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INTRODUCERE 

 

Ca urmare a problemelor și dificultăților întâmpinate în activitatea profesională proprie și 

a problemelor de serviciu, activitate desfășurată de aproape 15 ani în domeniul economico-

financiar, din care mai mult de jumătate în domeniul investigării fraudelor de natură economico-

financiară, în cadrul unei structuri teritoriale operative a Direcției de Investigare a Fraudelor 

(D.I.F.), am considerat că se impune inițierea unui demers științific prin care să se prezinte, într-

o manieră clară și transparentă, aspectele profesionale (economico-financiare, juridice și de altă 

natură), care conturează activitatea lucrătorilor operativi în acest domeniu. 

Contextul arătat anterior stă la baza elaborării prezentei teze de doctorat cu titlul: 

„Activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară în condițiile integrării 

României în Uniunea Europeană (la nivelul Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române)”, sub atenta îndrumare, coordonare și beneficiind 

în tot acest timp de sfaturile competente ale doamnei profesor Elena Drăgoescu. 

Teza de doctorat s-a elaborat pe baza unui bogat material documentar în domeniu, a cărui 

înțelegere a necesitat un larg evantai de cunoştinţe interdisciplinare (economie, finanţe, drept, 

administraţie publică, etc.), fiecare dintre acestea conectate la ansamblul de relaţii impuse de 

instituţiile implicate la nivel naţional sau internaţional. 

Tema propriu-zisă este extrem de interesantă şi actuală, nefiind abordată până în prezent 

de literatura de specialitate economică şi juridică sub această formă, iar implementarea unor idei 

din structura tezei, poate aduce celor interesaţi avantaje concrete, posibil de monitorizat şi 

cuantificat din punctul de vedere al eficienţei. Lucrarea poate să devină pentru cei interesaţi din 

structurile abilitate, un instrument valoros, putând contribui prin abordarea ştiinţifică la 

îmbunătăţirea activităţilor de investigare a fraudelor. 

Obiectivul general al tezei de doctorat se înscrie în problematica amplă şi de actualitate 

specifică domeniului economico-financiar, prin prisma îmbunătăţirii activităţii structurilor cu 

atribuţii în investigarea fraudelor de natură economico-financiară. 

Specialiștii în domeniul investigării fraudelor (polițiști, magistrați, etc.) se confruntă 

permanent cu diversele forme de inginerii financiare și fraude de natură economico-financiară, 

care cunosc o expansiune tot mai mare și a căror prevenire, descoperire, combatere și investigare 

devine tot mai dificilă. 

Demersul întreprins are la bază o metodologie a cercetării care a cuprins în mod separat: 

 studiul bibliografic a unor materiale documentare generale şi de specialitate (lucrări 

ştiinţifice, manuale, articole, etc., din literatura de specialitate străină şi din ţară, menţionate în 

bibliografia tezei); 

 analiza unor fenomene specifice şi concepte din domeniul tezei sau conexe acesteia; 

 prezentarea şi realizarea unei cercetări ştiinţifice de tip documentar şi selectiv, 

privind modul de informare, cunoaştere şi diseminare a informaţiilor legate de fraudele de natură 

economico-financiară şi activitatea de investigare a acestora. Scopul cercetării îl constituie 

validarea de către respondenţii din cele trei medii selectate (academic, de afaceri şi din structurile 

specializate ale M.A.I.) a pachetelor de propuneri care vizează îmbunătăţirea activităţii de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară; 

 prezentarea unui Studiu de caz aplicativ, privind activitatea de investigare a unor 

fraude de natură economico-financiară (trafic de influență și înșelăciune). 

Prin tematica abordată, diferită prin obiectivele de cercetare ale tezei, s-a urmărit o 

structurare teoretică a principalelor tipuri de fraudă de natură economico-financiară, a cauzelor 

care favorizează apariţia şi modalităţile de manifestare a acestora. 

În cuprinsul tezei sunt prezentate concepte şi termeni specifici utilizaţi în activitatea de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară, precum şi categoriile de fraude mai des 

întâlnite în literatura de specialitate în domeniu. 

Teza de doctorat a fost gândită şi realizată, pornind de la convingerea că într-o lume a 

globalizării fenomenelor, criminalitatea afacerilor se dezvoltă într-un ritm tot mai alert, sporind 
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riscurile economice generate de o categorie tot mai largă şi sofisticată de infracţiuni economice 

grave (contrabandă, fraude de natură economico-financiară, bancare, informatice, etc.). 

Pe parcursul activităţii de documentare, informare şi identificare a conceptelor teoretice 

şi practice din cadrul tezei de doctorat, am întâlnit o serie de aspecte specifice care m-au 

determinat să îmi construiesc teza pe anumite obiective şi argumente. 

În acest sens, studiul întreprins mi-a permis să dezvolt anumite argumente pertinente în 

strânsă legătură cu structura planului tezei, astfel încât în fiecare capitol, acestea să se 

regăsească, iar constatările făcute să permită atingerea obiectivelor şi ipotezelor. 

Întrebarea fundamentală care conturează şi justifică formularea titulaturii tezei 

„Activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară în condițiile integrării 

României în Uniunea Europeană (la nivelul Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române)”, o constituie de ce în activitatea de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară nu se operează cu criterii de apreciere, care să permită 

conturarea unor imagini obiective asupra nivelului calitativ şi al eficienţei acestei activităţi, 

desfăşurate de lucrătorii operativi şi specialişti din aceste structuri? 

Scopul cercetării 

Cercetarea întreprinsă de noi, vizând fraudele de natură economico-financiară, a avut ca 

scop realizarea demersului ştiinţific de creare a cadrului optim de cunoaştere a ansamblului de 

activităţi, prin care să se asigure îmbunătăţirea acestei activităţii. 

Având în vedere stadiul actual existent în instituţiile cu atribuţii în domeniul descoperirii, 

prevenirii, combaterii şi investigării fraudelor de natură economico-financiară, teza de doctorat 

îşi propune să pună în lumină acest domeniul deosebit de important şi dificil și totodată 

investigarea acestor categorii de fraude, pe baza Planului tezei întocmit în acest scop. 

Activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară ocupă un loc 

deosebit de important în cadrul structurilor de specialitate ale instituţiilor investite cu astfel de 

responsabilităţi, fiind o componentă importantă a strategiilor care se regăsesc în Programele de 

combatere a fraudelor, a crimei organizate, care se manifestă astăzi tot mai puternic în mediul de 

afaceri (specific economiei şi finanţelor) atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

În demersul de elaborare a acestei teme am pornit de la o serie de ipoteze de lucru și 

obiective de cercetare, pe care le prezentăm în cele ce urmează: 

Ipoteza nr. 1: Asigurarea studierii şi cunoaşterii conceptelor teoretice de fraudă, fraudă 

de natură economico-financiară,  în rândul respondenţilor din diferitele medii din societatea 

românească, ce ar avea ca scop „reducerea tendinţelor de fraudare” în rândul cetăţenilor, 

asigurându-se astfel o mai bună funcţionare a sectoarelor economice naţionale şi o reducere a 

nivelului de infracţionalitate. 

Ipoteza nr. 2: Cercetarea problematicii specifice activităţii de investigare a fraudelor de 

natură economico-financiară prin utilizarea unor instrumente, metode şi tehnici specifice de către 

structurile specializate. O astfel de cercetare va putea determina şi genera direcţii (căi) de 

acţiune, care să ducă la diminuarea numărului de astfel de fraude şi a volumului de prejudicii 

generate de acestea. 

Ipoteza nr. 3: Prezentarea ansamblului de instituţii înfiinţate prin acte normative 

specifice, cu atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii, combaterii şi investigării fraudelor de 

natură economico-financiară, din cadrul I.G.P.R. şi al U.E.. 

Aceste instituţii sunt fiecare angrenate, sub o anumită formă, în aria reformei care are loc 

în cadrul structurilor specifice şi pot determina reconsiderarea mecanismelor de remodelare a 

sistemului informaţional-decizional, atât la nivelul Direcţiei de Investigare a Fraudelor (D.I.F.) 

cât şi a serviciilor specializate judeţene sau locale, cu atribuţii în prevenirea, descoperirea, 

combaterea şi limitarea săvârşirii acestor categorii de fraude de natură economico-financiară. 

Ipoteza nr. 4: Necesitatea cunoaşterii ansamblului de activităţi specifice, care compun 

fazele procesului de investigare a fraudelor de natură economico-financiară, cunoașterea lor 

constituind una dintre modalităţile de estimare şi dimensionare a timpului necesar încadrării în 
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indicatorii de apreciere sau de evaluare specifici, prin care activitatea de investigare poate fi 

cuantificată şi eficientizată.  

Ipoteza nr. 5: Desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice documentate şi selective, privind 

nivelul de cunoaştere şi diseminare a informaţiilor legate de conceptele de fraudă şi de fraude de 

natură economico-financiară şi activitatea de investigare a acestora, precum şi validarea unor 

pachete de măsuri (organizatorice, administrative şi strategice) care vizează îmbunătăţirea 

activităţii de investigare. 

Ipoteza nr. 6: Prezentarea unui Studiu de caz aplicativ, privind instrumentarea unor 

fraude de natură economico-financiară (trafic de influenţă şi înşelăciune), de către lucrătorii 

operativi ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Sibiu. 

Ipotezele enunţate, ne-au permis orientarea elaborării tezei, având la bază ansamblul de 

obiective care au conturat Programul de Cercetare al tezei. 

Obiectivele de cercetare avute în vedere sunt cele prezentate în continuare: 

1. Definirea fundamentelor teoretice şi practice privind conceptele de fraudă şi de 

fraudă de natură economico-financiară; 

2. Identificarea cauzelor care favorizează apariţia fraudelor şi modalităţile de 

manifestare a acestora; 

3. Analiza principalelor tipuri de fraude de natură economico-financiară întâlnite 

(sancţionabile şi nesancţionabile); 

4. Prezentarea unor instrumente specifice de analiză, utilizate în cadrul activităţii de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară (analiza dinamicii cantitative, calitative şi 

structurale); 

5. Evidenţierea principalelor procedee utilizate în cadrul activităţii de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară; 

6. Prezentarea modului de organizare, funcţionare a principalelor instituţii ale statului 

cu atribuţii în descoperirea, prevenirea, combaterea şi soluţionarea fraudelor de natură 

economico-financiară; 

7. Analiza activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară; 

8. Identificarea unor criterii de apreciere, sau de îmbunătăţire a activităţii de investigare 

a fraudelor de natură economico-financiară; 

9. Identificarea unor direcţii (căi) de creştere a eficienţei activităţii de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară, la nivel naţional, în concordanţă cu obiectivele U.E. ; 

10. Prezentarea unui caz concret de investigare a unor fraude de natură economico-

financiară, din cadrul unui compartiment specializat; 

11. Prezentarea rezultatelor unei cercetări selective (prin chestionar) privind modul de 

informare, cunoaştere şi diseminare a informaţiilor legate de fraudele de natură economico-

financiară şi activitatea de investigare a acestora; 

12. Prezentarea unor concluzii, opinii şi contribuţii personale, rezultate din analiza 

fenomenelor studiate pe parcursul elaborării tezei de doctorat. 

Tematica tezei de doctorat, conturată prin direcţiile de cercetare abordate, au generat, pe 

parcursul elaborării acesteia, un efort considerabil, uneori greu de depăşit din cauza dificultăţii 

obţinerii unor categorii de informaţii necesare fundamentării unor opinii legate de specificul 

fraudelor de natură economico-financiară. 

Având în vedere obiectivele de cercetare enunţate, am pornit la elaborarea tezei cu titlul 

„Activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară în condițiile integrării 

României în Uniunea Europeană (la nivelul Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române)”. 

Prin fiecare capitol al tezei am căutat să aduc cele mai obiective răspunsuri, iar acolo 

unde am considerat necesar, am dezvoltat idei şi opinii proprii care permit să se înţeleagă concret 

de ce am procedat astfel. 

Cu sprijinul și implicarea pertinentă a doamnei profesor Elena Drăgoescu, am structurat 

teza în 5 capitole, în corelare directă cu obiectivele de cercetare vizate, prezentate anterior. 
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În acest sens, ţin să subliniez și sprijinul deosebit primit din partea unor distinşi 

specialişti în domeniul crimei organizate şi al investigării fraudelor, cu o mare expertiză, 

reflectată în lucrări de referință, care se regăsesc în literatura de specialitate, ale căror opinii şi 

puncte de vedere, mi-au permis, pe parcursul etapelor de informare, documentare şi cercetare, să 

dezvolt opinii şi puncte de vedere personale. 

Pe parcursul elaborării tezei de doctorat, am devenit adeptul ideii că „totul este 

perfectibil, posibil de îmbunătăţit”, astfel încât opiniile întâlnite în diverse lucrări au constituit 

suportul unor noi idei şi puncte de vedere în abordarea obiectivelor puse în dezbatere. 

