civile), 

fiind admisă 1 (1 în cauze penale și 0 în cauze civile) și 0 respinse (față de 1 cale de atac, admisă în 

2020). 

 

În cauzele în care procurorul din cadrul Biroului Teritorial Teleorman a întocmit rechizitorii, prin 

care au fost învestite instanțele de judecată din județul Teleorman, în anul 2021, au fost pronunțate 

hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 6 cauze privind un număr de 7 inculpați condamnați 

(hotărâri definitive într-un număr de 17 cauze privind un număr de 27 inculpați condamnați în anul 2020). 

 

În cursul anului 2021, instanțele de judecată, ca și în anul 2020, nu au infirmat soluții dispuse de 

procuror. 
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CAPITOLUL 5 

 

ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională reprezintă punct de contact 

permanent pentru organisme similare din alte ţări, reţele de puncte de contact şi agenţii de cooperare, în 

vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la cercetarea 

acestor infracţiuni. 

 

Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională a înregistrat un număr 

de 1597 lucrări în cursul anului 2021 (față de 1616 în anul 2020). Au fost soluţionate 1767 lucrări (față de 

1540 în anul 2020), dintr-un număr de 2413 de lucrări aflate în evidenţa activă a serviciului. De 

asemenea, pe lângă activităţile de cooperare specifice, grefierii serviciului au întocmit documentaţia şi au 

ţinut evidenţa a 2473 de traduceri autorizate la nivelul întregii direcţii, în cadrul lucrărilor de cooperare 

sau dosarelor de urmărire penală, pentru traducerea documentelor în sau din limba română. Este de 

remarcat că diversitatea și complexitatea cauzelor a fost continuă pe parcursul anului 2021, iar volumul 

de activitate nu a fost afectat, în pofida restricțiilor impuse de pandemie. 

  

În anul 2021 au fost înregistrate 403 cauze pasive (față de 373 în anul 2020), transmise de 

autoritățile judiciare din alte state şi 751 cauze active (față de 763 în anul 2020), formulate de procurorii 

DIICOT, reprezentând cereri de comisie rogatorie (279) şi ordine europene de anchetă (778), cereri de 

preluare a urmăririi penale (54) și cereri privind transferul de urmărire penală (21), echipe comune de 

anchetă (14), și cereri privind comunicarea unor acte de procedură (8). 

 

 

5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ 

 

În cursul anului 2021, Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională a 

cooperat cu un număr de 69 de state, prin solicitarea și acordarea asistenței judiciare internaționale în baza 

comisiilor rogatorii (174 active și 105 pasive) și a ordinelor europene de anchetă (541 active și 237 

pasive), după cum urmează: 

 

Nr.crt. ȚARĂ ACTIVE SOLUȚIONATE PASIVE SOLUȚIONATE 

1 AFRICA DE SUD 1 0 0 0 

2 ALBANIA 1 1 2 2 

3 ARGENTINA 1 1 0 0 

4 ARMENIA 0 0 1 0 

5 AUSTRALIA 1 0 0 0 

6 AUSTRIA 22 19 8 6 

7 AZERBAIDJAN 0 0 1 1 

8 BARBADOS 1 0 0 0 

9 BELARUS  0 0 2 2 

10 BELGIA 20 12 22 15 

11 BRAZILIA 1 0 0 0 

12 BULGARIA 26 14 6 3 

13 CANADA 2 0 0 0 
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14 CEHIA 16 10 13 12 

15 CHILE 2 1 0 0 

16 CHINA 1 0 0 0 

17 CIPRU 4 3 0 0 

18 COREEA DE SUD 2 0 0 0 

19 CROATIA 2 1 0 0 

20 DANEMARCA 7 2 0 0 

21 ELVETIA 10 3 16 14 

22 

EMIRATELE ARABE 

UNITE 
1 0 0 0 

23 ESTONIA 2 2 2 1 

24 FILIPINE 1 0 0 0 

25 FINLANDA 4 2 0 0 

26 FRANTA 22 11 49 42 

27 GEORGIA 1 0 0 0 

28 GERMANIA 203 123 58 46 

29 GIBRALTAR 1 0 0 0 

30 GRECIA 4 2 3 3 

31 GRENADA 1 0 0 0 

32 INDIA 2 0 0 0 

33 INDONEZIA 3 0 0 0 

34 IORDANIA 0 0 2 1 

35 IRLANDA 8 6 4 3 

36 ISRAEL 2 1 0 0 

37 ITALIA 37 17 15 14 

38 JAPONIA 0 0 2 1 

39 KUWAIT 1 0 0 0 

40 LETONIA 2 0 1 1 

41 LIECHTENSTEIN 1 1 1 1 

42 LITUANIA 10 9 2 1 

43 LUXEMBURG 4 2 4 4 

44 MALAEZIA 2 0 0 0 

45 MALTA 2 1 0 0 

46 MAREA BRITANIE 40 11 10 7 

47 MEXIC 4 2 2 1 

48 MUNTENEGRU 1 1 0 0 

49 NIGERIA 1 0 0 0 

50 NORVEGIA 4 3 2 2 

51 OLANDA 38 16 9 7 

52 PANAMA 0 0 1 1 

53 POLONIA 23 11 13 10 

54 PORTUGALIA 3 2 7 7 
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55 QUATAR 1 0 0 0 

56 

REPUBLICA 

MOLDOVA 
16 12 6 4 

57 RUSIA 3 0 3 3 

58 SERBIA 1 1 1 0 

59 SLOVACIA 7 3 1 1 

60 SLOVENIA 2 1 4 3 

61 SPANIA 44 28 23 20 

62 SRI LANKA 1 0 0 0 

63 SUA 37 6 27 19 

64 SUEDIA 5 3 3 3 

65 TAILANDA 1 0 0 0 

66 TURCIA 9 1 5 4 

67 UCRAINA 5 1 5 5 

68 UNGARIA 34 22 5 4 

69 VIETNAM 1 0 1 0 

 
          

