Nr. 917 din 15.07.2022
Către,
Inspectoratul General al Poliției Române
În atenția : Domnului Chestor principal de poliție, Matei BENONE, Inspector General
Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 511.953 din 11.07.2022 prin care ne adresați invitația de
a participa la întâlnirea de lucru în vederea dezbaterii unor teme profesionale legate de dotarea Poliției
Române, organizația noastră sindicală vă transmite alăturat spre analiză și implementare, un set de
propuneri privind dotarea și eficientizarea procesului de înzestrare, cât și în legătură cu proiectul
D.M.I.O.P. și alte probleme de interes pentru polițiști.
În continuarea adreselor 590 din 02.11.20211, 621 din 21.11.20212, 468 din 22.09.20213, 731 din
21.02.20224 și prin centralizarea propunerilor și observațiilor membrilor noștri de sindicat și nu numai,
am elaborat și structurat pe categorii mai multe solicitări după cum urmează:

I.

DOTAREA POLIȚIEI ROMÂNE
A. Standardizarea procesului de dotare și elaborarea unei strategii de înzestrare

Spre deosebire de ultimii ani se poate remarca în ultima vreme o preocupare mai activă a
conducerii Poliției Române și a structurilor de resort cu privire la procesul de dotare a efectivelor
polițienești. Din păcate, așa cum de multe ori am precizat, multe dintre achiziții s-au făcut și se fac fără
consultarea minimală a utilizatorilor/beneficiarilor finali.
Achiziția din anul 2020 a bastoanelor cu electroșocuri a fost unul din exemplele clare că unele
achiziții realizate de I.G.P.R. pot fi păguboase. Aceste bastoane nu s-au ridicat deloc la nivelul
așteptărilor atât din cauza faptului că au fost de proastă calitate, cât și cu privire la ineficiența lor. Spre
exemplu sumele de bani alocate ar fi putut fi redirecționate către un proiect pilot privind achiziționarea de
dispozitive de tip taser care sunt folosite astăzi de peste 120 de instituții și forțe de poliție din întreaga
lume.
De asemenea, până în prezent, nu a fost pus în dezbatere și nici în aplicare un proces de
standardizare a modului prin care este realizată dotarea efectivelor polițienești și a structurilor de poliție,
cu atât mai puțin o strategie durabilă și eficientă care să fie proiectată pe termen scurt, mediu și lung.
Având în vedere aspectele enunțate anterior vă supunem atenției următoarele:
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”PROPUNERE pe linia dotării cu autospeciale a structurilor Poliției Române”
”PROPUNERE pe linia reorganizării activităților cu câinii de serviciu în Poliția Română”
3
”PROPUNERE pe linia eficientizării și reorganizării structurilor de ordine publică”
4
”PROPUNERE pe linia eficientizării, dotării și digitalizării”
2