Pe lângă caracterul său de „actualitate, importanţă şi perspectivă”, teza de doctorat are 

un ridicat grad de dificultate şi specificitate, deoarece realizarea acesteia a necesitat un larg 

evantai de cunoştinţe interdisciplinare (economie, finanţe, administraţie publică, drept, etc.) 

fiecare conectate la ansamblul de relaţii impuse de instituţiile implicate la nivel naţional şi 

internaţional. 

Tema propriu-zisă este extrem de interesantă şi originală, iar implementarea unor idei din 

structura tezei poate aduce celor interesaţi avantaje concrete, posibil de cuantificat şi monitorizat 

din punctul de vedere al eficienţei, oferind totodată celor interesaţi concepte şi informaţii 

valoroase şi utile în domeniul eficientizării activităţii de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară. 

Sperăm ca lucrarea să devină pentru cei interesaţi, un instrument de lucru eficient, iar 

prin abordarea ştiinţifică a temei, să se poată contribui, în mod direct, la îmbunătăţirea activităţii 

de investigare a fraudelor. 

Metodologia cercetării 

Cercetarea întreprinsă a vizat, așa cum am subliniat mai sus, un spectru larg de obiective, 

care au permis extinderea activităţii de documentare atât la studiul cunoaşterii şi interpretării 

unor concepte teoretice fundamentale, cât şi la ansamblul de acţiuni care vizează caracterul 

specific al activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară.  

Planul de cercetare, cuprinzând ansamblul de ipoteze şi obiective specifice activităţii de 

cercetare documentară şi selectivă, structurat pe trei direcţii, care a vizat: 

 mediul academic; 

 instituţiile de specialitate cu atribuţii în domeniul tezei de doctorat; 

 mediul de afaceri. 

Pentru obţinerea unor informaţii cât mai relevante, în elaborarea tezei s-a urmărit 

respectarea metodologiei demersului ştiinţific. Ca tehnici şi instrumente de cercetare au fost 

utilizate: 

 lucrări în domeniul cercetării experimentale şi prelucrării datelor; 

 intervievarea respondenţilor pe bază de chestionare; 

 prezentarea unui Studiu de caz aplicativ cu rol sugestiv. 

Pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, s-a apelat la un software universal 

(STATISTIC DATA SYSTEM), care a permis evidenţierea unor opinii ale respondenţilor, 

validând astfel pachetele de măsuri organizatorice, administrative şi strategice, avute în vedere 

pentru îmbunătăţirea activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară. 

Volumul, conținutul şi structura lucrării 
Teza de doctorat este structurată pe 5 capitole, iar materialul elaborat este prezentat pe 

325 pagini, conţinând 54 figuri şi grafice, 53 tabele, 21 relaţii matematice, 3 anexe, 104 referinţe 

şi 255 trimiteri bibliografice. Pentru cercetarea ştiinţifică selectivă s-au folosit 3 categorii de 

chestionare, răspunsurile fiind centralizate în anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3. 

Pentru elaborarea lucrării a fost consultată o amplă şi reprezentativă bibliografie, uneori 

dificil de sistematizat şi de concentrat într-un anumit număr de pagini. Am considerat oportună, 

menţionarea unor puncte de vedere existente în literatura de specialitate, precum și anumite 

puncte de vedere şi opinii proprii. 

Demersul ştiinţific a avut la bază o metodologie a cercetării care a cuprins în mod 

distinct: 
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 un număr important de materiale documentare din literatura de specialitate autohtonă 

şi străină, care a servit la realizarea studiului bibliografic, materializat în cuprinsul tezei; 

 realizarea de analize asupra unor concepte, fenomene, procese, procedee şi metode 

specifice activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară; 

 prezentarea unui studiu de caz, specific, de investigare a unei anumite categorii de 

fraude economico-financiară (trafic de influenţă); 

 realizarea şi prezentarea unei cercetări ştiinţifice de tip documentar şi selectiv, prin 

care s-a urmărit modul de informare, cunoaştere şi diseminare a informaţiilor legate de fraudele 

de natură economico-financiară şi activitatea de investigare a acestora. 

În cadrul celor 5 capitole, conținutul tezei este sintetizat în cele ce urmează: 

În capitolul 1 – sunt prezentate şi abordate aspectele conceptuale specifice, privind 

fundamentele teoretice şi practice ale investigării fraudelor de natură economico-financiară. 

Capitolul este structurat pe şapte subcapitole, în care: 

 am tratat conceptele de fraudă și fraudă de natură economico-financiară, precum și 

formele de manifestare ale acesteia; 

 s-au tratat dimensiunile şi tipurile specifice de fraudă, precum şi criteriile de 

diferențiere a tipurilor specifice de fraude de natură economico-financiară; 

 au fost prezentate delimitările conceptuale ale fraudei de natură economico-

financiară faţă de infracţiunea economico-financiară, criminalitatea economico-financiară şi 

afacerile frauduloase; 

 au fost expuse opinii referitoare la cadrul conceptual şi delimitativ privind activitatea 

de investigare a fraudelor şi tipurile de activități de investigare a fraudelor de natură economico-

financiară, precum și particularitățile activității de investigare; 

 am prezentat instrumentele şi procedeele tehnice specifice utilizate în activitatea de 

investigare, adaptate la specificul fraudelor de natură economico-financiară; 

 sunt prezentate, într-o manieră proprie, etapele procesului de investigare a fraudelor 

de natură economico-financiară și conținutul economic al acestuia, ca o particularizare a 

opiniilor exprimate în literatura de specialitate specifică domeniului judiciar; 

 sunt menţionate opinii şi contribuţii personale, a căror implementare poate 

perfecţiona activitatea de investigare a fraudelor, în general și a celor de natură economico-

financiară, în special. 

În capitolul 2 – sunt abordate aspectele integrării României în U.E. şi rolul acesteia în 

activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară. 

Capitolul este structurat pe cinci subcapitole, în care: 

 este definită sintagma „integrarea României în U.E.” şi sunt menţionate 

reglementările juridice specifice privind activitatea de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară; 

 sunt prezentate principalele instituţii ale statului român implicate în activitatea de 

combatere şi investigare a fraudelor de natură economico-financiară la nivel naţional şi al U.E; 

 sunt prezentate principalele instituţii europene implicate în combaterea fraudelor de 

natură economico-financiară; 

 este evidențiată necesitatea coordonării unor structuri guvernamentale la nivelul 

Uniunii Europene; 

 este prezentată adoptarea unei legislaţii europene îmbunătăţite la nivelul U.E., 

eliminând lacunele existente în prezent în unele ţări (care favorizează făptuitorii şi infractorii); 

 este pusă în evidenţă importanţa cooperării, la nivel european, cu alte instituţii cu 

atribuţii similare sau complementare cu cele ale U.E, vizând activitatea de investigare a fraudelor 

de natură economico-financiară (EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, OLAF); 

 sunt menţionate opinii şi contribuţii personale cu privire la măsurile care pot conduce 

la descentralizarea activităţilor de investigare a unor categorii de fraude (cu un grad de pericol 

social redus şi cu valori mici ale prejudiciului); 
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 sunt propuse măsuri care să stea la baza iniţierii acţiunilor de investigare, precum şi 

necesitatea reconfigurării unor instituţii la nivel central, regional şi judeţean, privind conţinutul 

Strategiei Naţionale Anti-Fraudă (măsuri noi juridice, administrative şi organizatorice, etc.)  

În analiza făcută asupra instituţiilor naţionale şi europene care desfăşoară activităţi de 

prevenire, descoperire, combatere și investigare a fraudelor, am constatat că la nivelul 

instituţiilor naţionale de profil nu se operează cu aceeași indicatori cu cei utilizați la nivelul U.E. 

pentru aprecierea activităţii de investigare a fraudelor. 

Capitolul 3 – este destinat prezentării analizei activităţii de investigare a  fraudelor de 

natură economico-financiară, acesta fiind structurat în cinci subcapitole în care: 

 este prezentat conţinutul semantic al sintagmei „analiza activităţii de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară”; 

 sunt prezentate particularităţile analizei globale şi ale analizei parțiale; 

 sunt prezentate etapele procesului de analiză a activităţii de investigare a fraudelor de 

natură economico-financiară; 

 sunt tratate în mod separat: analiza dinamicii cantitative, calitative şi structurale, a 

activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară în care sunt prezentaţi, 

pentru fiecare tip de analiză dinamică, în mod individual, indicatorii de apreciere recomandaţi a 

fi utilizaţi. 

Desigur, pentru cazurile de fraudă de natură economico-financiară problema este puțin 

diferită, pentru a face posibil utilizarea unor astfel de indicatori, în capitolele III şi IV am 

conceput elemente de structură specifice, care să pună în evidenţă proceduri noi de investigare şi 

forme de eficientizare a activităţii, în acest sens. 

De asemenea, sunt prezentate unele opinii şi contribuţii personale privind: 

 importanţa utilizării indicatorilor de apreciere recomandaţi; 

 elaborarea unor metodologii de investigare pe categorii de fraude (economico-

financiare, bancare, vamale, etc.). 

Capitolul 4 – este destinat abordării eficienţei activităţii de investigare a fraudelor de 

natură economico-financiară, la nivelul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R.. 

Capitolul este structurat în șapte subcapitole, în care: 

 sunt definite conceptele de eficienţă şi lămurit conținutul sintagmei „eficienţa 

activităţii de investigare” în cazul fraudelor de natură economico-financiară şi particularităţile 

acesteia la nivel de lucrător operativ şi al structurilor specifice de investigare a fraudelor; 

 sunt definite criteriile de apreciere pentru determinarea eficienţei activităţii de 

investigare (celeritatea, rezonabilitatea, gradul de recuperare a prejudiciului şi operativitatea); 

 sunt prezentaţi indicatorii de eficienţă, utilizaţi pentru reflectarea nivelului fraudelor 

de natură economico-financiară raportat la nivel naţional: 

 Rata criminalităţii economico-financiare la 100.000 locuitori; 

 Ponderea fraudelor de natură economico-financiară din numărul total al 

infracţiunilor cercetate de poliţie; 

 Rata constatării fraudelor de natură economico-financiară, din totalul 

infracţiunilor constatate de poliţie; 

 Rata de soluţionare a investigării fraudelor de natură economico-

financiară. 

 sunt abordate cinci căi de creştere a eficienţei activităţii de investigare a fraudelor de 

natură economico-financiară (la nivel naţional şi al U.E.); 

 sunt puse în evidenţă modalităţile de perfecţionare a pregătirii şi formării lucrătorilor 

operativi din structurile cu atribuţii de investigare a fraudelor; 

 se fac recomandări pentru aplicarea P.U.O.Z. (sau .P.U.O.S.) în cadrul structurilor cu 

atribuţii de investigare a fraudelor (şi nu numai); 

 sunt exprimate opinii şi contribuţii personale originale, privind modul de organizare 

şi urmărire a modului de realizare a sarcinilor care le revin lucrătorilor operativi cu atribuţii de 

investigare a fraudelor, precum şi pentru estimarea complexităţii fraudelor. 
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 sunt puse în evidenţă recomandările legate de necesitatea cuprinderii lucrătorilor 

operativi în programe de formare şi perfecţionare de scurtă şi lungă durată; 

 este menţionată necesitatea compatibilităţii metodologiilor de investigare a fraudelor 

(şi nu numai) cu cele din U.E. a legislaţiei în domeniu, precum şi de înfiinţare a unor structuri 

noi, la dispoziţia instituţiilor abilitate din ţară sau din cadrul U.E.. 

Capitolul 5 – este structurat în patru subcapitole, în care sunt prezentate: 

I. Modul de realizare a cercetării științifice documentare, precum și: 

 operaţionalizarea cercetării pentru cele trei tipuri de chestionare avute în vedere; 

 obiectivele cercetării întreprinse (scopul, ipoteze, sursele de date utilizate, etc.); 

 proiectarea, elaborarea şi administrarea chestionarelor; 

 colectivitatea cercetată; 

 prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor experimentale. 

Cercetare științifică documentară realizată, poate constitui pentru literatura de 

specialitate, o modalitate practică de abordare în domeniul investigării fraudelor şi de identificare 

a unor măsuri de natură organizatorică, administrativă și strategică, a căror implementare să 

determine eficientizarea activităţii de investigare a fraudelor. 

II. Studiu de caz aplicativ, care cuprinde: 

 modul de desfăşurare a activităţii de investigare (denunţ, autodenunţ, declaraţii, etc.) 

din cadrul Dosarului nr. TIX 200 / 20xx, instrumentat de lucrătorii operativi ai Serviciului de 

Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Sibiu; 

 succesiunea etapelor de instrumentare a cazului din Dosarul nr. TIX 200 / 20xx; 

 modul de finalizare a acţiunii de investigare. 

Studiu de caz aplicativ este particularizat pe investigarea unor fraude de natură 

economico-financiară (trafic de influență și înșelăciune). 

Lucrarea poate fi îmbunătăţită, iar eventualele greşeli (inerente de fapt) pot fi înţelese, ele 

nefiind consecinţa unei rele intenţii, subliniind că demersul făcut este bine intenţionat, cu scopul 

de a contribui într-o modestă măsură la cunoaşterea şi îmbunătăţirea activităţii din aria 

investigării fraudelor de natură economico-financiară în cadrul instituţiilor abilitate. 