 Total general 715 368 342 274 

 

În privința cauzelor pasive, au fost înregistrate un număr total de 403 de cauze, din care 342 

reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, 54 de cereri de preluare a urmăririi 

penale cu privire la cetăţeni români care au comis infracţiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor 

state europene și 7 echipe comune de anchetă.  

 

Aceste cauze pasive au avut ca obiect desfăşurarea unor activităţi de investigare complexe, 

referitoare la investigaţii financiare, interceptarea comunicaţiilor, obţinerea datelor de trafic prelucrate de 

furnizorii de reţele publice, supravegherea audio, video sau prin fotografiere, utilizarea investigatorilor 

sub acoperire şi colaboratorilor, livrări supravegheate, efectuarea de percheziţii domiciliare, audieri de 

martori și suspecți şi luarea măsurilor asigurătorii. Pe lângă instrumentarea cauzelor în care au fost 

dispuse tehnici speciale de investigaţie, procurorii din cadrul serviciului au coordonat la nivel naţional 

efectuarea percheziţiilor domiciliare, cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, 

Direcției Investigații Griminale, Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și al Biroului Tehnic și 

de Criminalistică din cadrul DIICOT. 

  

Din analiza cauzelor pasive s-a remarcat menținerea tendințelor din cursul anului 2020 referitoare 

la diversificarea metodelor infracţionale în domeniul criminalităţii informatice prin apariţia unor noi 

metode de fraude informatice (prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice, compromiterea și 

fraudarea instrumentelor de plată electronică şi a unor noi tipuri de atacuri informatice, gen ransomeware 

- prin criptarea datelor). 

   

Referitor la traficul internaţional de droguri, România continuă să rămână o ţară de tranzit, însă s-a 

remarcat şi o creştere substanţială a coletelor expediate în România, care conţin cantităţi relativ mici de 

droguri, achiziţionate prin intermediul darknet din Olanda și și expediate în România prin Frankfurt sau 

Kleve, Germania.  
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În ce privește traficul de persoane și traficul de minori, fenomenul rămâne, în continuare, 

semnificativ, în ciuda eforturilor susținute ale autorităților, probabil și din cauza faptului că traficul de 

persoane este una dintre cele mai profitabile infracţiuni, fiind situată pe al treilea loc în lume, după 

traficul de droguri şi de cel de armament. Printre tehnicile de recrutare se remarcă recrutarea victimelor 

prin false promisiuni de obținere a unor locuri de muncă bine plătite și prin metoda denumită „loverboy. 

Cu privire la statele pe teritoriul cărora sunt exploatate victimele, cetățeni români, se remarcă Marea 

Britanie, Germania, Italia, Spania și Elveția. 

 

De asemenea, infracţiunile contra patrimoniului comise de grupări infracţionale organizate au 

continuat să constituie o pondere importantă în activitatea serviciului. S-a remarcat pe de o parte un 

număr semnificativ de cauze din Franţa și Belgia, având ca obiect comiterea infracțiunilor de furt calificat 

cu consecințe deosebit de grave de către grupări infracționale organizate, iar pe de altă parte se constată 

revenirea pe un trend ascendent a furturilor din locuințe și magazine comise de infractori români în 

Franţa, Belgia și Germania. 

   

În privința cauzelor active, au fost înregistrate un număr total de 751 de cauze, din care 715 

reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, 21 sunt cereri privind transferul de 

proceduri penale către alte state, 7 sunt echipe comune de anchetă şi 8 privesc comunicarea unor acte de 

procedură. Complexitatea investigațiilor cu caracter transfrontalier rezultă şi din faptul că, din 715 de 

cereri de comisie rogatorie și ordine europene de anchetă, în 509 cauze a fost reținută infracțiunea de 

constituire a unui grup infracțional organizat. 

 

S-a remarcat, de asemenea, faptul că la nivelul Uniunii Europene, ordinul european de anchetă, 

care se aplică în România din data de 17 decembrie 2017, ca urmare a transpunerii Directivei nr. 

2014/41/UE, a intensificat şi simplificat procedurile în domeniul executării măsurilor de anchetă, în 

vederea obţinerii de probe, astfel că acordarea asistenței judiciare a fost intensificată cu statele membre 

care aplică directiva, iar perioada de soluționare a fost îmbunătățită, în special în relația cu Italia. De 

asemenea, în multe cazuri, ordinul european de anchetă a facilitat contactul direct și schimbul de 

informații între autoritățile emitente și autoritățile de executare. 