1) Consultarea organizațiilor sindicale și a polițiștilor în cazul achizițiilor ce țin de dotare –
pentru a evita situațiile din trecut care au generat ample nemulțumiri în rândul polițiștilor cu
privire la unele achiziții inoportune și/sau care nu au răspuns nevoilor acestora, propunem pentru
viitor să fie demarat un mecanism de consultare care să reunească atât conducerea Poliției
Române cu specialiștii de resort, precum și reprezentanții polițiștilor prin organizațiile sindicale.
Un sistem asemănător a fost dezvoltat în Olanda, acolo unde factorii de decizie ai Poliției au
demarat un proiect pilot prin care au permis consultarea polițiștilor până la cel mai mic nivel în
cazul achizițiilor, aceștia putând să-și exprime părerile și observațiile cu privire la achizițiile
realizare și chiar să le inițieze.
Astfel, prin crearea unui parteneriat durabil dintre specialiștii din cadrul aparatului
central/teritorial și organizațiile sindicale care reprezintă interesele polițiștilor se pot creiona
proiecte oportune de achiziții care să răspundă nevoilor polițiștilor și structurilor pe care le
încadrează.
De altfel, propunem intensificarea accesării canalelor de cooperare dintre structurilor
polițienești partenere, având în vedere faptul că la nivel european și mondial există exemple de
urmat în ceea ce privește modalitatea de înzestrare a structurilor de poliție.
2) Standardizarea modalității de înzestrare – uneori lipsa de viziune în acest domeniu își
spune cuvântul și își lasă chiar și amprenta asupra eficienței structurilor de poliție. Nu este
cunoscut ca la nivelul Poliției Române să fie adoptat și să se afle în implementare un proces de
standardizare, așa cum de multe ori am solicitat. Aspectele pozitive pe care le poate avea un acest
demers constau în proiectarea și stabilirea unor criterii clare de dotare/înzestrare cu tehnică,
mijloace de mobilitate, echipamente, etc.
Prin urmare, propunem ca la nivelul I.G.P.R. să fie realizată o standardizare a modalității de
dotare a structurilor și efectivelor din subordine după exemplul ce urmează:
 Dotarea individuală:
o Siguranță Publică și Patrulare – integrarea dotării individuale sub forma unui kit
standardizat care să poată face obiectul unor îmbunătățiri și schimbări pe viitor. Stabilirea
unor echipamente care să fie obligatorii în cadrul acestui kit, astfel: armament(propunem
ca polițiștii de siguranță publică să primească pe viitor încă o armă, fie ea letală sau
neletală, după principiul de dotare cu două tipuri de arme – principală și secundară -),
spray iritant lacrimogen, baston telescopic, terminal de comunicații TETRA, pachet prim
ajutor, vestă de protecție, cască și complet antitraumă, cătușe, porturi și holstere aferente,
lanternă, mănuși tactice și de unică folosință, cablu asigurare armă etc.;
 Dotarea structurii/formațiunii:
o Siguranță Publică și Patrulare – stabilirea unui minim de dotare la nivel de
structură care să răspundă nevoilor și specificului misiunilor încredințate. Aici se pot
încadra tot sub forma unui kit, tehnică și echipament, care poate fi alocat fie la nivelul
întregii structuri, fie la nivel de echipaj/echipă/patrulă, astfel: scut antivandal, spray iritant
lacrimogen de capacitate medie 300/370/400/470 ml, dispozitiv de blocare auto, etc.;
 Dotarea în funcție specificul teritorial și operativ:
o Urban – crearea unui kit specific în funcție de nevoile din teren care să cuprindă
spre exemplu: lanternă, bandă delimitare zonă, etc.;
o Rural – crearea unui kit specific în funcție de nevoile din teren care să cuprindă
spre exemplu: binoclu, lanternă, emițătoare sunet animale sălbatice, etc.

Dotarea cu mijloace de mobilitate și tehnica instalată - ne dorim ca măcar acum
conducerea Poliției Române să achieseze la nevoia de standardizare și la capitolul
mijloace de mobilitate, ținând cont de faptul că în ultimii ani au fost achiziționate mii de
autovehicule deloc echipate și total neadecvate activităților specifice a structurilor ce le
au în exploatare. De aceea, propunem ca reluarea parțială a licitației CN1042235 unde au
fost anulate 11 loturi din 16 să se facă ținându-se cont de propunerile noastre după cum
urmează:

o Siguranță Publică și Patrulare/Ordine Publică –
 Urban – stabilirea clară a unor tipuri de autovehicule adecvate ce sunt
oportune a fi utilizate de structurile de siguranță publică și patrulare din mediul
urban. Având în vedere specificațiile tehnice ale loturilor din licitația mai sus
menționată, ne vedem nevoiți să subliniem din noi necesarul de dotări cu care
ar trebui să fie echipate aceste autospeciale(vezi :
 Grilaje protecție suprafețe vitrate – din păcate această cerință
NU a fost preluată din materialele noastre anterioare pe tema
dotării, fapt pentru care ne vedem nevoiți să vă aducem aminte
că în ultimii 2 ani au fost nu mai puțin de 4 cazuri(doar din cele
mediatizate) în care geamurile autovehiculelor de poliție au fost
sparte. Înțelegem că acest tip de dotare specială nu poate fi
instalat la toate autovehiculele, dar măcar la cele de tip VAN
destinate intervenției și transportului.