Ţin să mulţumesc în mod deosebit, conducătorului ştiinţific, stimatei doamne profesor 

universitar doctor Elena Drăgoescu, pentru înţelegerea, interesul, implicarea şi exigenţa 

manifestată pe toată perioada pregătirii, susţinerii examenelor, întocmirii şi prezentării 

rapoartelor, cât şi pentru cooperarea şi flexibilitatea manifestată în perioada de structurare şi 

întocmire a tezei de doctorat, în fundamentarea constatărilor şi concluziilor.  

Apreciez în mod sincer modul în care am fost sfătuit şi îndrumat pentru cercetarea 

domeniului investigat, pentru modul de abordare şi înţelegere a unor repere bibliografice şi nu în 

ultimul rând, pentru implicarea în realizarea demersului ştiinţific. 

Pentru toate acestea şi nu numai, un sincer MULŢUMESC DOAMNĂ PROFESOR! 

Aş dori să aduc mulţumiri și colectivului de cadre didactice din cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Economice a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru recomandările şi sugestiile 

adresate cu ocazia susţinerii examenelor de pregătire şi prezentării Rapoartelor Ştiinţifice. 

Doresc să mai aduc mulţumirile mele sincere conducerii Facultăţii de Ştiinţe Economice 

şi a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru condiţiile excelente asigurate realizării 

documentării, studiilor, cercetării şi bazei materiale, de care am beneficiat. 

Nu în ultimul rând, doresc să aduc sincerele mele aprecieri şi mulţumiri domnului 

profesor Mihail Ţîţu, pentru sprijinul acordat în finalizarea cercetării documentare selective şi 

celor care mi-au oferit cadrul şi condiţiile necesare pentru a finaliza cu succes această teză de 

doctorat, încurajându-mă şi fiindu-mi aproape moral şi sufleteşte și, bineînțeles, țin să mulţumesc 

în mod deosebit familiei şi celor dragi, care au fost alături de mine, m-au sprijinit şi încurajat în 

toată perioada pregătirii tezei de doctorat, pentru care le sunt profund recunoscător. 

Fiecărui membru al comisiei de doctorat şi al celei de îndrumare, ţin să le aduc sincere 

mulţumiri pentru modul în care au participat la pregătirea şi susţinerea mea morală, pentru ca 

astăzi, aici, să pot prezenta şi susţine această lucrare deosebit de pretenţioasă şi complexă. 
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SINTEZA CONCLUZIILOR, OPINIILOR ŞI CONTRIBUŢIILOR 

 

I. SINTEZA CONCLUZIILOR 
Prin tematica diferită abordată și obiectivele de cercetare ale tezei, s-a urmărit o 

structurare teoretică a principalelor tipuri de fraudă (fraudă economică, financiară, fiscală, etc.), a 

cauzelor care favorizează apariţia şi modalităţile de manifestare ale acestora. 

Pe parcursul elaborării tezei de doctorat, la sfârşitul fiecărui capitol au fost formulate 

concluzii, opinii şi contribuţii personale. 

Prin fiecare capitol al tezei am căutat să aduc cele mai obiective răspunsuri, iar acolo 

unde am considerat necesar, am dezvoltat idei şi opinii care permit să se înţeleagă concret de ce 

am procedat astfel. 

În acest context, tematica tezei de doctorat este de actualitate, atât prin ansamblul de 

opinii şi contribuţii, cât şi prin modul de abordare a ipotezelor şi obiectivelor din structura 

programului de cercetare elaborat. 

În urma analizei fenomenelor studiate pe parcursul elaborării tezei de doctorat, pot fi puse 

în evidenţă următoarele concluzii, opinii şi contribuţii personale, prezentate sintetizat. 

Din dorinţa de a realiza o imagine de ansamblu cât mai edificatoare asupra tezei de 

doctorat, vom prezenta în cele ce urmează o sinteză a acestora, în ordinea structurii tezei. 

 

Sinteza concluziilor desprinse din capitolul I 

1) în cercetarea întreprinsă, s-a constatat că există în literatura de specialitate, modalităţi 

diferite de definire şi interpretare a conceptelor de fraudă, fraudă de natură economico-

financiară, fraudă fiscală şi nu numai. 

Analizând astfel diferitele definiţii date de diverşi autori conţinutului acestor concepte, se 

constată că, în esenţă, ele exprimă sub o formă sau alta, unul şi acelaşi lucru: „acea activitate 

prin care o persoană fizică sau juridică acţionează cu intenţia de a obţine în folosul său, un 

beneficiu nelegitim, încălcând o obligaţie legală ori contractuală”, sau „crearea prin mijloace 

frauduloase a unei pagube cu un scop bine determinat şi anume, obţinerea unui profit de 

natură materială”. 

Față de aceste moduri de definire, am considerat necesar ca în urma documentării 

întreprinse să aduc completări la aceste condiții privind frauda. 

2) astfel, fraudele de natură economico-financiară provoacă pagube greu de imaginat şi 

determinat, fiind considerate un fenomen şi factor perturbator al mediului economic, social și 

politic, cu influenţe negative asupra educaţiei, culturii şi sănătăţii cetăţenilor, acestea 

săvârșindu-se prin tehnici și metode specifice de către făptuitori. 

3) prin analiza formelor de manifestare ale diferitelor categorii de fraude de natură 

economico-financiară este pusă în evidenţă, în urma analizei efectuate, existenţa unor grupuri 

de indivizi, care desfăşoară activităţi necinstite, ilegale. 

4) expansiunea alarmantă a fraudelor de natură economico-financiară, este determinată de 

o serie de cauze, moduri și metode de operare, care contribuie la această expansiune. 

Vom menţiona unele dintre acestea: 

 influenţa puternică exercitată de structurile de putere din fostele state est-europene 

sau din spaţiul ex-sovietic; 

 acţiunea unor grupări internaţionale (din Orientul Apropiat, mafia italiană, etc.); 

 coruperea unor funcţionari sau manageri din ţară sau din cadrul U.E.. 

5) luarea în considerare a criteriilor propuse va determina o diferenţiere obiectivă şi 

completă a categoriilor de fraude de natură economico-financiară, care apar şi se manifestă în 

societate (după locul comiterii fraudelor, mărimea prejudiciului produs și gradul de pericol social 

al fraudei). 

6) globalizarea şi internaţionalizarea activităţilor ilegale, privind fraudele de natură 

economico-financiară, impune măsuri ferme de îmbunătăţire a legislaţiei naţionale şi europene, 

care să determine descurajarea făptuitorilor prin sistemul sancţionator, eficientizarea activităţii 
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de investigare a fraudelor de natură economico-financiară și identificarea unor măsuri, metode şi 

mijloace optime de contracarare a acţiunilor făptuitorilor. 

7) manifestarea unor tendinţe tot mai accentuate de fraudare, de deturnare a unor fonduri 

europene de la proiectele şi investiţiile aprobate pentru România impune necesitatea reprimării 

unor astfel de tendinţe prin acţiuni investigative ferme de anihilare şi destructurare a reţelelor. 

8) delimitările dintre fraudele de natură economico-financiară și criminalitatea 

economico-financiară scot în evidență o serie de diferențe din următoarele puncte de vedere al 

modului de reglementare și sancționare juridică, al conținutului și ariei de manifestare, al 

instituțiilor și mecanismelor de operare a acestora și al nivelului prejudiciilor produse. 

9) în cazul afacerilor frauduloase, scopul făptuitorilor este de a acumula profituri şi de a 

obţine dominaţia economică, protejându-şi societăţile aflate în pericol de faliment. 

10) reglementările la nivel european, în cazul investigațiilor penale au ca finalitate 

tragerea la răspundere penală a autorilor fraudelor de natură economico-financiară și luarea 

în primul rând de măsuri pentru recuperarea prejudiciului produs, pe când în România 

reglementările prevăd răspunderea penală cu pedepse privative de libertate (închisoare), în 

primul rând, iar recuperarea prejudiciului constituie o măsură complementară. 

11) investigația penală este specifică structurilor operative de investigare a fraudelor de 

natură economico-financiară și atrage după sine răspunderea penală. 

12) desfăşurarea unor procese specifice de analiză, privind particularitățile activitatea de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară, constituie un demers de mare 

responsabilitate, ce reclamă respectarea etapelor specifice activităţii de analiză și reflectarea clară 

a deficienţelor, iar finalizarea procesului de analiză trebuie să conducă la implementarea unor 

măsuri şi decizii concrete, care să conducă la obţinerea unor rezultate obiective, reale şi de 

necontestat. 

13) investigația administrativă este specifică organelor de control (naționale și ale U.E. 

și se finalizează cu măsuri de sancționare de natură materială sau disciplinară). 

14) particularitatea etapei informative constă în faptul că în obţinerea unor informaţii de 

calitate, într-un timp rezonabil, un rol important îl au: experienţa membrilor echipei de lucru, 

gradul de dotare existent, metodele aplicate și calitatea comunicării a celor în cauză, precum și 

gradul de cooperare şi de implicare a suspecților, complicilor, persoanelor vătămate şi martorilor. 

15) în afara informaţiilor obţinute de la persoane vătămate, martori, suspecți şi complici 

ai acestora, tot ca particularitate a etapei informative un impact asupra investigării fraudelor îl au 

atât durata estimată de obţinere a informaţiilor (Dej), gradul de complexitate al informaţiilor 

colectate (Gcic), cât şi gradul de dificultate al colectării informaţiilor (Gdci). 

16) particularitatea etapei investigative rezidă din necesitatea respectării de către 

lucrătorii operativi a succesiunii ansamblului de activităţi ale procesului penal, prin care sunt 

identificate şi asigurate mijloacele de probă, precum și anumite bunuri asupra cărora se poate 

institui măsura asiguratorie a sechestrului sau confiscarea specială. 

17) particularitatea etapei probative a activității de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară rezidă din conținut grupului de activități care o conturează, respectiv 

principale, auxiliare și conexe. 

18) structurile de decizie și lucrătorii operativi trebuie să apeleze la activități de 

monitorizare, observare și coordonare, care să conducă la descoperirea manoperelor frauduloase 

folosite de făptuitori la săvârșirea fraudelor de natură economico-financiară, sens în care sunt 

necesare atât resurse umane competente, cu experiență și înaltă expertiză profesională. 

19) etapa informativă este reglementată în legislația națională și se desfășoară în cadrul 

unor instituții, sau structuri specializate, ale căror atribuții sunt stabilite prin normele de 

organizare și funcționare ale acestora. 

20) investigaţia propriu-zisă trebuie considerată o metodă specifică a muncii 

informative, prin care lucrătorii operativi obţin informaţiile necesare clarificării unor situaţii sau 

fapte legate de săvârșirea unor fraude de natură economico-financiară. 
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21) materializarea activității investigative în mijloace de probă trebuie să aibă în vedere 

respectarea tuturor garanţiilor prevăzute de lege, prin acceptarea prezumţiei de nevinovăţie sau 

nimeni nu este mai presus de lege, precum și limitarea celor cu atribuţii în domeniul 

investigării, la acele acţiuni şi activităţi care să conducă la obţinerea informaţiilor şi probelor 

necesare pentru întocmirea dosarului de investigare (urmărire penală). 

22) instrumentele specifice (ancheta de investigare și investigația polițienească) sunt 

esenţiale în descoperirea mijloacelor de probă, a făptuitorilor şi complicilor acestora, care 

participă la săvârşirea fraudelor de natură economico-financiare; 

23) ancheta de investigare se deosebește fundamental de investigaţia poliţienească, prin: 

aria de cuprindere (mai mare), complexitatea problemelor abordate, volumul de muncă, mai 

ridicat, și dificultatea, mai pronunţată în obţinerea informaţiilor. 

24) sunt necesare luarea unor măsuri prin care activitatea de investigare să se 

îmbunătăţească, astfel încât ancheta de investigare şi investigaţia poliţienească să fie utile. 

25) ca nivel de importanță, fiecare dintre procedeele tehnice (constatarea criminalistică 

şi expertiza) prezentate, trebuie considerate necesare în materializarea cu succes a activităţii de 

investigare a fraudelor, ele justificându-și necesitatea în funcţie de o serie de factori (timpul, 

gradul de pericol și oportunitatea utilizării unui procedeu). 

Cercetarea efectuată a scos în evidenţă gradul de pericol social şi politic, pe care fraudele 

de natură economico-financiară le determină asupra societăţii. 

Ca domeniu al „criminalităţii gulerelor albe”, aceasta apare într-o continuă ascensiune, 

fiind favorizată atât de fenomenul globalizării, cât şi de cel al propagării fenomenului de criză, la 

scară planetară.  

Evident că şi în România se fac tot mai mult resimţite efectele imenselor prejudicii 

provocate de fraudele de natură economico-financiară, cu toate măsurile strategice luate în 

direcţia combaterii efectelor acestora.  

Cu atât mai mult, în actualul context, identificarea unor măsuri care să conducă la 

îmbunătăţirea eficienţei activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară, 

sunt necesare şi aşteptate. 