 

În relația cu Marea Britanie, la finalul anului 2020, a intrat în vigoare Acordul comercial și de 

cooperare provizoriu dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, deoarece, începând cu data de 

1.01.2021, Marea Britanie nu a mai aplicat prevederile Directivei 2014/41/UE, pe care le-a aplicat doar 

tranzitoriu din data de 01.02.2020, când a pierdut calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Conform 

Titlului VIII, partea a-III-a din Acord, cooperarea cu acest stat se realizează, începând cu data de 

01.01.2021, în temeiul Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la 

Strasbourg la 20 aprilie 1959 și al celor două protocoale adiționale din 1978 și 2001. Cooperarea în cadrul 

acordurilor de constituire a echipelor comune de anchetă s-a dovedit, totuși, eficientă în baza 

instrumentului care oferă posibilitatea de administrare a probelor în mod coordonat, dar permite și 

sincronizarea celor două sisteme judiciare diferite. 

 

Referitor la statele cu privire la care activitatea de cooperare a fost deosebit de intensă în cursul 

anului 2021, se remarcă schimbul de cereri de cooperare judiciară cu autorităţile judiciare din Germania 

(261), Franța (71), Spania (67), Italia (52), Olanda (47). Un număr important de solicitări s-a înregistrat 

şi cu autorităţile judiciare din Belgia (42) și Ungaria (39). De altfel, se poate constata că ponderea cea 

mai mare în cadrul cooperării judiciare internaţionale derulate de DIICOT a avut-o, ca şi în anii 

precedenţi, cooperarea cu autorităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene, fapt datorat, în 

principal, instrumentelor juridice aplicabile în acest spaţiu şi principiului recunoaşterii reciproce care 

guvernează cooperarea judiciară în Uniunea Europeană. 
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Pe de altă parte, asistenţa judiciară reciprocă cu autorităţi din unele ţări terţe, precum Statele Unite 

ale Americii (64) sau Marea Britanie (50), poate fi apreciată la un nivel similar relaţiei cu statele 

membre UE. 

 

Nu în ultimul rând, în materia transferului de procedură penală, respectiv preluarea urmăririi penale 

au fost înregistrate 21 cereri privind transferul de proceduri penale transmise de procurorii direcției 

către autoritățile din Germania (5), Ungaria (4), Spania (4), Franța (2), Marea Britanie (2) și câte o cauză 

pentru Bulgaria, Grecia, Italia și Norvegia și 54 de cereri de preluare a urmăririi penale, cu privire la 

cetăţeni români care au comis infracţiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor state, din Germania 

(28), Austria (5), Spania (4), Cehia (3), Franța (2), Lituania (2), Ungaria (2), iar din Belgia, Croația, 

Elveția, Finlanda, Rusia, Slovacia, Slovenia și Ucraina, câte o cauză. 

 

Nr. 

Crt. 

ȚARĂ TRANSFERURI 

DE URMĂRIRE 

PENALĂ 

ÎNREGISTRATE 

TRANSFERURI 

DE URMĂRIRE 

PENALĂ 

SOLUȚIONATE 

CERERI DE 

PRELUARE A 

URMĂRIRII 

PENALE 

ÎNREGISTRATE 

CERERI DE 

PRELUARE A 

URMĂRIRII 

PENALE 

SOLUȚIONATE 

1 AUSTRIA 0 0 5 5 

2 BELGIA 0 0 1 1 

3 BULGARIA 1 1 0 0 

4 CEHIA 0 0 3 2 

5 CROATIA 0 0 1 0 

6 ELVETIA 0 0 1 0 

7 FINLANDA 0 0 1 1 

8 FRANTA 2 1 2 0 

9 GERMANIA 5 2 28 16 

10 GRECIA 1 1 0 0 

11 ITALIA 1 1 0 0 

12 LITUANIA 0 0 2 1 

13 MAREA 

BRITANIE 

2 1 0 0 

14 NORVEGIA 1 1 0 0 

15 RUSIA 0 0 1 1 

16 SLOVACIA 0 0 1 1 

17 SLOVENIA 0 0 1 1 

18 SPANIA 4 0 4 2 

19 UCRAINA 0 0 1 1 

20 UNGARIA 4 2 2 2 
 

Total 

general 

21 10 54 34 

 

Împrejurarea că DIICOT a fost sesizată în vederea preluării urmăririi penale de alte state în 54 de 

cauze, denotă încrederea de care beneficiază structura în relația cu autoritățile străine. Ponderea 

infracţiunilor pentru care s-a solicitat preluarea urmăririi penale este, în principal, în cauze privind traficul 

de droguri și criminalitatea informatică. 
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În ce priveşte infracțiunile cercetate în cauzele care au generat cererile de cooperare judiciară 

înregistrate la DIICOT în 2021, situaţia a fost următoarea: 

1. Infracţiuni de criminalitate informatică -560 (415 active şi 145 pasive);  

2. Infracţiuni economico-financiare şi contrabandă – 488 (346 active şi 142 pasive); 

3. Infracţiuni privind traficul de droguri – 162 (103 active şi 59 pasive); 

4. Infracţiuni privind traficul de persoane şi minori – 154 (100 active şi 54 pasive); 

5. Infracțiuni comise de grupări infracționale organizate – 732 (544 active și 188 pasive). 

 

 

5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ 

 

În privința acordurilor de constituire a echipelor comune de anchetă, în cursul anului 2021 au fost 

constituite 14 echipe comune de anchetă, faţă de 11 în cursul anului 2020. Din cele 14 acorduri de 

constituire a echipelor comune de anchetă, 8 au ca obiect combaterea traficului de persoane, 1 acord are 

ca obiect combaterea infracțiunii de trafic de migranţi, 2 au ca obiect infracțiuni de criminalitate 

informatică, 2 echipe privesc investigații referitoare la infracțiuni economico-financiare și 1 acord are ca 

obiect infracțiunea de furt calificat. Cu privire la statul care a iniţiat procedura avem 7 echipe active şi 7 

pasive, încheiate cu autoritățile din Republica Moldova, Norvegia, Olanda, Franța (4), Ungaria, 

Germania (4), Marea Britanie (4) și Cehia. Este de remarcat şi faptul că au fost accesate fonduri de la 

Eurojust  pentru toate activităţile ce urmau a fi desfăşurate în cadrul echipelor comune de anchetă. 