Terminale TETRA mobile – nici la acest capitol nu s-a ținut
cont de solicitările noastre și nici nu au fost întreprinse măsuri
pentru ultimele achiziții. E nevoie de terminale mobile care să
fie instalate de furnizor/ofertant, astfel încât să fie evitate orice
de fel de probleme post achiziție referitoare la garanție la
momentul instalării fără a mai vorbi de costurile scăzute și de
faptul că ar fi mai eficient ca echipamentele să fie instalate
anterior livrării produselor de către producător sau furnizorul de
autovehicule.
Integrarea dispozitivelor mobile/digitale – având în vedere
intenția I.G.P.R. de a achiziționa 10.000 de tablete propunem ca
reluarea licitației să țină cont de acest aspect iar noile
autospeciale să aibă spații destinate special pentru montarea
acestor dispozitive încât să fie evitată încărcarea habitaclului cu
cabluri și alte echipamente conexe nemascate.

 Rural – e nevoie ca autovehiculele destinate mediului rural să
răspundă la o serie de nevoie începând de la capacități tehnice minime și
echipamente speciale instalate necesare polițiștilor din mediul rural.
Reanalizarea ca la nivel național autospecialele de tip 4x4 ce vor fi
achiziționate să fie prioritar destinate subunităților din zone muntoase, greu
accesibile etc.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv e nevoie de viziune pe termen scurt, mediu și lung, dar
mai ales de transparență astfel încât să se poată realiza consultarea structurilor și efectivelor din
cadrul acestora. Aici ne dorim ca în cel mai scurt timp posibil să se demareze un proces de
consultare pe această temă la care să participe inclusiv organizațiile sindicale care cu siguranță își
vor aduce aportul prin centralizarea de la nivel teritorial a tuturor propunerilor din partea
polițiștilor care s-au confruntat sau întâmpină probleme în activitate prin prisma dotării ineficiente
sau lipsei acesteia.
B. Propuneri privind dotarea cu tehnică și echipament specific
În continuarea celor expuse anterior și ținând cont de sesizările și propunerile primite de la
membrii noștri de sindicat din teritoriu și nu numai, dorim să vă expunem următoarea listă de
echipamente, tehnică și dotări necesare a fi achiziționate pentru realizarea în condiții optime a misiunilor
specifice în corelare cu exemplele de standardizări(integrare în kit-uri specifice) anterior menționate:
1. TASER – până în prezent nu au fost depuse diligențe nici măcar pentru demararea unui
proiect pilot de achiziție și utilizare a acestor dispozitive neletale care ar putea salva și proteja
viețile polițiștilor și care ar servi drept mijloc intermediar între echipamentele de intervenție
neletale ce presupun apropierea/contactul cu subiectul și armele de foc. Credem că au fost
epuizate deja toate argumentele pro cu referire la oportunitatea introducerii acestor dispozitive în
dotare Poliției Române, iar restul e o chestiune de voință de care conducerea Poliției Române
poate sau nu să dea dovadă în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă ale polițiștilor;

2. ARME NELETALE(GLONȚ DE CAUCIUC/PIPER) – așa cum folosește
Departamentul de Poliție Denver, există numeroase alternative pentru armamentul neletal ce poate
fi folosit de polițiști în funcție de fiecare situație în parte. De aceea vă propunem analizarea la
nivel de armă a acestei soluții, astfel încât în cadrul kit-ului de ordine publică destinat echipajelor
să fie integrate astfel de arme fie ele cu glonț de cauciuc, fie cu bile de piper;

3. PULVERIZATOARE IRITANT-LACRIMOGENE DE CAPACITATE MEDIE – ne
dorim ca în cel mai scurt timp polițiștii să beneficieze în cadrul kit-ului individual de dotare sau
cel de echipaj de pulverizatoare cu o capacitate de minim 300 ml și până la 500 ml. Aceste
pulverizatoare sunt destinate intervențiilor cu ocazia tulburării ordinii publice, scandaluri,
încăierări și își pot dovedi eficiența datorită capacității ridicate, dar și a modalității de prindere și
acționare extrem de robuste;

4. DISPOZITIVE BLOCARE AUTO – e nevoie de reluarea achizițiilor și dotarea cu astfel
de mijloace a structurilor de poliție care acționează în segmentul stradal, prin integrarea acestui
echipament în cadrul kit-ului destinate echipajelor. Utilitatea acestora rămâne incontestabilă;
5. ARME DE CALIBRU MARE – în continuarea celor expuse la lit. A, alin. 2), e nevoie ca
cel puțin pentru polițiștii de siguranță publică să fie stabilită o a doua armă de serviciu. Din păcate,
polițiștii de siguranță publică spre deosebire de omologii lor din instituțiile de poliție europene
sunt singurii care nu au acces sau în dotare o armă de calibru mare. Aceste arme pot și sunt
necesare în cazul unor situații limită(primă intervenție în cazul unui atac armat, ripostă, etc) sau
preventiv în cazul organizării unor filtre rutiere(NĂVOD, REȚEAUA) care au ca obiect

depistarea unor persoane înarmate;