 

Sinteza concluziilor desprinse din capitolul II 

1) prin paradigma integrării României în U.E. sunt puse în evidență măsurile specifice 

care trebuie luate la nivel național, pentru realizarea integrării, deci și a activității de investigare 

a fraudelor de natură economico-financiară, conform cerințelor europene; 

2) structurile actuale de la nivelul Inspectoratelor de Poliție Județene, rezultate după 

aplicarea P.R.I., sunt asemănătoare în general, cu mici modificări impuse de unele situații 

deosebite; 

3) ansamblul de măsuri organizatorice luate au urmărit perfecționarea activității 

componentelor structurale din domeniul investigării fraudelor de natură economico-financiară, 

făcând astfel posibile îndeplinirea noilor sarcini impuse de cerințele integrării țării în U.E.; 

4) aplicarea analizei S.W.O.T. poate constitui punctul de plecare pentru formularea 

unor obiective noi, cu efecte concrete asupra activității practice desfășurate de lucrătorii operativi 

din cadrul D.I.F.; 

5) serviciile rezultate în urma reorganizării D.I.F au o structură organizaţională 

flexibilă, care asigură o viteză de reacţie ridicată la evenimentele care au loc la nivel naţional, 

sau în spaţiul european, determinate de cetăţenii români, iar responsabilităţile generate de 

procesul integrării, sunt mai bine asumate şi urmărite de către noile structuri operative din 

cadrul I.G.P.R. şi implicit din cadrul D.I.F.; 

6) C.C.P.I., ca platformă naţională unică, este specializată în schimbul rapid de date şi 

informaţii operative în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere și are rolul 

de a asigura cooperarea eficientă a principalelor canale de comunicare: Centrul S.E.C.I., 

EUROPOL, SIRENE, INTERPOL, prin intermediul structurilor de cooperare; 
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7) B.N.I. poate asigura realizarea unor verificări numai la solicitarea unei unități de 

parchet competente, în condițiile existenței unor indicii clare și relevante privind posibila locație 

a acelei persoane pe teritoriul altui stat, menționat în mod concret; 

8) activitatea care se desfășoară în prezent în cadrul P.N.F. asigură cerințele impuse de 

integrarea țării în U.E., dovadă fiind rezultatele bune obținute de celelalte structuri din cadrul 

C.C.P.I. care nu ar fi fost posibile fără aportul P.N.F.; 

9) principalele activităţi ale Biroului SIRENE au în vedere ansamblul de acţiuni de 

cooperare poliţienească operaţională şi de asistenţă între entităţile Schengen, de control, privind 

respectarea prevederilor CAAS, de administrare a structurii operaţionale şi a mijloacelor 

materiale și de reprezentare a nivelului grupului de lucru; 

10) Unitatea Naţională EUROPOL desfăşoară activităţi de cooperare cu celelalte 

structuri operative din cadrul C.C.P.I. fiind totodată organizaţia care este desemnată să coopereze 

cu EUROPOL (organizaţia  care se ocupă de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene); 

11) în urma reorganizării, A.N.A.F. are competențe și atribuții în domeniul prevenirii, 

descoperirii şi combaterii fraudelor de natură economico-financiară; 

12) cele două structuri din cadrul A.N.A.F. (D.G.A.F. și D.C.F.), prin măsurile de 

reorganizare luate (la nivel central şi teritorial), asigură cerinţelor impuse de integrarea țării în 

U.E., de reglementările elaborate în vederea protejării intereselor financiare naţionale şi 

europene și o mai bună colectare a taxelor și impozitelor la bugetul consolidat al statului; 

13) rapoartele întocmite în urma acțiunilor de control financiar și audit pun în evidență, 

după caz, modul de utilizare și administrare a fondurilor alocate, precum și aspectele negative 

constatate privind combaterea risipei și a fraudei și în special aspectele legate de respectarea 

riguroasă a disciplinei financiare; 

14) O.N.P.C.S.B., în dubla sa calitate de autoritate competentă la nivel naţional și de 

Unitate de Informaţii Financiare (U.I.F.), desfășoară acțiuni concrete, specializate, de 

combatere a spălării banilor; 

15) C.C.P.I., A.N.A.F., C.C.R. și O.N.P.C.S.B. sunt organizate şi funcţionează în baza 

unor reglementări juridice şi a unor principii care sunt în concordanţă şi deplin acord cu 

angajamentele asumate de ţara noastră în negocierile de integrare, fiind similare cu ale altor 

instituţii de profil din cadrul U.E.; 

16) O.L.A.F. are ca rol principal în cadrul U.E. asigurarea unui parteneriat viabil cu 

instituţiile naţionale din justiţie, administraţie, poliţie, etc., în concordanţă cu atribuţiilor şi 

responsabilităţilor care îi revin, „fiind considerat motorul Europei legale”; 

17) EUROPOL are sarcina de a asigura schimbul şi analiza informaţiilor privitoare la 

activităţile criminale, care afectează mai multe state membre (terorism, traficul cu carne vie, 

droguri, spălarea banilor, criminalistică economică, traficul cu specii protejate, bunuri culturale, 

inclusiv a fraudelor de natură economico-financiară); 

18) EUROJUST constituie structura operativă care, prin activităţile sale, va susţine 

celelalte structuri specifice, EUROPOL şi Oficiului de Luptă Anti Fraudă (O.L.A.F.), fiind un 

partener judiciar al acestora (fără însă a exercita un control judiciar asupra lor), în lupta 

împotriva fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale U.E.; 

19) FRONTEX are la bază un ansamblu de norme de organizare şi funcţionare specifice, 

reglementate juridic în conformitate cu ansamblul de prevederi adoptate de Parlamentul U.E. şi 

cuprinse în Regulamentele elaborate în acest sens și are reglementări clare privind competenţele 

conferite Consiliului de Administraţie; 

20) pentru realizarea integrării, România a parcurs un traseu ce a impus asumarea unor 

angajamente privind adaptarea legislaţiei naţionale privind activitatea de investigarea fraudelor 

de natură economico-financiară la cerinţele celei europene și adaptarea structurilor Poliției 

Române implicate în activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară la 

nivel naţional, conform cerințelor integrării României în U.E.. 
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Sinteza concluziilor desprinse din capitolul III 

1) analiza reprezintă o metodă de cercetare ştiinţifică, cu valenţe universale, care face 

posibilă cunoaşterea elementelor componente a diferitelor fenomene, obiecte sau procese, 

structura acestora, precum şi modul de apariţie sau dinamica lor; 

2) sintagma analiza activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-

financiară are o structură complexă, ce cuprinde atât o cercetare ştiinţifică, efectuată în vederea 

cunoaşterii dinamicii fenomenelor şi proceselor (a structurii acestora), cât și studierea 

factorilor care o compun şi condiţiilor care au determinat apariţia acestora; 

3) aprecierile exprimate cu privire la rezultatele analizei și la particularitățile care o 

conturează, pot fi folosite de structurile de decizie la elaborarea unor măsuri menite să determine 

îmbunătățirea activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară de la nivelul 

D.I.F.; 

4) modul de tratare şi abordare prezentat nu epuizează aria tipurilor de analiză dar poate 

constitui pentru factorii de decizie din aria investigării fraudelor o formă a analizei asupra 

eforturilor depuse de lucrătorii operativi; 

5) valorile rezultate aferente numărului de cazuri de fraudă care revin unui lucrător 

operativ pentru investigare sunt într-o continuă schimbare determinate de ansamblul de efecte 

(pozitive / negative) generate de aplicarea Programului de Reformă Instituțională (P.R.I.); 

6) propunerile menționate, care vizează îmbunătățirea activității de investigare, conturate 

pe cele două direcții principale (specifice și cu caracter general), o parte dintre acestea au rezultat 

în urma desfășurării unor ședințe de analiză a structurilor operative teritoriale ale D.I.F., în 

perioada ultimilor ani; 

7) pentru realizarea unui grad de soluţionare a fraudelor cât mai ridicat este necesară o 

implicare cât mai puternică a factorilor de decizie, în activitatea de investigare şi monitorizarea 

nivelului de realizare a obiectivelor stabilite, pentru fiecare caz de fraudă aflat într-o anumită 

etapă a procesului de investigare; 

8) deschiderea manifestată de structurile de decizie din cadrul I.G.P.R. şi D.I.F., care au 

pus la dispoziţia societăţii civile (prin organismele sale specializate) materialele informative 

solicitate (informaţii de interes public, materiale şi declaraţii de presă, etc.), considerăm că nu 

este suficientă pentru ca societatea civilă să devină partener de încredere; 

9) cunoaşterea gradului de complexitate global al fraudelor face posibilă dimensionarea 

capacităţii de lucru a structurilor operative, cu atribuţii în investigarea fraudelor. Astfel, în 

funcţie de numărul şi gradul de complexitate al fraudelor de natură economico-financiară 

constatate / cercetate de poliţie, se pot lua măsuri la nivelul D.I.F. de completare a liniilor de 

muncă, cu personalul operativ necesar, pentru acoperirea volumului de muncă rezultat la un 

moment dat; 

10) indicatorul numărul de tipuri de fraudă de natură economico-financiară investigate 

/ lucrător operativ din cadrul D.I.F. şi dinamica acestuia, de apreciere a dinamicii structurale, 

reflectă evoluţia numărului de fraude, de natură economico-financiară, de un anumit tip 

investigat / lucrător operativ într-o anumită perioadă; 

11) în urma analizei rezultatelor, în ceea ce priveşte activitatea de recuperare a 

prejudiciului, aceasta este întrutotul nesatisfăcătoare; 

12) studiul efectuat privind dinamica structurală a analizei activităţii de investigare a 

fraudei de natură economico-financiară, pune în evidenţă necesitatea optimizării gradului de 

încărcare cu sarcini de serviciu, precum și o serie de aspecte, obiective şi particularităţi care 

trebuie avute în vedere de factorii de decizie din structurile operative din cadrul D.I.F.. Astfel, 

implementarea celor trei posibilități de perfecționare menționate, desprinse din analiza 

structurală efectuată, vor determina o îmbunătățire concretă a activităţii de investigare a fraudei 

de natură economico-financiară. 
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Sinteza concluziilor desprinse din capitolul IV 

1) în cazul studiului întreprins, acesta va pune în evidență eficienţa activităţii de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară desfășurată de lucrătorii operativi de la 

nivelul Direcției de Investigare a Fraudelor (D.I.F.) din cadrul Inspectoratului General al Poliției 

Române (I.G.P.R.). 

2) conținutul economic al eficienței activității de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară este pus în evidență prin relația sa de dublă relativitate, adică atât prin 

obținerea de efecte economice maxime, cât și prin consumul minim de resurse / unitatea de efect; 

3) criteriile utilizate pentru determinarea particularităților analizei eficienţei activităţii 

de investigare a fraudelor de natură economico-financiară au un rol esenţial, deoarece conferă 

cele mai mari efecte economice acestei activităţi; 

4) factorii celerității sunt după natura lor: juridici, decizionali, politici, etc., fiecare dintre 

aceștia influențând într-un anumit mod nivelul de eficiență al activității de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară; 

5) în cazul determinării timpului rezonabil mediu, rezultatele obţinute pot constitui 

indicii clare pentru experţi sau factori de decizie, privind gradul de eficienţă a activităţii la nivel 

de angajat, colectiv, sau din structura de investigare a fraudelor de natură economico-financiară 

analizată; 

6) operativitatea poate contribui la realizarea unui nivel de rezonabilitate optim pentru 

lucrătorii operativi, care desfăşoară activităţi de investigare a fraudelor de natură economico-

financiară; 

7) indicatorul – Rata criminalității economico-financiare la 100.000 locuitori are o 

evoluție sinusoidală în raport cu trendul crescător al numărului total de infracțiuni cercetate de 

poliție; 

8) indicatorul – Rata constatării fraudelor de natură economico-financiară, prin 

valorile rezultate, pune în evidență necesitatea aplicării unor măsuri concrete, care să determine 

valori acceptabile ale acestuia (peste 50%), în prezent valoarea sa nedepășind 17% din numărul 

total al infracțiunilor constatate de poliție; 

9) indicatorul – Rata de soluționare a investigării fraudelor de natură economico-

financiară poate fi utilizat ca şi criteriu de apreciere a eficienţei activităţii de investigare la 

diferite categorii de infracţiuni sau tipuri de fraude, pentru lucrătorii operativi şi din cadrul 

structurilor teritoriale ale D.I.F.; 

10) consecinţele unor factori politici şi administrativi îşi pun amprenta şi influenţează 

negativ politica de personal din cadrul D.I.F., prin blocarea posturilor şi neputinţa de a angaja 

forţă de muncă tânără, fapt ce îngreunează buna administrare a actului de investigare a fraudelor; 

11) eficienţa maximă a lucrătorului operativ va fi obţinută prin realizarea tuturor 

obiectivelor propuse în Planul Unic de Investigare pe Obiective Zilnice (P.U.I.O.Z.) sau 

Săptămânale (P.U.I.O.S.); 

12) în prezent în România, sunt instituţii care şi-au dezvoltat baze de date moderne și care 

funcţionează după acte normative clare, care îşi dovedesc viabilitatea prin efectele benefice care 

le produc, fiind eficiente și utile în a clarifica existenţa relei-credinţe a suspecților, aflaţi într-o 

procedură de investigare, nu numai pentru fraude de natură economico-financiară; 

13) respectarea procedurilor și regulilor tactice specifice tehnicilor de intervievare 

ascultare, constituie baza procedurii de ascultare, care ocupă o mare parte din timpul de lucru al 

lucrătorului operativ investigator implicat în activitatea de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară; 

14) timpul pentru efectuarea controlului (conform rezonabilităţii) este cel stabilit de 

organele de investigare, iar rezultatele controlului sunt consemnate în mod obligatoriu în Procese 

verbale de control, Note de constatare, Note unilaterale, sau orice alt document prevăzut prin 

legislația specifică. 
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Sinteza concluziilor desprinse din capitolul V 

A. Cercetarea științifică documentară întreprinsă  

Aceasta a fost orientată pe direcţiile determinate de obiectivele şi ipotezele stabilite 

pentru cele trei categorii distincte de respondenţi (din mediul academic, structurile operative de 

investigare şi mediul financiar-bancar). 