 

Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională a contribuit în cursul anului 

2021 la buna funcționare a unui număr total de 34 de echipe comune de anchetă (14 nou constituite și 19 

care au fost constituite și au funcționat din anii precedenți), iar dintre acestea 11 au fost finalizate și 

soluționate în cursul anului 2021). 

  

Conform datelor comunicate de Biroul Român la Eurojust, România ocupă locul I în topul 

țărilor care au incheiat cele mai multe acorduri de constituire a echipelor comune de anchetă la 

nivelul Uniunii Europene în anul 2021. 

 

Trebuie menţionat şi faptul că doi dintre procurorii Serviciului de cooperare, reprezentare şi 

asistenţă judiciară internaţională sunt puncte de contact la Reţeaua europeană a experţilor naţionali în 

echipe comune de anchetă (JITs Network), aspect care contribuie la intensificarea cooperării şi folosirea 

acestui instrument, iar Reuniunile Experţilor Naţionali pentru Echipe Comune de Anchetă sunt anuale și 

au loc la Haga la sediul Eurojust sau la sediul Europol, precum și în sistem de video-conferință. De 

asemenea, promovarea folosirii acestui instrument a constituit o prioritate pentru Serviciul de cooperare, 

astfel că echipa comună de anchetă se află constant pe agenda sesiunilor de pregătire profesională 

organizate de DIICOT, alături de ordinul de indisponibilizare şi ordinul european de anchetă. 

 

 

5.3 ALTE ACTIVITĂŢI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

 

Un alt instrument utilizat intens este reprezentat de întâlnirile de coordonare organizate de Eurojust, 

iar procurorii DIICOT au participat la 58 de întâlniri de coordonare sau operaționale cu autorități judiciare 

din alte state în vederea soluționării cauzelor penale instrumentate. Întâlnirile au fost organizate 

preponderent în sistem de video conferință, cu câteva excepții care au permis ca întâlnirire să aibă loc în 

format fizic la sediul Eurojust. Beneficiile întâlnirilor de coordonare în soluționarea cu succes a 

investigațiilor transfrontaliere au fost în mod constant apreciate de către procurorii și ofițerii de poliție 

participanți și se referă la : schimbul de informații în timp real și la schimbul de probe, stabilirea unei 
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strategii comune privind evoluția investigațiilor penale efectuate în statele membre, 

coordonarea/facililarea executării cererilor de asistență judiciară internațională, stabilirea unor acorduri cu 

privire la o divizare a activităților procedurale ce urmează a fi efectuate în cadrul anchetelor efectuate în 

statele membre pentru evitarea dublării eforturilor de investigare, ș.a., precum și posibilitatea încheierii 

unor acorduri privind înființarea unor echipe comune de anchetă, instrument extrem de important pus la 

dispoziția practicienilor pentru eficientizarea investigațiilor penale efectuate în statele membre, în special 

în cazul anchetelor " în oglindă" sau " în paralel" și care facilitează colaborarea directă a autorităților 

naționale. 

 

Un element de noutate, care a avut un impact pozitiv asupra activității de urmărire penală și de 

recuperare a produsului infracțional, atât la nivel național, cât și internațional este reprezentat de 

Regulamentul 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 Noiembrie 2018 privind 

recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, care a intrat în vigoare la data de 

19.12.2020. Regulamentul stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe 

teritoriul său ordinele de indisponibilizare și ordinele de confiscare emise de un alt stat membru în cadrul 

unei proceduri în materie și înlocuiește Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului UE din 22 iulie 2003 

și Decizia-cadru 2006/783/JAI  a Consiliului UE din 6 octombrie 2006. 

 

Din analiza activității de cooperare judiciară internațională, rezultă că în cursul anului 2021, 

procurorii DIICOT au utilizat intens instrumentele de cooperare judiciară internațională, în pofida 

restricțiilor impuse de pandemie, precum și mecanismele de cooperare puse la dispoziţie de EUROJUST, 

apelând îndeosebi la întâlnirile de coordonare organizate şi finanţate de această instituţie a Uniunii 

Europene. În cele mai multe cazuri, Serviciul de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară 

internaţională a intermediat comunicarea cu Biroul Naţional la Eurojust, care ne-a oferit un suport 

operativ și constant în investigațiile transfrontaliere. 

 

În ce priveşte alimentarea Sistemului Eurojust de gestionare a cazurilor, au fost transmise prin 

conexiune securizată, conform Deciziei Eurojust (transpusă în legea română prin O.U.G. 123/2007 

privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008 şi modificată ulterior prin Legea nr. 35/2012), un număr de 

41 formulare referitoare la cauze de gravitate deosebită şi 14 formulare referitoare la constituirea 

echipelor comune de anchetă. 