6. ARME DE CALIBRU MIC - este necesară continuarea înzestrării polițiștilor cu pistoale
moderne întrucât cele 25.000 de buc. nu acoperă nevoile totale ale instituției și structurilor
subordonate;
7. CĂȘTI ȘI COMPLETE ANTITRAUMĂ – situații precum cele de la Târgoviște din 12
iulie nu au fost și nu vor rămâne izolate, acesta e adevărul crunt pe care trebuie să îl acceptăm, dar
nu cu mâinile în sân și cu polițiștii la înaintare fără echipament specific. Din păcate 5 polițiști au
ajuns la spital în urma agresiunilor, deși noi am solicitat încă de acum 2 ani de zile dotare
polițiștilor la nivel de kit individual cu căști și complete antitraumă așa cum beneficiază colegii
jandarmi, care deși intervin la aceleași misiuni sunt echipați complet diferit și disproporționat.
Deși au fost achiziționate anumite căști la un moment dat acestea nu corespund în niciun fel
nevoilor, vizorul fiind extrem de subțire și de slabă calitate, iar interiorul nu este prevăzut cu
material de protecție pentru atenuarea șocului la impact, ci este bazat pe chingi.
8. SCUTURI ANTIVANDAL – exact din aceleași motive expuse anterior aceste mijloace
de protecție sunt extrem de necesare, dar ele continuă să fie o ”utopie” în calea bolovanilor,
topoarelor, săbiilor, ș.a.m.d. Nu înțelegem lipsa aceasta de viziune și voință, iar în lipsa unor astfel
de dotări de ce li se mai impune polițiștilor să intervină la cazuri de restabilire a o ordinii publice
generate de scandaluri, încăierări și altele asemenea. E nevoie de materiale de protecție, urgent!
9. VESTE ȘI MAIOURI DE PROTECȚIE – susținem continuarea achizițiilor de veste
antiglonț și maiouri antiglonț/antiînjunghiere astfel încât să poată fie integrate în kit-ul individual
și să fie stabilită o practică unitară de dotare și utilizare a acestor mijloace de protecție individuale.
10. SISTEME DE ÎNCĂRCARE MULTIPLĂ DE TIP ”DOCK” PENTRU
TERMINALELE PORTABILE – propunem achiziția de astfel de dispozitive de încărcare
multiplă și simultană a stațiilor de emisie/recepție portabile .
11. TERMINALE MOBILE TETRA – fie că se achiziționează separat, fie că sunt montate
anterior livrării autospecialelor noi cumpărate așa cum și sugerăm, aceste mijloace de comunicații
NU trebuie să mai lipsească din dotarea autovehiculelor ce urmează a fi exploatate de structurile
operative. Avantajele sunt clare în raport cu terminalele portabile care nu sunt alimentate la o
sursă continuă de energie, care au capacități limitate în materie de utilizare și semnal. De
asemenea, având în vedere experiența anterioară cu montarea unor astfel de terminale considerăm
obligatoriu ca aceste mijloace să fie prevăzute cu tehnologie ”Ignition Sense Cable” sau similar
care să permită conectarea permanentă la rețeaua electrică a autospecialei ca în modalității folosite
pentru autospecialele marca VW Polo destinate structurilor de Ordine Publică a căror terminale
mobile sunt permanent active și conectate.
12. TERMINALE PORTABILE – deși o parte din terminalele portabile au fost înlocuite,
multe dintre acestea au depășit durata normală de utilizare fiind depășite tehnic și moral, aici

referindu-ne în special la modele MOTORALA MTH800/MTH800L. Astfel considerăm oportună
continuarea achizițiilor și de terminale portabile.
13. NOUA UNIFORMĂ – analizând primele articole de echipare destinate studenților
Academiei de Poliției – promoția 2022, din informațiile obținute fiind vorba de Pulover, Scurtă și
Bluzon, ne vedem nevoiți să subliniem impactul dezastruos pe care l-a avut lipsa consultărilor
organizațiilor sindicale, dar mai ales eliminarea din tot acest proces de schimbare a etapei de
testare a noilor uniforme. De aceea, vă propunem, ca măcar în al 12-lea ceas, aceste echipamente
să fie testate de către noii ofițeri care vor executa serviciul în teren, înainte ca restul de
echipamente ce vor face obiectul licitațiilor în curs să fie produse la scară largă.