Proiectarea şi construcţia chestionarelor (de tip A, B şi C) cuprinde întrebări specifice 

pentru fiecare categorie de respondenţi. 

Aceste întrebări au avut în vedere obţinerea de răspunsuri din partea respondenţilor 

privind: 

 atitudinea şi nivelul de cunoaştere de către respondenţi a conceptelor de fraudă şi 

fraudă de natură economico-financiară; 

 lacunele din societate (juridice, sociale, manageriale, educaţionale, etc.) şi modul 

cum acestea favorizează comiterea fraudelor de natură economico-financiară; 

 oportunitatea luării unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii de investigare; 

 influenţă asupra modului de investigare a fraudelor de natură economico-financiară a 

rezonabilităţii, tergiversării, operativităţii şi prejudiciului creat. 

Răspunsurile primite fac posibilă şi validarea indicatorilor de apreciere propuşi a fi 

utilizaţi în cadrul analizei dinamicii cantitative calitative şi structurale (din capitolul III) şi pentru 

determinarea eficienţei (din capitolul IV) pentru activitatea de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară, care face obiectul tezei de doctorat.  

Prin rezultatele obţinute este pusă în evidenţă necesitatea implementării unor pachete de 

măsuri de natură organizatorică, administrativă şi strategică, care pot determina îmbunătăţirea şi 

eficientizarea activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară. 

Au fost astfel validate pachetele de măsuri propuse, prin opiniile exprimate de 

respondenţii din cele trei medii (academic, de afaceri şi al structurilor specializate), justificând 

astfel demersul ştiinţific întreprins. 

B. Studiul de caz aplicativ prezentat 

Prezentarea acestui Studiu de caz aplicativ cu referire la modul concret de investigare a 

unor fraude de natură economico-financiară de către lucrătorii operativi din cadrul I.P.J. Sibiu, 

are la bază următoarele argumente: 

 îmi desfăşor activitatea în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul 

I.P.J. Sibiu de aproape 9 ani şi cunosc specificul activităţii de investigare; 

 am participat la cursuri de perfecţionare profesională, organizate de structurile 

abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

 mi-am exprimat opiniile cu privire la îmbunătăţirea activităţii de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară, în cadrul unor lucrări ştiinţifice prezentate la sesiuni 

de comunicări şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Obiectivele vizate în cadrul Studiului aplicativ răspund cerinţelor din structura tezei de 

doctorat, privind: 

 prezentarea unor cazuri concrete de investigare a unor fraude de natură economico-

financiară, din cadrul unui compartiment specializat; 

 modul de desfăşurare a activităţii de investigare de către lucrătorii operativi 

desemnaţi; 

 prezentarea detaliată a fazelor specifice activităţii de investigare; 

 analizarea elementelor constitutive ale fraudei; 

Totodată s-au avut în vedere: 

 materializarea unei situaţii concrete de investigare a unui caz de fraudă de natură 

economico-financiară (trafic de influență și înșelăciune); 

 posibilitatea realizării unui impact psihologic asupra unor subiecţi din afara sferei de 

interese; 

 conştientizarea celor care nu au tangenţă cu domeniul din aria investigării fraudelor, 

că există serioase preocupări pentru stoparea unor situaţii generatoare de fraude. 
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Studiul aplicativ prezentat, realizează o radiografie completă a unor fraude, arătând 

preocuparea lucrătorilor operatori de a investiga cât mai eficient cazurile de fraudă şi a pedepsi 

pe cei vinovaţi, recuperându-se totodată şi prejudiciul produs. 

Prin modul de prezentare şi structurare a activităţilor specifice celor trei etape ale 

procesului de investigare, studiul de caz aplicativ pune în evidenţă utilitatea Desfăşurătorului de 

activităţi specifice procesului de investigare, pentru lucrătorii operativi, propus de noi. 

Prin modul de desfăşurare a cercetării științifice documentare şi de prelucrare a 

rezultatelor, putem concluziona că obiectivele vizate au fost îndeplinite. 

Totodată, prin modul de abordare, prezentare şi interpretare a Studiului de caz aplicativ, 

considerăm că este mai bine înțeleasă activitatea de investigare a fraudelor desfășurată de 

lucrătorii operativi. 

 

II. SINTEZA OPINIILOR PERSONALE 
Pe parcursul informării, documentării şi elaborării tezei, mi-am format o serie de opinii şi 

idei a căror evenimente şi interpretare proprie, exprimate în mod sintetic, pot pune în lumină o 

serie de direcţii de acţiune care să aibă ca finalitate îmbunătăţirea activităţii de investigare a 

fraudelor, dar şi o micşorare a numărului acestora. 

Aceste opinii sunt formulate și exprimate sintetic la sfârşitul fiecărui capitol. 

 

Sinteza opiniilor personale exprimate în capitolul I 
1) modul de definire al fraudei propus surprinde mai bine condiţiile de existenţă ale 

acesteia deoarece, în conţinutul formulării, sunt prezente cumulativ ansamblul de elemente care 

trebuie să o definească, inclusiv faptul că cel care săvârşește frauda poate fi o persoană fizică 

sau juridică, care reprezintă subiectul fraudei, element nespecificat de cele mai multe definiții, 

deși este foarte important, căci sugerează cât de extinse pot fi efectele sale negative. 

2) frauda de natură economico-financiară particularizează domeniul (economic, 

financiar, juridic, social, etc.) în care se produce, iar în conținutul său cuprinde şi vizează un 

ansamblu de elemente cumulative, care o diferențiază de alte forme de infracțiuni. 

3) este dificil de identificat și combătut frauda de natură economico-financiară cu 

mijloace tradiționale, fiind necesare luarea unor măsuri ferme: elaborarea unor strategii moderne 

de combatere a fraudelor de natură economico-financiară și dotarea structurilor operative cu cele 

mai noi mijloace de descoperire și limitare a formelor de manifestare a acestora. 

4) la nivel național sunt necesare măsuri care să vizeze limitarea cauzelor favorizante 

privind apariția și existența fraudelor de natură economico-financiară, prin îmbunătățirea 

cadrului legislativ național, compatibilizarea acestuia cu reglementările Uniunii Europene și prin 

îmbunătățirea formelor de perfecționare pe probleme financiar-contabile a funcționarilor publici 

și agenților economici care desfășoară activități în acest domeniu extrem de important. 

5) diferențierea tipurilor de fraude de natură economico-financiară cu ajutorul 

criteriilor propuse, va permite lucrătorilor operativi din structurile abilitate, să cuprindă, într-un 

Registru de evidență operativă, fraudele constatate, reclamate și investigate, precum și modul 

de operare al acestora în ansamblul lor, pe perioade de timp bine determinate. 

6) pentru realizarea și menținerea unui mediu economic curat și sănătos, se impun luarea 

unor măsuri ferme care să determine accelerarea preocupărilor pentru crearea unui spaţiu 

judiciar european, armonizarea eforturilor instituţiilor de specialitate în direcţia descurajării 

evazioniştilor și identificarea acelor forme de sancţionare şi evidenţă a făptuitorilor, care să-i 

descurajeze şi să-i determine să renunţe la a săvârşi astfel de fraude. 

7) delimitările dintre fraudele de natură economico-financiară și criminalitatea 

economico-financiară scot în evidență o serie de diferențe care fac posibilă identificarea unor 

categorii noi de fraude de natură economico-financiară la nivelul unor instituţii autohtone de 

profil și luarea unor măsuri concrete, de perfecționare a activității de investigare a lucrătorilor 

operativi. 
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8) în cazul afacerii frauduloase, atributul ne sugerează că afacerea este una făcută cu 

înșelăciune, bazată pe rea credință, deci pe fraudă, este o hoție al cărui scop este obținerea de 

profit de pe urma atingerii drepturilor altuia sau a altora. 

9) pentru contracararea efectelor negative ale afacerilor frauduloase, pot fi utile 

următoarele măsuri privind obligativitatea ca deschiderea şi funcţionarea efectivă a conturilor 

bancare ale societăților comerciale să nu se poată face, decât după comunicarea şi înscrierea 

conturilor respective la organele financiare teritoriale în raza căruia îşi are sediul şi unde depune 

bilanţul contabil, agentul economic respectiv, iar deschiderea altor conturi să nu se poată face 

decât în cazuri temeinic justificate şi cu respectarea unor condiţii. 

10) munca informativ-operativă trebuie considerată o metodă specifică a investigaţiei 

penale, desfășurată de lucrătorii operativi din cadrul D.I.F. în vederea obţinerii unor date și 

informaţii, care conduc la clarificarea tuturor aspectelor care au determinat săvârşirea acestora, 

identificarea făptuitorilor și recuperarea în totalitate a prejudiciului produs prin infracțiune. 

11) modalităţile de obţinere a informaţiilor care conturează prima particularitate a 

investigării fraudelor, au un impact major asupra acesteia, prin faptul că fiecare dintre cei patru 

factori menţionaţi şi prezentați pun în evidenţă la rândul lor, alte particularităţi specifice, care nu 

se mai întâlnesc la alte forme de activităţi ale structurilor din cadrul I.G.P.R.. 

12) cea de-a doua particularitate a activităţii de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară, reflectată de etapa investigativă, caracterizează şi condiţionează reuşita 

acţiunii, constituind prin ansamblul de activităţi indicatorul stării de sănătate a activităţii 

desfăşurate de o structură operativă prin lucrătorii săi operativi. 

13) a treia particularitate a activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-

financiară este determinată de modul în care cele trei grupe de activităţi (principale, auxiliare şi 

conexe) determină realizarea etapei probative. 

14) pentru îmbunătățirea modului de desfășurare a procesului de investigare a fraudelor 

de natură economico-financiară se impune: participarea în echipă a structurilor specializate în 

culegerea, analizarea şi prelucrarea informaţiilor obţinute; existența unor lucrători operativi 

competitivi și cu expertiză recunoscută în investigarea cazurilor de fraudă de natură 

economico-financiară; monitorizarea și respectarea etapelor specifice procesului de investigare. 

15) calitatea şi acuratețea rapoartelor transmise de lucrătorii operativi trebuie să reflecte 

priorităţile culegerii de informaţii în concordanţă cu cerinţele ciclului informaţional (procesul 

de căutare, culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiilor) și modul cum sunt parcurse fazele 

sale, lucrătorii operativi putând utiliza instrumentul de lucru propus (Ghidul Operativ de 

Investigare). 

16) numai în măsura în care o activitate investigativă se desfăşoară cu respectarea tuturor 

garanţiilor prevăzute de lege și toate rezultatele constatate sunt consemnate în cuprinsul actelor 

investigative, ea poate fi considerată un mijloc de probă, administrat în condițiile legii 

(ascultarea unor persoane, cercetări la faţa locului, ridicări de acte, verificarea gestiunii, 

organizarea unui filtru sau a unei razii, filajul, etc.). De modul în care sunt pregătite şi parcurse 

fazele din cadrul etapei investigative, depind performanţele lucrătorilor operativi și a structurilor 

de decizie, implicate în această activitate. 

17) pentru lucrătorii operativi Desfăşurătorul activităţilor specifice procesului de 

investigare, Planul Unic de Obiective Săptămânal (P.U.O.S.) sau Zilnic (P.U.O.Z.), precum şi 

Ghidul Operativ de Investigare constituie instrumente practice care pot orienta într-o direcţie 

bună activitatea lucrătorilor operativi. 