 

În scopul soluţionării cererilor de cooperare judiciară internaţională, atât active, cât și pasive, 

procurorii din cadrul serviciului solicită şi beneficiază, în mod constant de sprijinul punctelor de contact 

din cadrul Rețelei Judiciare Europene, precum și de suportul ataşaţilor de interne şi ofiţerilor de legătură 

din cadrul misiunilor diplomatice străine la Bucureşti (în special a celor din Belgia, Italia, Germania, 

Austria, Israel, Franța, Marea Britanie, Spania, Cehia, SUA şi Olanda) şi al ofiţerilor de legătură şi 

misiunilor diplomatice ale României în străinătate. De asemenea, Ministerul Justiției, prin Direcția de 

Drept Internațional și Cooperare Judiciară ne oferă sprijin constant pentru soluționarea cererilor de 

comisie rogatorie internațională în relația cu statele pentru care îndeplinește rolul de autoritate centrală, 

cum ar fi Statele Unite ale Americii sau Canada. În ce priveşte cooperarea judiciară cu Franţa și Marea 

Britanie, serviciul are o colaborare bună cu magistrații de legătură francez și britanic, aflați la Bucureşti, 

Este de menționat că, în cursul anului 2021, România a desemnat un magistrat de legătură în Republica 

Italiană în vederea facilitarea asistenţei juciciare cu acest stat. 

  

În relaţia cu statele din sud-estul Europei, s-a apelat la Grupul Consultativ al Procurorilor din 

Sud - Estul Europei (SEEPAG), reţea la care, de asemenea, este membru un procuror din cadrul 
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DIICOT. Prin intermediul SEEPAG a fost intensificată cooperarea judiciară cu autorităţile din Bulgaria, 

Ungaria, Moldova, Turcia, Grecia, Albania si Macedonia. 

  

În cursul anului 2021, au avut loc două Reuniuni ale Conferinţei Permanente a procurorilor 

specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, organizate în sistem de videoconferință. 

Conferinţa Permanentă a procurorilor specializaţi în combaterea criminalităţii organizate 

acționează ca o rețea de consultare și coordonare și a fost înființată la inițiativa OSCE prin semnarea la 

Belgrad, în data de 26 mai 2016, a Declaraţiei de Intenţie cu reprezentanţi din următoarele state: 

Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Italia, Macedonia de Nord, Ungaria, 

Muntenegru, România, Serbia şi Slovenia. În anul 2019 s-a alăturat și Grecia, iar în anul 2021 Austria 

a semnat Declaraţia sa de aderare la Conferinţă, devenind astfel al treisprezecelea stat care se alătură 

iniţiativei. Scopul acestei rețele informale este efectuarea de consultări și a schimbului de date cu privire 

la activitatea de cooperare internaţională, indisponibilizarea şi confirscarea bunurilor, reglementarea 

criminalităţii organizate, actelor de terorism, corupţie, abuz în serviciu, spălarea banilor, trafic de 

persoane. 

 

Procurorii din cadrul serviciului, pe lângă soluţionarea cauzelor, segment care presupune un efort 

deosebit, au desfăşurat anul trecut şi alte activităţi menite să faciliteze cooperarea judiciară internaţională, 

să mențină și să intensifice această activitate, precum şi să asigure schimbul de informaţii cu privire la 

legislaţie şi bune practici.  

 

Procurorii din cadrul serviciului au avut o contribuţie activă la menţinerea şi funcţionarea celor 

șapte acorduri de cooperare încheiate cu autorităţi similare din Belgia, Turcia, Olanda, Republica 

Moldova, Italia, Ucraina și Bulgaria. Chiar dacă pe parcursul anului 2021 a fost posibilă organizarea doar 

a unei sesiuni de consultări între reprezentanţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism şi cei ai Parchetului Federal din Belgia, care a vut loc în perioada 04-05.11.2021 

și nu a fost posibilă organizarea altor întâlniri bilaterale cu toate statele partenere, au avut loc, totuși, 

consultări directe și punctuale în vederea soluționării cauzelor și facilitării cooperării judiciare 

internaționale, în baza acestor acorduri. 

 

Funcţia de reprezentare a DIICOT a fost realizată atât prin participarea procurorilor din cadrul 

Serviciului de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională, cât şi a procurorilor din 

cadrul altor servicii la evenimente, reuniuni, seminare și conferințe internaționale, organízate în sistem de 

video-conferință, în principal, de UNODC, OSCE, EJTN, Comisia Europeană, Consiliul Europei, etc., în 

calitate de participanți sau experți, în domeniul cooperării judiciare internaţionale, combaterii 

criminalităţii informatice, traficului de persoane şi migranţi, traficului de droguri şi terorismului.  