II.

DIVERSE

A. Implementarea proiectului pilot privind organizarea și funcționarea
Detașamentul Mobil pentru Intervenții de Ordine Publică
Reiterăm importanța acestei structuri ca urmarea incidentului din data de 12 iulie a.c. de la
Târgoviște unde mai mulți polițiști au căzut victime unor ”ploi” de lovituri ale unei mulțumi de indivizi
pe care nici efectivele Serviciului de Acțiuni Speciale nu îi mai timorează. Este inadmisibil ca în cadrul
Poliției Române, în secolul XXI, la 23 de ani de la desființarea B.A.O.L.P. să nu existe structuri
specializate de ordine publică care să intervină ferm și rapid în astfel de situații atât pentru apărarea
ordinii publice și a cetățenilor, cât și pentru sprijinirea primelor echipe de ordine public de la fața locului.
Am venit în sprijinul I.G.P.R. cu un proiect care are ca scop inițierea unei faze pilot de organizare
și funcționare a unui detașament mobil cu rol specializat în domeniul intervențiilor de ordine publică
precum cele de la Târgoviște. Suntem dispuși să identificăm și personal voluntar pentru detașare pe
perioada de 6 luni de implementare a proiectului pilot, totul ca această instituție să se alinieze la practic
europeană în materie.
Proiectul DMIOP a fost înregistrat în evidențele I.G.P.R. subnumărul 26.187/22.06.2020, aceste
detașamente și-au dovedit utilitatea precum ne arată și practica europeană.
De menționat că deși pe parcursul a 2 ani de zile în cadrul Poliției Române s-au înființat 3
structuri noi, acestea nu au parcurs faza implementării în fază pilot, așa cum se intenționează cu S.I.M.E
spre exemplu. De aceea, vă propunem încă odată inițierea colaborării pe această temă, având în vedere că
proiectul are rolul de a întări capacitatea de intervenție a structurilor de o.p. din cadrul Poliției Române.
Posibile unități teritoriale beneficiare ar putea fi Brașovul, având în vedere discuțiile anterioare
privind unele măsuri de reorganizare structurală, cât și Iași-ul simultan cu derularea S.I.M.E. Soluții
există, dar așa cum am subliniat anterior, e nevoie de voință, deschidere, transparență și mai ales viziune
din partea conducerii I.G.P.R.
B. Majorarea sporului de solicitare neuropsihică
Neacordarea majorării sporului de solicitare neuropsihică, astfel de mai bine de un an solicităm
acest drept actualizat, dar factorii decizionali de la nivel de I.G.P.R. nu au achiesat în soluționarea acestei
revendicări legitime - deși Ministerul Afacerilor Interne este pregătit să achite majorarea sporului de
solicitare neuropsihică, I.G.P.R.-ul refuză în continuare să înainteze nota de fundamentare pe această
temă, fiind prejudiciați salarial mii de polițiști care ar trebui să beneficieze de acest drept bănesc în raport
cu specificul misiunilor pe care le execută;
În încheiere ne exprimăm încrederea că Poliția Română, prin factorii de decizie ai acesteia, va
aborda și analiza în mod real și profesionist propunerile și solicitările expuse, iar orice demersuri și

inițiative în domeniu sau care au impact asupra activității polițienești ori a condițiilor de muncă ale
polițiștilor vor face obiectul unor consultări cu organizațiile sindicale. Sindicatul Democratic al
Polițiștilor ”SIDEPOL” este și va rămâne un partener de dialog al instituției, dorind să dezvoltăm
durabil această formă de colaborare, care să producă efecte pozitive asupra tuturor celor implicați.
Vă mulțumim anticipat pentru sprijin și colaborare.
Cu deosebită stimă si considerație,

PREȘEDINTELE SINDICATULUI DEMOCRATIC AL POLIȚIȘTILOR
SIDEPOL

Gabriel GÎRNIȚĂ