18) din studiul legislaţiei care reglementează cele două procedee tehnice am constatat că 

aceasta nu acoperă în totalitate toate aspectele privind drepturile şi obligaţiile experţilor sau 

specialiştilor, iar actele normative elaborate fac prea puţine trimiteri la efectele economico-

financiare care se produc în urma săvârşirii fraudelor de către făptuitori, care trebuie abordate în 

egală măsură de către expert, iar opiniile diverse exprimate în literatura de specialitate juridică şi 

economico-financiară, cu privire la cele două procedee tehnice, să fie racordate la reglementările 

din Uniunea Europeană în acest domeniu. 
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Sinteza opiniilor personale exprimate în capitolul II 
1) prin paradigma integrării României în U.E. se evidenţiază, practic, eforturile 

concentrate depuse de Uniunea Europeană şi România pentru a face posibile schimbările 

necesare în ţară, prin realizarea procesului de integrare; 

2) schema funcțională de la nivelul Poliției Capitalei, propusă în Figura nr. 5, pune mai 

clar în evidență structurile operative pe linii de muncă specifice, având în vedere aria de 

cuprindere a ansamblului de probleme pe linie de investigare a fraudelor de natură economico-

financiară, care se întâlnesc și trebuie gestionate la nivelul sectoarelor și municipiului București; 

3) faptul că la nivel național nu se mai află și alte structuri de investigare asemănătoare, 

care să genereze o competiție concretă, o analiză S.W.O.T. ar fi benefică dacă s-ar raporta la 

instituții asemănătoare, pentru comparație, din alte țări membre ale U.E.; 

4) în Planurile de Acţiune anuale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române 

(I.G.P.R.) trebuie să fie cuprinse o serie de acțiuni și implementate măsuri, care să conducă la 

descentralizarea nivelelor de decizie ale structurilor centrale către structurile operative teritoriale 

locale privind activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară, 

compatibilizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană (implicit a altor țări membre, în ceea ce 

privește reglementarea juridică a fraudei comunitare) și creșterea vitezei de reacție a structurilor 

operative ale D.I.F. la provocările mediului de afaceri, generând efecte pozitive asupra activităţii 

de investigare a fraudelor de natură economico-financiară; 

5) pentru desfăşurarea activităţii privind prevenirea şi combaterea fraudelor de natură 

economico-financiară şi implicit a infracţionalităţii la nivel naţional şi european, apreciem că 

C.C.P.I. are o structură de cooperare polițienească corespunzătoare, care satisface în prezent 

cerinţele impuse de integrarea ţării în U.E.; 

6) este necesară adaptarea, completarea și armonizarea cadrului legislativ național, care 

să îmbunătățească cooperarea internațională, neajunsurile constatate cu privire la B.N.I. 

conducând la neonorarea la timp a solicitărilor adresate de structurile operative naţionale 

(B.N.I.), de către partenerii străini, ineficienţa unor astfel de demersuri fiind cauzată de lipsa 

prevederilor din legislaţia naţională ale unor ţări membre privind modul de reglementare a 

solicitărilor, precum și cheltuirea nejudicioasă a resurselor (umane, financiare, etc.); 

7) neajunsurile constatate în activitatea P.N.F. ar putea fi diminuate, sau eliminate, 

dacă la nivelul U.E. s-ar iniția acțiuni care să vizeze simplificarea unor proceduri, care în prezent 

sunt complicate și creează dificultăți în cooperarea între țările membre ale U.E.; 

8) neajunsurile care se manifestă în prezent în activitatea Biroului SIRENE sunt 

determinate parţial de faptul că România nu a aderat la Spaţiul Schengen, chiar dacă a îndeplinit 

criteriile stabilite inițial, iar impactul acestor întârzieri se răsfrânge asupra amânării eliminării 

controalelor la frontierele externe ale ţării cu celelalte state membre U.E.; 

9) eliminarea neajunsurilor constatate și simplificarea excesului de birocrație, care 

vizează condiționarea solicitărilor de asistență de către EUROPOL, de existența unor informații 

certe și limitarea accesului la baza de date din rețeaua metropolitană a U.E., va conduce la 

îmbunătăţirea activităţii sale, asigurând astfel un schimb rapid de informaţii privind săvârşirea 

de către cetăţenii români a unor fraude de natură economico-financiară în spaţiul U.E.; 

10) prin elaborarea unui mecanism unic de control în cadrul A.N.A.F. se reglementează 

mai bine lupta împotriva evaziunii fiscale la nivel național, eliminându-se paralelismele privind 

evaluarea fiscală diferită pentru aceleași operațiuni economice, care conduc la prezența în 

aceeași perioadă, la același agent economic, a mai multor instituții abilitate să efectueze 

concomitent acțiuni de control cu tematică apropiată; 

11) în ceea ce privește structura organizatorică a A.N.A.F., actuala formă de subordonare 

și coordonare din cadrul M.F.P. este excesiv de stufoasă, ceea ce ne determină să considerăm 

mai eficientă adoptarea unei structuri funcționale specifice numai pentru A.N.A.F., care să aibă o 

structură organizatorică formată dintr-o direcție, cu servicii și atribuții în direcția prevenirii, 

descoperirii și combaterii fraudelor financiare și vamale; 
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12) existența în structura C.C.R. a două organisme specializate cu activități distincte pe 

acțiuni de control și audit, reduce semnificativ calitatea acesteia de instituție supremă de control 

financiar și de organ jurisdicțional. 

13) considerăm că se impune diversificarea acţiunilor care să determine o creştere a 

modului de implicare a structurilor O.N.P.C.S.B., în destructurare grupurilor infracționale și care 

să conducă la îmbunătăţirea activităţii de prevenire, descoperire şi combatere a fraudelor de 

spălare a banilor, precum şi, mai ales, creşterea gradului de recuperare a prejudiciului produs 

prin fraudele de natură economico-financiară; 

14) în activitatea C.C.P.I., A.N.A.F., C.C.R. și O.N.P.C.S.B. apreciem ca fiind necesară 

stabilirea instituţiei care are competenţa efectuării controlului financiar asupra noilor instituţii 

înfiinţate în urma reformei de descentralizare (D.G.R.F.P. şi D.A.F.); respectarea termenelor 

iniţiale prevăzute pentru efectuarea unor forme de control la agenţii economici consideraţi 

volatili sau cu comportament fantomă; optimizarea costurilor generate de acţiunile de control 

întreprinse; îmbunătăţirea gradului de descoperire a cazurilor de fraudă de natură economico-

financiară în urma controalelor efectuate și intensificarea acţiunilor de implementare a unor 

măsuri rezultate ca urmare a controlului întreprins la anumite instituţii şi agenţi economici. 

15) pentru ca O.L.A.F. să constituie principala instituţie dinamică, cu un rol important în 

lupta pentru apărarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene și un instrument deosebit 

de eficient în combaterea fraudelor de natură economico-financiară din cadrul U.E., este 

necesar ca la nivelul U.E. să îi fie sporite competențele și responsabilitățile; 

16) unitatea de sprijin EUROJUST constituie una din structurile specializate din cadrul 

U.E., care trebuie să fie abilitată să desfăşoare atât activități de coordonare şi urmărire, precum și 

activități de control asupra modului de efectuare a investigațiilor desfășurate de structurile 

operative abilitate din cadrul ţărilor membre ale U.E.; 

17) în cazul FRONTEX, întrucât ocuparea posturilor în cadrul Agenţiei şi din birourile 

specializate se face prin detaşare şi nu prin concurs, cum ar fi normal, acest fapt nu mai 

corespunde metodelor moderne şi recrutare, situaţie ce conduce la subiectivism privind 

aprecierea calităţii personalului detaşat; 

18) toate prioritățile și direcții de acțiune, în plan național și internațional ale Poliției 

Române, avute în vedere pentru adaptarea legislaţiei naţionale la cerinţele aquis-ului comunitar 

trebuie să constituie o preocupare permanentă atât pentru structurilor legislative şi de decizie, 

guvernamentale, cât și ale celor din cadrul I.G.P.R.. 

19) ca urmare a implementării măsurilor prevăzute în Programul de Reformă 

Instituţională a M.A.I., în prezent sunt asigurate condițiile pentru obţinerea unor rezultate 

deosebite, care îi conferă României, rolul de lider, atât în domeniul investigării fraudelor de 

natură economico-financiară, cât şi ca factor de securitate şi stabilitate la nivel regional. 

 

Sinteza opiniilor personale exprimate în capitolul III 
1) cele patru particularități ale analizei activității de investigare prezentate, sunt 

diferențiate, în mod concret, după criteriile menționate; 

2) un rol important îl are pregătirea procesului de analiză, cu etapele sale specifice 

(planificarea, pregătirea, dezbaterea și concluziile), făcând astfel posibilă cunoaşterea multiplelor 

aspecte, factori şi cauze care o particularizează, faţă de celelalte activităţi din cadrul I.G.P.R.. 

Acest mod de analiză poate fi extins şi la alte categorii de fraude sau infracţiuni din domeniul 

criminalităţii economico-financiare; 

3) pentru creşterea ponderii fraudelor de natură economico-financiară investigate de 

lucrătorii operativi din cadrul D.I.F., în totalul celor cercetate de poliţie, respectiv a 

indicatorului de apreciere a dinamicii cantitative (Idc1) sunt necesare luarea unor măsuri 

specifice, care trebuie să aibă în vedere adăugarea unor criterii noi, suplimentare de diferenţiere a 

fraudelor, care în prezent se face numai după nivelul prejudiciului cauzat și implementarea unor 

procedee de investigare moderne, aplicate în unele state membre ale U.E.; 
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4) valorile indicatorului de apreciere a dinamicii cantitative (Idc2) sunt în deplină 

dependenţă de ansamblul de cauze care determină creşterea / descreşterea numărului de fraude 

de natură economico-financiară investigate; 

5) organizarea și desfășurarea ședințelor de analiză cu respectarea metodologiei care 

vizează organizarea acestora, poate constitui un instrument eficient al analizei dinamicii 

cantitative și în final să conducă la îmbunătățirea activității de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară; 

6) pentru mărirea gradului de soluţionare a cazurilor investigate de lucrători operativi 

sunt necesare luarea unor măsuri care să aibă în vedere: 

 asigurarea unui nivel calitativ tot mai ridicat al activităţii de investigare de către 

lucrătorii operativi, prin creşterea nivelului de pregătire profesională a acestora ca urmare a 

participării la cursuri de perfecţionare şi schimburi de experienţă; 

 implementarea unor standarde calitative şi proceduri specifice, noi adaptate la 

specificul actual al structurilor infracţionale naţionale care devin tot mai ingenioase; 

 eliminarea acelor factori perturbatori (stres, presiune, influenţe, etc.) care îşi pun 

amprenta şi influenţează negativ comportamentul şi randamentul lucrătorilor operativi. 

7) pentru ca societatea civilă să devină un partener de încredere și un vector de bază în 

activitatea de perfecţionare, precum şi în aria investigării fraudelor, este necesară: 

 dezvoltarea unor programe de informare şi conştientizare a tuturor cetăţenilor (adulţi, 

copii, etc.) privind prevenirea şi combaterea faptelor de fraudă; 

 instituirea unor protocoale de colaborare şi informare între instituţiile specializate 

(I.G.P.R, I.S.U, I.P.J.) cu cele ale administraţiei locale şi unităţilor de învăţământ, în vederea 

creşterii transparenţei instituţionale şi supunerii dezbaterii în şcoli a unor cazuri concrete de 

fraude. 

8) utilizarea gradului de complexitate global poate constitui un instrument de lucru 

practic, necesar în determinarea unor valori necesare determinării gradului de încărcare cu 

sarcini de serviciu a lucrătorilor operativi și a metodologiei de lucru elaborate în acest sens; 

9) indicatorul de apreciere a dinamicii structurale (Ids2) devine util în cazurile de 

monitorizare a unor tipuri de fraude din structura celor de natură economico-financiară, care 

ajung să se săvârşească într-o anumită zonă geografică, fiind totodată un instrument util în 

aprecierea evoluţiei cauzelor care generează aceste fraude; 

10) activitatea nesatisfăcătoare de recuperare a prejudiciului, este determinată de 

existenţa unor cauze care îşi au originea în: 

 legislaţia naţională care, în prezent, nu este compatibilizată pe deplin cu legislaţia 

comunitară; 

 măsurile asiguratorii actuale nu asigură un grad ridicat al nivelului de recuperare a 

prejudiciilor cauzate; 

 existenţa unor deficienţe în modul de administrare a procedurilor probatorii; 

 existenţa unui circuit anevoios şi lung privind timpul de soluţionare a dosarelor 

penale de natură economică; 

 dimensionarea necorespunzătoare a volumului de muncă atât la nivelul lucrătorilor 

operativi din structurile de investigare a fraudelor de natură economico-financiară din cadrul 

D.I.F., cât şi a celor din sistemul judiciar. 

11) indicatorii de apreciere specifici recomandaţi în cazul analizei dinamicii structurale, 

fac posibilă punerea în evidenţă a unor aspecte ale activităţii de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară, dintre care cele mai semnificative vizează: 

 diversitatea mare de tipuri şi categorii de fraude de natură economico-financiară; 

 gradul diferit de complexitate al fraudelor; 

 existenţa unei ierarhii a complexităţii; 

 necesitatea diferenţierii fraudelor; 

 acordarea de puncte (conform gradului de complexitate rezultat); 

 utilizarea unei scale unice de apreciere privind diversitatea mare de fraude. 
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Fiecare indicator de apreciere poate constitui o pârghie de determinare pentru tipurile de 

analiză dinamică folosite în acest capitol, dar aceștia pot fi îmbunătăţiţi ca structură şi influenţă, 

în raport cu obiectivele activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară 

stabilite de nivelurile de decizie din cadrul D.I.F.. 