  

 În concluzie, raportat la restricțiile impuse de măsurile luate în contextul pandemiei rezultă că 

acestea nu au avut un impact semnificativ în ceea ce privește volumul de activitate în domeniul cooperării 

judiciare internaționale, având în vedere că activitățile specifice de comunicare au fost transferate 

preponderent în mediul online, procedându-se la transmiterea electronică a solicitărilor, iar consultările și 

întâlnirile de coordonare au avut loc în sistem de video-conferință, cu câteva excepții, spre deosebire de 

anul trecut. Pe de altă parte, au fost amânate multe evenimente, care ar fi contribuit la realizarea unor noi 

contacte sau la întărirea celor existente. De asemenea, în activitatea de urmărire penală au fost amânate și 

chiar anulate câteva întâlniri operative sau acțiuni, care presupuneau și participarea reprezentanților 

autorităților de aplicare a legii, atât din România, cât și din alte state, care  ar fi putut contribui la 

intensificarea urmăririi penale în cauzele investigate. 
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CAPITOLUL 6 

 

6.1 INFORMARE ŞI RELAŢII  CU PUBLICUL 

 

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism a asigurat din oficiu sau la cerere, o comunicare publică predictibilă, 

coerentă și unitară, care a facilitat accesul liber al cetățenilor direct sau prin intermediul presei, la 

informațiile de interes public. 

 

Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism și accesul cetățenilor la informațiile de interes public, în acord cu 

prevederile Legii nr. 544/2001, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal și a 

prevederilor noului Ghid de bune practici privind relația dintre sistemul judiciar și mass-media, s-a 

realizat, în principal, prin emiterea de comunicate de presă, organizarea de declarații de presă, asigurarea 

suportului necesar pentru interviurile acordate presei de către conducerea instituției și de către alţi 

procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. 

 

Soluționarea solicitărilor primite de la petenți și jurnaliști, atât de la nivel central cât şi teritorial, 

publicarea pe site-ul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a 

unor materiale explicative sau reprezentând puncte de vedere al instituţiei au constituit pe parcursul 

anului 2021 alte activități realizate la nivelul Biroului de Informare și Relații Publice. 

 

Activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin 

specificul infracţiunilor investigate, a reprezentat un permanent subiect de interes şi a atras în mod 

constant atenția opiniei publice şi mass-mediei din România, dar și a celei din străinătate. 

 

Dosarele instrumentate de către procurorii D.I.I.C.O.T., atât cele aflate în cursul urmăririi penale 

cât şi cele aflate pe rolul instanţelor de judecată, au generat în mod constant subiecte în programele 

instituțiilor media din Romania, locale și centrale ori în mediile online. 

 

De asemenea, la cerere, conducerea instituției sau, după caz, purtătorul de cuvânt au acordat 

declarații ori interviuri privind activitatea instituției și, de câte ori a fost necesar, au fost emise 

comunicate de presă pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la cauze mediatizate. 

 

Pentru reprezentanți ai mass-media din străinătate, activitatea D.I.I.C.O.T. a determinat un interes 

sporit, jurnaliștii străini, în special canale de televiziune, dar și publicații și agenții de presă și posturi de 

radio, au solicitat și au realizat interviuri cu procurori din cadrul instituţiei. 

 

Temele interviurilor au fost legate de activitatea instituției şi a dosarelor penale soluţionate, fie prin 

trimiterea în judecată, fie prin condamnări definitive, cu precădere cauze având ca obiect săvârşirea unor 

infracţiuni din sfera criminalităţii organizate, respectiv, a traficului de persoane şi a criminalităţii 

informatice. 

 

În anul 2021, la nivelul Biroului de informare şi relaţii publice al D.I.I.C.O.T. au fost  înregistrate 

846 lucrări. 

 

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. -  www.diicot.ro au fost postate 368 comunicate de presă întocmite ca 

urmare a unei selecţii a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial, avându-se în 

vedere prevederile legale cu privire la prezumția de nevinovăție. 
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Au fost înregistrate 360 cereri conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 

544/2001 privind accesul la informații de interes public.  

 

În cursul anului 2021, la Biroul de informare şi relaţii publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate 

111 cereri de acreditare ale jurnaliștilor din presa audio-vizuală și scrisă. 

 

Biroul de informare și relații publice a desfășurat și activitatea de monitorizare a presei scrise 

centrale și locale, a principalelor posturi de radio și TV, precum și a mass-mediei electronice, semnalând 

aspectele de interes pentru activitatea direcției.  

 

 

CAPITOLUL 7 

7.1 BIROUL TEHNIC ŞI DE CRIMINALISTICĂ 

 

În perioada de referinţă au fost soluționate pe fond 827 cauze în care au fost dispuse măsuri de 

supraveghere tehnică, față de 4.793 persoane. Un număr de 501 (452+49) cauze a fost soluționat cu 

rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției (60,58%), fiind trimiși în judecată 1.590 inculpați. În 

239 cauze s-a dispus clasarea, iar în 9 cauze s-a dispus renunțarea la urmărire penală. În dosarele 

instrumentate/soluționate în perioada de referință, au fost dispuse de către procuror 615 de ordonanțe de 

autorizare provizorie a măsurilor de supraveghere tehnică și 440 de ordonanțe de încetare a unor astfel de 

măsuri. 

 

În exercitarea atribuţiei de verificare reglementate de art. 301 din Legea nr. 304/2004, Preşedintele 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a întocmit un Raport cu privire la modul de punere în aplicare a 

supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Naţional de 

Interceptare a Comunicaţiilor, nefiind identificate deficienţe cu privire la accesul nemijlocit şi 

independent al D.I.I.C.O.T. la sistemele tehnice aflate în administrarea Centrului Naţional din cadrul 

Serviciului Român de Informaţii. 

