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                               „Norma de amenzi - o realitate în Poliția Română”

Sindicatul Național al Agenților de Poliție continuă să scoată la iveală și să facă 

publice  metehnele  și  obiceiurile  moștenite  din  timpurile  comuniste.  Astfel,  vă 

prezentăm un document în posesia căruia am intrat, grație unor colegi care s-au săturat 

să  mai  asiste  nepăsători  la  continuarea  practicilor  comuniste  de  către  înstelați   ai 

sistemului  ce  ocupă  funcții  de  șef  dispuși  să  calce  pe  cadavre  pentru  a-și  păstra 

funcțiile.

Este vorba despre un „ORDIN OBSERVATOR” emis de șeful Serviciului Rutier 

Constanța,  cms.  șef  de poliție  Constantin  Dancu,  care  folosind complicate  calcule 

matematice  și  statistici  (probabil  unica  și  singura  atribuție  în  calitate  de  șef)  a 

constatat că polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Mangalia au aplicat o medie de 

numai  8 amenzi/polițist/ pentru neportul centurii  de siguranță într-un serviciu 

de 8 ore spre deosebire de subalternii  domniei sale care au aplicat în 8 ore o 

medie  de  30  de  amenzi/polițist pentru  aceeași  faptă  pe  teritoriul  orașului 

Mangalia.  De  asemenea  în  conținutul  documentului  se  precizează  că  se  impune 

cercetarea disciplinară a polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Mangalia pentru că au 

aplicat  de 3 ori  mai  puține amenzi  decât  colegii  lor  din cadrul  Serviciului  Rutier 

Constanța.

Dacă este să ne luăm după dorințele și poftele acestui șef, ca fiecare polițist 

să aplice cel puțin 30 de amenzi într-un schimb de 8 ore, raportat la populația de 

36.364  de  locuitori  a  orașului  Mangalia  și  luând  în  considerare  cifra  de 

aproximativ  10.000  de  posesori  de  permise  de  conducere,  constatăm  că  3 

echipaje, a câte 2 polițiști, în 24 ore, în mai puțin de 2 luni ar amenda fiecare 

conducător  auto  din  Mangalia.  Vă  lăsăm  pe  voi  să  trageți  concluziile  și  să 
apreciați maniera managerială în care „gândește” acest șef.

Nici nu are rost să mai menționăm că un agent de poliție rutieră, care aplică 

contravenții,  constată  infracțiuni,  întocmește  acte  de  urmărire  penală,  culege 

informații...și multe altele pe care nu le enumerăm pentru că nu ne-ar ajunge 3 pagini, 

are  un salariu  de  aproximativ 1600 lei  iar  acest  șef  care  muncește prin analizarea 
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muncii subalternilor și care nu exercită niciuna din atribuțiile de mai sus are un salariu 

ce depășește 5000 lei.

Stimați polițiști, aceasta este o dovadă clară că sistemul este putred și că din 

păcate, oricât am încerca noi, agenții de poliție să ne apropiem mai mult de concepția 

de polițiști europeni, șefii noștrii au rămas cu gândirea și mentalitatea mult în urmă. 

Sistemul polițienesc actual este guvernat de o „lege a junglei” în care fiecare încearcă 

să  ajungă  cât  mai  sus  pe  criterii  politice,  pe  „pile”,  interese  personale  și  nu  pe 

competențe, pe profesionalism și rezultate. 

Astăzi, în Poliția Română, principiul numărului este mai presus decât principiul 

calității în munca de poliție. Singurul lucru care contează este să avem cifre cât mai 

mari pentru a avea ce raporta presei și statistici cât mai alambicate pentru a dstrage 

atenția de la problemele reale ale societății.

Am ținut să vă prezentăm acest document pentru că ne-am săturat să ni se spună 

de mai marii Poliției Române că instituția și corpul managerial este unul profesionist 

îndreptat spre performanță și implicare. Singura implicare pe care o au acești șefi este 

să țină evidența muncii subalternilor, lucru ce ar putea să îl facă  și o secretară sau 

chiar femeia de serviciu a instituției.

Organizația noastră este alături de colegii care își fac treaba pentru că se impune 

și nu de cei care primesc lista cu numărul și felul amenzilor ce trebuie să-l aplice într-

un schimb în funcție de statistica de anul trecut.

         BIROUL EXECUTIV CENTRAL
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