 

Sinteza opiniilor personale exprimate în capitolul IV 
1) în cadrul analizei eficienţei activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-

financiară, criteriile menționate fac posibilă evidențierea particularităților care conturează 

eficiența, precum și efectele economice pe care acestea le generează; 

2) pe baza datelor obţinute, privind gradul de eficiență al activității la nivel de angajat, 

colectiv, sau din structura de investigare a fraudelor de natură economico-financiară analizată, se 

poate prognoza volumul de lucrări şi necesarul de forţă de muncă specializată; 

3) este important ca segmentul 0-1 care este considerat optim în cazul rezonabilității, 

privind estimarea timpului rezonabil mediu, pentru pregătirea documentelor de declanşare a 

acţiunii de investigare să nu fie depăşit, creându-se astfel o situaţie de ineficienţă; 

4) indicatorul – Rata criminalității economico-financiare la 100.000 locuitori, prin 

evoluția sa, pune în evidență (eventualele creșteri / descreșteri) constatate în urma determinării 

sale, acesta putând fi folosit ca un instrument de comparație al rezultatelor obținute de structurile 

operative din teritoriu, iar variațiile sale exprimă efectul măsurilor întreprinse de către I.G.P.R.; 

5) măsurile concrete menționate, care vizează diferențierea după tipul de fraudă și 

aplicarea unor criterii de apreciere, ar putea conduce la degrevarea lucrătorilor operativi de un 

mare volum de muncă şi implicit la eficientizarea efortului depus în activitatea de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară; 

6) valorile indicatorului – Rata de soluționare a investigării fraudelor de natură 

economico-financiară pune în evidență eficienţa activităţii de investigare fraudelor de natură 

economico-financiară desfășurată în cadrul D.I.F., acesta putând constitui pentru organele de 

decizie un instrument obiectiv de apreciere a eforturilor lucrătorilor; 

7) efectele globalizării, progresele ştiinţei şi tehnicii din unele ramuri (cibernetizarea, 

informatizarea, etc.) la scară mondială, reclamă necesitatea ca şi domeniul activităţilor de 

investigare a fraudelor să se adapteze cât mai rapid şi să răspundă exigenţelor impuse de aceste 

evoluţii; 

8) Planurile Unice de Investigare pe Obiective Zilnice (P.U.I.O.Z.) sau Săptămânale 

(P.U.I.O.S.), pot constitui pentru factorii de decizie un instrument important în aprecierea 

eficienței activității desfășurate de lucrătorii operativi; 

9) considerăm oportună elaborarea unui Ghid Operativ de Surse (G.O.S.) care să 

faciliteze obținerea ansamblului de informații și documente (din țară și străinătate), asigurând 

astfel un timp rezonabil pentru finalizarea activităților de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară; 

10) pentru a se realiza o eficiență sporită a acestor tehnici de intervievare-ascultare sunt 

necesare măsuri care să determine: 

 o îmbunătățire a pregătirii profesionale a lucrătorilor operativi investigatori prin 

cursuri periodice intensive de perfecționare în domeniu pentru a fi la curent cu cele mai noi și 

moderne tehnici și metode de intervievare-ascultare; 

 creșterea gradului de dotare și înzestrare a lucrătorilor operativi investigatori și 

modernizarea condițiilor de realizare a tehnicilor de intervievare-ascultare, prin achiziționarea de 

aparatură audio-video în vederea fixării declarațiilor și construirea unor camere de audiere; 

 respectarea de către lucrătorii operativi investigatori a procedurii de ascultare, a 

etapelor specifice privind interogatoriul, ascultarea martorilor, persoanei vătămate, suspectului și 

inculpatului, precum și a regulilor tactice cuprinse în planul de audiere. 

11) de modul cum sunt valorificate și interpretate analizele și constatările făcute de 

organele de control, depinde succesul implementării măsurilor luate. 
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Sinteza opiniilor personale exprimate în capitolul V 

A. Referitor la Cercetarea documentară întreprinsă 

O astfel de cercetare, cu tematica sa specifică, constituie o premieră în literatura de 

specialitate în domeniu, oferind celor interesaţi idei şi argumente viabile pentru îmbunătăţirea 

activităţilor şi în alte domenii din structurile specializate ale M.A.I. 

În structura capitolului V sunt menţionate un ansamblu de obiective şi ipoteze care, pe 

parcursul cercetării am căutat să le atingem. 

La răspunsurile primite pentru cele trei chestionare, cele 54 de întrebări, conform celor 

cinci valori de apreciere (a-e), în urma prelucrării rezultatelor s-a constatat: 

 variaţia mare a opiniilor exprimate pe scala de apreciere; 

 variaţia interesului manifestat pentru anumite tipuri de întrebări de către respondenţi; 

 nivelul diferit de cunoaştere şi înţelegere a unor noţiuni ce ţin de definirea 

conceptelor de fraudă, frauda de natură economico-financiară, etc.; 

 exprimarea unor opinii confuze, faţă de întrebarea respectivă (ca efect al lipsei de 

cunoaștere, concentrare sau timp). 

1) Pentru cele 12 întrebări ale chestionarului A, au fost elaborate 3 obiective şi 9 

ipoteze privind: 

 identificarea mediului de informare, cunoaştere şi diseminare a informaţiilor legate 

de fraudele de natură economico-financiară şi activitatea de investigare a acestora de către 

respondenţii din mediul academic; atitudinea respondenţilor faţă de fraudele de natură 

economico-financiară;  

 nivelul de cunoaştere şi înţelegere a prejudiciilor generate de aceste categorii de 

fraude; 

 direcţiile prin care activitatea de investigare a acestor fraude poate fi îmbunătăţită; 

Am avut în vedere totodată: 

 analiza atitudinii respondenţilor faţă de fraudele de natură economico-financiară; 

 în ce măsură respondenţii au cunoştinţe despre procesul de investigare a fraudelor; 

 identificarea unor direcţii (măsuri) de îmbunătăţire a activităţii de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară; 

După prelucrarea celor 50 de chestionare (tip A), a răspunsurilor date de respondenţi, 

constatăm: 

 un număr limitat de respondenţi susţin că: 

 cunosc elementele care definesc o fraudă (26%); 

 programele de pregătire ale studenţilor conţin informaţii legate de fraude 

(30%); 

 tipurile de lacune din societate influenţează comiterea fraudelor de natură 

economico-financiară (24%). 

 un număr important de respondenţi susţin că măsurile de recuperare a prejudiciului 

propuse, sunt cele mai eficiente (46%). 

 un număr important de respondenţi susţin că: 

 implementarea unor pachete de măsuri organizatorice pot îmbunătăţi 

activitatea de investigare a fraudelor economico-financiare (≈50%); 

 implementarea unor pachete de măsuri administrative pot îmbunătăţi 

activitatea de investigare (≈26%); 

 implementarea unor pachete de măsuri strategice pot îmbunătăţi 

activitatea de investigare (≈50%) 

2) Pentru cele 26 de întrebări din structura chestionarului B, au fost elaborate 5 

obiective şi 16 ipoteze privind: 

 analiza modului de informare, cunoaştere şi diseminare a informaţiilor legate de 

fraudele de natură economico-financiară şi activitatea de investigare a acestora de către 

respondenţii din structurile specializate, cu atribuţii în domeniu; 



29 

 identificarea modalităţilor  (căilor) de îmbunătăţire a activităţii de investigare a 

fraudelor; 

După prelucrarea chestionarelor (de tip B), răspunsurile primite ne arată că: 

 o parte importantă dintre respondenţi cunosc modul de definire a fraudei (≈34%) şi 

32% susţin că săvârșirea lor produce importante prejudicii la bugetul de stat. 

 o parte dintre respondenţi (≈34%), ca lucrători operativi, consideră că s-au confruntat 

cu anumite situaţii, care au condus la tergiversarea instrumentării unor fraude de natură 

economico-financiară; 

 peste (≈32%) dintre respondenţi susţin necesitatea instrumentării operative a unei 

fraude constatate; 

 28% dintre respondenţi susţin că volumul ridicat de sarcini influenţează calitatea 

activităţii de investigare, precum şi încadrarea în termene rezonabile; 

 32% dintre respondenţi susţin că, finalizarea în termene rezonabile a unei fraude, 

depinde de gradul de complexitate al acesteia; 

 50% dintre respondenţi susţin necesitatea implementării unui pachet de măsuri 

organizatorice care pot avea ca efect îmbunătăţirea eficienţei activităţii de investigare a 

fraudelor; 

 22% dintre respondenţi consideră că adoptarea unor măsuri administrative poate 

conduce la îmbunătăţirea activităţii de investigare a fraudelor; 

 22% dintre respondenţi susţin necesitatea implementării unor măsuri strategice, care 

pot determina îmbunătăţirea activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară. 

3) Pentru cele 16 întrebări din structura chestionarului C, au fost elaborate 4 obiective 

şi 10 ipoteze privind: 

 identificarea nivelului de informare, cunoaştere şi interpretare a elementelor ce 

conduc la comiterea de fraude de natură economico-financiară; 

 efectele generate de producerea fraudelor de natură economico-financiară în 

instituţiile în care lucrează; 

 analizarea opiniilor exprimate privind modalităţile de îmbunătăţire a activităţii de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară. 

 influenţa diferitelor tipuri de fraude de natură economico-financiară asupra instituției 

proprii; 

 atitudinea faţă de calitatea relaţiilor interpersonale şi procesele de comunicare între 

angajaţii din instituție; 

 opinia privind activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară, 

desfăşurată de către instituţiile abilitate. 

După prelucrarea celor 50 de chestionare (tip C) a răspunsurilor date de respondenţi se 

constată: 

 24% dintre respondenţi afirmă că organizaţia din care face parte, a fost afectată de 

unele dintre tipurile de fraude de natură economico-financiară cunoscute; 

 22% dintre respondenţi susţin că, existenţa lacunelor din societate sau din propria 

organizaţie favorizează comiterea fraudelor; 

 16% dintre respondenţi susţin că anumite acţiuni (de natură juridică, administrativă, 

sociale, etc.) îi pot descuraja pe potenţialii făptuitori; 

 26% dintre respondenţi susţin necesitatea instrumentării operative a fraudelor de 

natură economico-financiară constatate; 

 24% dintre respondenţi susţin necesitatea aplicării unor măsuri asiguratorii pentru 

recuperarea prejudiciilor produse de fraudele de natură economico-financiară; 

 22% dintre respondenţi susţin necesitatea adoptării unui pachet de măsuri 

organizatorice a căror implementare va conduce la îmbunătăţirea eficienţei activităţii de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară; 
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 18% dintre respondenţi apreciază că pachetul de măsuri administrative prin 

implementare, va conduce la îmbunătăţirea eficienţei activităţii de investigare a fraudelor de 

natură economico-financiară; 

 32% din respondenţi consideră că, prin implementarea unui pachet de măsuri 

strategice activitatea de investigare a fraudelor poate fi eficientizată. 

B. Referitor la Studiul de caz aplicativ 

Cele două tipuri de fraude de natură economico-financiară (trafic de influenţă şi 

înşelăciune) prezentate în acest capitol, fac posibilă identificarea particularităţilor specifice 

activităţii de investigare a unor tipuri de fraude (economico-financiare şi nu numai). 

Sunt concretizate aspectele specifice celor trei etape ale procesului de investigare, în mod 

secvenţial, menţionându-se declaraţiile şi faptele petrecute şi suportate de către persoanele 

vătămate. 

Astfel de exemplificări pot constitui (după opinia personală), modalităţi de informare a 

colectivităţilor din afara structurilor M.A.I acestea având astfel posibilitatea să înţeleagă 

necesitatea respectării cadrului legal specific domeniului lor de activitate.  

 

III. SINTEZA CONTRIBUȚIILOR PERSONALE 
Pe parcursul informării, documentării şi elaborării acestei cercetări științifice, am reuşit să 

identific din vasta bibliografie studiată şi din practica în domeniu, unele concepte, idei şi opinii, 

a căror interpretare proprie poate fi acceptată ca şi contribuţii personale. 

 

Sinteza contribuțiilor personale exprimate în capitolul I 
1) o primă contribuție ca autor al acestei teze, se concretizează în definiția fraudei. 

Astfel, am definit frauda ca fiind „acea activitate, profund imorală, prin care o persoană, fizică 

sau juridică, acționează cu rea credință, cu intenția de a-și procura un bun (material sau 

moral), prin înșelăciune, cu încălcarea unor obligații legale sau contractuale convenite între 

părți”; 

Apreciem că acest mod de definire surprinde mai bine condiţiile de existenţă ale fraudei, 

deoarece, în conţinutul formulării, sunt prezente cumulativ ansamblul de elemente care trebuie 

să o definească (realizarea unui folos material injust, existența unei pagube, producerea unor 

efecte economico-financiare și inducerea în eroare), inclusiv faptul că cel care săvârşește frauda 

poate fi o persoană fizică sau juridică, care reprezintă subiectul fraudei, element nespecificat de 

cele mai multe definiții, deși este foarte important, căci sugerează cât de extinse pot fi efectele 

sale negative. Includerea în definiția fraudei și a subiectului acesteia, considerăm că reprezintă 

și o contribuție personală a autorului tezei, la îmbogățirea teoriei financiare vizând fenomenul, 

atât de nociv și de extins, care este frauda de natură economico-financiară. 