 

De asemenea, s-au formulat recomandări pentru acordarea unei atenţii deosebite pregătirii 

profesionale a personalului specializat, efectuarea unei auditări periodice a modului în care sunt 

respectate instrumentele automatizate de limitare a greşelilor/derapajelor ce pot surveni în procesul de 

exploatare a aplicaţiei informatice, menţinerii unor înalte standarde de securitate informatică şi evaluării 

permanente a modului de funcţionare a compartimentelor specializate. 

 

 

 

 CAPITOLUL 8 

 

8.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2022 

8.1.1 Obiective DIICOT vizând optimizarea activității de urmărire penală 

 

 Ca și în anul precedent, principalul obiectiv stabilit pentru anul curent este combaterea structurilor 

de criminalitate organizată, confiscarea profiturilor obținute din activitatea infracțională și asigurarea unui 

răspuns modern la evoluția tehnologică pe care grupurile criminale o exploatează în vederea realizării 

scopurilor ilicite. Pentru realizarea acestui obiectiv, procurorii DIICOT împreună cu structurile de poliție 
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specializate vor acționa în mod coordonat pentru a combate în mod eficient tendințele de refacere a 

grupărilor autohtone. Intervenția promptă a organelor de aplicare a legii este condiționată de catalogarea 

actualizată permanent a grupurilor de criminalitate organizată, a membrilor și activității lor, de crearea 

unor baze de date care să permită accesarea în timp real a informațiilor necesare pentru descoperirea, 

identificarea, investigarea și inculparea autorilor faptelor penale săvârșite de grupurile de criminalitate 

organizată.  

 

În condițiile unui volum de activitate în continuă creștere de la data înființării DIICOT, se impune, 

fără îndoială, un management eficient al anchetelor penale, pe baza unui proces riguros de planificare şi 

evaluare a eficienței și eficacității utilizării resurselor umane și materiale, stabilirea unor priorități, prin 

concentrarea asupra unor cauze apte să producă un real impact asupra mediului infracțional. În lipsa unor 

instrumente legale care să permită procurorului de caz sau șefului unității de parchet direcționarea 

principalelor resurse umane și financiare către anchete asumate ca fiind prioritare, alocarea echilibrată a 

timpului și eforturilor depuse pentru instrumentarea tuturor cauzelor de competența direcției rămâne 

singura soluție la provocarea procurorului anchetator, din acest moment, de a soluționa cauze complexe, 

fără a neglija stocul de dosare (unele dintre ele cu grad de dificultate scăzut sau lipsite de finalitate 

judiciară).  

 

În acest context, se impune continuarea dialogului cu factorii de conducere din cadrul M.A.I. - 

I.G.P.R. pentru sincronizarea eforturilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, unitatea 

specializată a Poliției Române, cu cele ale D.I.I.C.O.T. în combaterea fenomenului, urmărindu-se prin 

aceasta eficientizarea alocării de resurse materiale și umane către zonele de interes operativ şi totodată, 

finalizarea unui plan concret de măsuri privind îmbunătățirea calității informațiilor cu valoare judiciară și 

implicit a activității de culegere a acestora, cu orientare spre lideri și grupuri de crimă organizată, pentru 

surprinderea tuturor formelor de manifestare a activităților infracționale de competența DIICOT.  

 

Deși în cursul anului 2021, ca urmare a eforturilor conjugate întreprinse la nivelul conducerii 

DIICOT și a DCCO în sensul diversificării activităților investigative, s-au constatat ușoare modificări în 

tipologia dosarelor soluționate, tendința înregistrată în ultimii ani de concentrare a activității pe sesizări 

având ca obiect infracțiuni ce se circumscriu traficului de droguri și de substanțe apte să producă efecte 

psihoactive, ca o reflectare a unei realități obiective privind prevalența acestui tip de activitate 

infracțională, este încă prezentă. O combatere eficientă a criminalității organizate impune, însă, 

surprinderea și monitorizarea tuturor formelor de manifestare a infracționalității dată în competența 

DIICOT, pentru a evita rutina folosirii acelorași tipare investigative, pentru diversificarea surselor de 

informații, și, nu în ultimul rând, pentru a nu se crea impresia neimplicării organelor de aplicare a legii în 

destructurarea grupurilor criminale specializate în săvârșirea altor tipuri de infracțiuni. 

 

În acest context, se impune continuarea dinamizării activităților investigative în domenii precum 

traficul de persoane, traficul de minori, contrabanda săvârșită în condiții de grup infracțional organizat, 

infracțiuni ce se circumscriu sferei celor de natură economică aflate în competența DIICOT precum și 

pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în comiterea de infracțiuni informatice, care 

realizează importante beneficii financiare. 

Vor fi continuate măsurile pentru limitarea accesului grupurilor de crimă organizată la resurse 

financiare, prin dezvoltarea capacității de investigare, optimizarea folosirii resurselor umane existente la 

nivelul DIICOT, continuarea demersurilor instituționale în vederea asigurării unei bune cooperări cu 

ANABI, în special pentru identificarea bunurilor dobândite de către membrii grupărilor infracționale prin 

utilizarea produsului infracțional, dar și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor procedurale în materia 

valorificării anticipate a bunurilor sechestrate, astfel încât să fie evitate situațiile în care cheltuielile 
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ocazionate cu administrarea bunurilor indisponibilizate sunt în vădită disproporție față de valoarea 

acestora. 

 

Având în vedere componenta pregnant transfrontalieră a activității grupurilor criminale ce 

acționează pe teritoriul național, dar și realitățile constatate la nivel european, 65% dintre grupurile 

infracționale care acționează la nivelul UE având naționalități multiple, este necesară consolidarea 

cooperării internaționale privind criminalitatea organizată, creșterea gradului de utilizare a instrumentelor 

prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea 

internațională în acest domeniu. 

Vor fi continuate demersurile în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a actelor întocmite, 

a unui standard de probațiune unitar la nivelul direcției şi respectarea unei durate rezonabile a procedurii 

judiciare.  

 

8.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ 

 

Sub aspect organizatoric, vor fi efectuate demersuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 7 

și art. 18 din OUG nr. 78/2016 privind funcționarea în cadrul DIICOT a unor lucrători de poliție judiciară 

detașați precum și dimensionarea și redimensionarea unor structuri teritoriale în acord cu volumul de 

activitate și cu prioritățile asumate la nivelul conducerii. De asemenea, vor fi puse în dezbatere propuneri 

de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a DIICOT în sensul înființării sau 

reorganizării unor compartimente, astfel încât să se asigure o mai bună repartizare a responsabilităților și 

asigurarea cadrului organizatoric pentru activitățile de suport a urmăririi penale, în special cele orientate 

spre indisponibilizarea produsului infracțional. 

Pe lângă pregătirea profesională a procurorilor direcției din fondurile nerambursabile de care 

beneficiază DIICOT sau prin intermediul cursurilor organizate de Institutul Național al Magistraturii, 

pregătirea profesională a celorlalte categorii de personal (grefieri, specialiști, polițiști detașați) constituie 

o prioritate, astfel încât să se asigure atât finalizarea procedurilor judiciare într-o durată rezonabilă de 

timp, cât și creşterea calităţii actului de justiţie. 

 

Durata rezonabilă a procesului penal reprezintă o garanţie a respectării dreptului la un proces 

echitabil, iar DIICOT, atât prin intermediul procurorilor de anchetă, cât și prin procurorii de şedinţă 

trebuie să manifeste rol activ pentru reducerea duratei procedurilor în cauzele aflate pe rol şi eliminarea 

situaţiilor în care intervenirea prescripţiei răspunderii penale ar putea fi imputabilă procurorului. 

 

 

8.1.3 Obiective vizând activitatea de control 

 

Prin planul de activitate al direcției pe primul semestrul al anului 2022 s-au stabilit activități de 

control având drept scop monitorizarea activităților de urmărire penală în cauzele mai vechi de 5 ani de la 

sesizare, pentru a asigura finalmente reducerea numărului acestora. Totodată se va verifica ritmicitatea 

efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării aflate în lucru la 

structura centrală şi teritorială din cadrul DIICOT având ca obiect infracțiunile prev. de art. 210, art. 211, 

art. 374 Cod penal, infracțiunea de spălare de bani prevăzută de Legea nr. 129/2019, infracțiunile prev. de 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile de contrabandă prev. 

de Legea nr. 86/2006, infracțiunea prev. de art. de art. 367 din Codul penal. Vor fi analizate măsurile 
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dispuse în cauzele instrumentate de către DIICOT în vederea recuperării prejudiciilor și pentru 

confiscarea produsului infracțional precum și măsurile dispuse de instanța de judecată privind confiscarea 

specială și confiscarea extinsă în cauzele în care procurorii DIICOT au sesizat instanța de judecată. 

 

În vederea îmbunătățirii calității actelor întocmite de către procurori, tot în cadrul planului de 

activitate, se va analiza calitatea soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse în semestrul având ca obiect 

infracțiunea prev. de art. 367 Codul penal, art. 210 Cod penal, art. 211 Cod penal. 

 

De asemenea, în cursul anului 2022 va fi continuată activitatea de control privind calitatea 

managementului procurorilor cu funcții de conducere din cadrul direcției. 

 

 

PROPUNERI PENTRU OBIECTIVELE MINISTERULUI  PUBLIC 

Obiectivele strategice ale DIICOT sunt comune cu cele ale Ministerului Public și constau în 

respectarea principiilor stabilite în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar (eficientizarea justiției ca 

serviciu public, consolidarea instituțională, integritatea sistemului judiciar, asigurarea transparenței și 

informatizării actului de justiție, îmbunătățirea calității actului de justiție, garantarea accesului liber la 

justție), astfel încât să fie creat un sistem judiciar modern, conform cerinţelor Uniunii Europene.  

Între obiectivele prioritare ale Ministerului Public, apreciem că ar trebui să se situeze activitățile de 

natură a întări și consolida rolul și independența procurorului. Încrederea societății în instituțiile statului 

este indisolubil legată de percepția că statutul procurorului, ca garant al respectării ordinii de drept, a 

drepturilor şi libertăților cetățeanului este respectat.  

  

Sub aspect operativ, precum și ținând cont de eforturile depuse în anii precedenți, apare ca necesară 

consolidarea rezultatelor obținute în combaterea corupției, a evaziunii fiscale, a infracționalității privind 

mediul, a infracțiunilor silvice, precum și a celor privind patrimoniul național și cultural. 

 

Creșterea rolului preventiv al Ministerului Public poate fi considerată o prioritate, sens în care pot 

fi intensificate participările procurorilor la activități de educație juridică, inclusiv o mai bună comunicare 

cu societatea civilă și cu organizațiile neguvernamentale care activează în domenii apreciate ca fiind de 

interes pentru autoritățile de aplicare a legii. 
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