2) a doua contribuție se concretizează în propunerea de înființare a unui Registru de 

evidență operativă a fraudelor care va permite diferențierea de către lucrătorii operativi a 

tipurilor de fraude constatate, reclamate și investigate, precum și modul de săvârșire al acestora 

în ansamblul lor, pe perioade de timp bine determinate. Un astfel de Registru va permite să se 

urmărească evoluția tipurilor de fraude de natură economico-financiară săvârșite în timp (și pe 

zone geografice), în raport cu criteriile de diferențiere propuse. 

3) o altă contribuție personală se referă la particularitățile activităţii de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară, sens în care am adaptat şi elaborat noi categorii de 

diferenţiere a fraudelor şi de estimare a timpilor necesari pentru conturarea particularităților 

specifice etapelor procesului de investigare. 

4) o altă contribuție personală vizează optimizarea procesului de investigare, arătând că 

pentru efectuarea activităţilor auxiliare, considerăm că acestea pot fi realizate de personalul cu 

studii medii, degrevând astfel lucrătorii operativi investigatori de acest gen de activităţi, aceştia 

având astfel timp mai mult să se preocupe de ansamblul de activităţi care formează grupa 

principală (menţionate în etapa investigativă). 
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5) cu privire la instrumentelor specifice, am considerat oportună prezentarea unor 

propuneri reprezentând în fond contribuții personale, care să determine limitarea şi / sau 

eliminarea neajunsurilor cu privire la utilizarea acestora, respectiv: implementarea unui sistem 

de stimulare, cointeresare şi motivare a lucrătorilor operativi din structurile investigative; 

identificarea posibilităţilor de a se introduce în practica investigativă a unor tehnici moderne de 

investigare și convingerea unor făptuitori să coopereze cu lucrătorii operativi. 

6) concluziile şi opiniile formulate, care se regăsesc în aria contribuţiilor personale, au în 

vedere constituirea unor colective de investigare care să analizeze şi să propună oportunităţi de 

apelare la un anumit procedeu (formate din specialişti cu pregătire în domeniul juridic, 

economico-financiar şi social), reglementarea juridică privind utilizarea unor procedee şi 

metode de investigare moderne (hipnoza, sistemele video ascunse, confruntarea făptuitorilor, 

etc.) și asigurarea accesului lucrătorilor operativi din cadrul D.I.F. la bazele de date moderne 

specifice acestei activităţi, din cadrul Uniunii Europene. 

 

Sinteza contribuțiilor personale exprimate în capitolul II 
1) propunerea unei Metodologii practice de lucru (conform Tabelului nr. 10), în baza 

activităților care se regăsesc la nivelul D.I.F. și a celor constatate, aplicabilă la nivelul oricărui 

serviciu sau birou de investigare a fraudelor de natură economico-financiară. Aceasta se poate 

dovedi avantajoasă pentru lucrătorii operativi, în parcurgerea etapelor specifice procesului de 

investigare a fraudelor, într-un timp rezonabil și cu respectarea procedurilor de lucru; 

2) întocmirea unei analize S.W.O.T., care poate fi aplicată la nivelul întregii structuri a 

D.I.F., analizând perioade de timp medii (1 – 3 ani) sau domenii funcționale specifice din cadrul 

acesteia, dar obținerea unor rezultate cât mai detaliate necesită un volum mare de muncă ce 

trebuie să fie realizat de o echipă multidisciplinară, pe baza unui plan de cercetare concret; 

3) pe baza analizei făcute asupra ansamblului de activități și atribuții ce revin D.L.A.F., 

am conceput o schemă funcțională, prezentată în Figura nr. 6, pe care o propunem, 

considerând-o îmbunătățită, față de cea prevăzută în legislația actuală; 

4) propunerea descentralizării ariei responsabilităților și prerogativelor D.I.F. de la 

nivel central, spre nivelele de decizie și de execuție ale structurilor teritoriale din cadrul 

instituțiilor locale, privind investigarea acelor cazuri de fraudă de natură economico-financiară 

cu valori ale prejudiciului mai mici de 2.000 euro, asigurându-se prin aceasta, o rezonabilitate 

optimă în finalizarea investigaţiilor şi o diminuare a cazurilor de tergiversare, utilizând în acest 

sens proceduri de lucru diferenţiate pe categorii și tipuri de fraude; 

5) propunerea ca la nivelul M.A.I. să fie inițiat un Studiu privind oportunitatea 

externalizării unor activități specifice procesului de investigare (din etapa informativă), după 

modelul celor privind expertizele judiciare tehnice și contabile, după care, pe baza concluziilor 

desprinse, să se propună un act normativ care să prevadă această externalizare. Apoi, la nivelul 

I.G.P.R., pot fi constituite structuri de control similare cu cele din Ministerul Educației 

Naționale, de tipul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; 

6) propunerea implementării unui sistem integrat de planificare a acțiunilor de control 

în cadrul A.N.A.F., care să conducă la eliminarea paralelismelor privind evaluarea fiscală diferită 

și efectuarea, concomitent, pentru aceleași operațiuni economice, în aceeași perioadă, la același 

agent economic, a mai multor acțiuni de control cu tematică apropiată; 

7) propunerea privind completarea cadrului legislativ național existent, cu măsuri de 

sancționare mai aspre și înființarea în cadrul A.N.A.F. a unor organisme de control cu atribuții 

delegate în teritoriu, la nivelul viitoarelor regiuni; 

8) propunerea extinderii la trei zile lucrătoare (față de două cât sunt în prezent) a limitei 

de suspendare de către O.N.P.C.S.B. a unor operațiuni suspecte constatate în timpul unei acțiuni 

de control, pentru a se avea la dispoziție timpul fizic necesar pentru luarea măsurilor care se 

impun și în cazul zilelor de la sfârșitul săptămânii (sâmbăta și duminica). 
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Sinteza contribuțiilor personale exprimate în capitolul III 
În cadrul acestui capitol, contribuţia noastră se materializează prin următoarele 

propuneri, care în mod sintetizat se referă la identificarea, adaptarea ca instrumente de lucru, în 

realizarea celor trei forme de analiză a dinamicii (cantitativă, calitativă şi structurală), a trei 

categorii de indicatori (de apreciere şi de evaluare), singulare în literatura de specialitate în 

domeniu: 

A. La analiza cantitativă: 

 evoluţia numărului de fraude de natură economico-financiară investigate / unitatea de 

timp analizată; 

 evoluţia numărului de fraude de natură economico-financiară investigate / lucrător 

operativ din cadrul D.I.F.. 

B. La analiza calitativă: 

 nivelul de pregătire a lucrătorilor operativi / total fraude de natură economico-

financiară investigate şi dinamica acestuia; 

 gradul de soluţionare / total fraude de natură economico-financiară investigate şi 

dinamica acestuia. 

C. La analiza structurală: 

 evoluţia numărului de fraude de natură economico-financiară investigate / gradul de 

complexitate a acestora; 

 evoluţia numărului de tipuri de fraudă de natură economico-financiară complexe 

investigate / lucrător operativ din cadrul D.I.F.; 

 prejudiciul cauzat prin fraude de natură economico-financiară complexe investigate / 

prejudiciu recuperat în urma desfăşurării activităţii de investigare şi dinamica sa. 

Diferitele tipuri de analiză de dinamică (calitativă, cantitativă şi structurală) efectuate 

asupra activităţii de investigare a fraudelor de natură economico-financiară, constituie un modest 

demers ştiinţific singular în acest domeniu. 

Modul de tratare şi abordare nu epuizează lucrările din domeniu, dar constituie o cale 

spre optimizarea eforturilor şi energiei consumate pe parcursul activităţilor profesionale de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară, precum şi de cunoaştere a particularităţii 

activităţii desfăşurate de către lucrătorii operativi în domeniu. 

Categoriile de indicatori pot fi extinse şi la alte categorii de fraude, din domeniul 

criminalităţii economico-financiare. 

Contribuţia noastră este circumscrisă în special de prezentarea metodologiei de calcul a 

indicatorului pentru determinarea gradului de complexitate globală (Gcg) şi de stabilire a 

modului de atribuire a punctelor în raport cu prejudiciul cauzat şi timpul considerat, acest lucru 

fiind singular în literatura de specialitate în domeniu, fără de care construcţia şi dezvoltarea 

acestui capitol de analiză nu de fi fost posibil să fie astfel elaborat, argumentat şi interpretat. 

 

Sinteza contribuțiilor personale exprimate în capitolul IV 
1) recomandarea utilizării conceptului de rezonabilitate ca barometru al eficienţei 

activităţii de investigare a fraudelor; 

2) propunerea introducerii unor cursuri de comunicare și psihologie pentru lucrătorii 

operativi, în programele de perfecționare. 

3) adaptarea în vederea utilizării de către lucrătorii operativi a unui P.U.O.Z., pentru 

activităţile specifice de investigare; 

4) propunerea elaborării unui Ghid Operativ de Surse (G.O.S.), care să fie folosit de 

lucrătorii operativi în activitatea de investigare a fraudelor de natură economico-financiară; 

5) utilizarea unitară la nivelul întregii structuri a D.I.F. a unui Ghid conţinând reguli 

tactice, care va determina creșterea eficienței activităţii de investigare a fraudelor de natură 

economico-financiară. 

Scopul unui astfel de ghid îl reprezintă obţinerea încrederii şi cooperării martorului 

pentru elucidarea cazurilor de fraudă de natură economico-financiară investigate. 
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Aceste propuneri nu epuizează aria posibilităţilor de eficientizare a activităţii de 

investigare a fraudelor. 

Însăşi problematica cuprinsă în cadrul M.C.V., în recomandările exprimate de Comisia 

Europeană, pot constitui obiective a căror îndeplinire de către România, conduc şi la 

eficientizarea activităţii de investigare a fraudelor. 

Fiecare secţiune, din cuprinsul Recomandărilor indică paşii concreţi care trebuie să fie 

parcurşi pentru a se ajunge la rezultate pozitive, care pot eficientiza şi activitatea de investigare a 

fraudelor de natură economico-financiară din România. 

În urma analizei desfăşurate asupra căilor de creştere a eficienţei activităţii de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară s-au prezentat o serie de acţiuni de natură 

organizatorică, administrativă sau strategică, a căror implementare va conduce la îmbunătăţirea 

activității de investigare, din cadrul structurilor operative. 

De fapt, pentru a valida aceste acţiuni, în capitolul V al tezei, acestea au fost supuse 

opiniei a diferitelor categorii de respondenţi din mediul academic, economico-financiar sau al 

structurilor de specialitate cu atribuţii în domeniul investigării, desfășurând în acest sens o 

cercetare științifică documentară. 

Opiniile acestora sunt prezentate în cadrul capitolului V din cadrul tezei. 

 

Sinteza contribuțiilor personale exprimate în capitolul V 

A. Referitor la Cercetarea științifică documentară întreprinsă 

Ca principale contribuţii, pot fi menţionate sintetizat: 

 realizarea cercetării documentare pentru validarea pachetelor de măsuri (de natură 

organizatorică, administrativă şi strategică) în vederea implementării acestora pentru 

îmbunătăţirea activităţii de investigare a fraudelor; 

 modul de realizare a cercetării prin selectarea respondenţilor din trei medii specifice 

(academic, din structurile operative ale M.A.I. şi financiar-bancar). 

 validarea unor indicatori (de apreciere şi evaluare) şi a conceptelor de operativitate, 

rezonabilitate, tergiversare şi recuperare a prejudiciului, de către respondenţi prin opiniile 

exprimate de aceştia. 

B. Referitor la Studiul de caz aplicativ: 

Ca principale contribuții pot fi menționate: 

 prezentarea sintetizată sub formă grafică structurată a Studiului de caz aplicativ, 

privind interpretarea şi prezentarea unei acţiuni de identificare şi investigare a unor fraude de 

natură economico-financiară. (trafic de influenţă şi înşelăciune); 

 detalierea activităţilor specifice celor trei etape ale procesului de investigare 

(informare, investigare şi materializare a activităţilor de investigare în mijloace de probaţiune); 

 identificarea unor relaţii de dimensionare a activităţii de investigare şi reflectare a 

gradului de încărcare cu sarcini a lucrătorilor operativi. 

 

În opinia noastră, concluziile, opiniile și contribuțiile personale prezentate în structura 

tezei de doctorat vor conduce la o înțelegere mai clară a modului de desfășurare a activității de 

investigare a fraudelor de natură economico-financiară în condițiile integrării României în 

Uniunea Europeană, la nivelul Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului 

General al Poliției Române și nu numai. 
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204) Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

205) Legea nr. 39 / 2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii organizate; 
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206) Legea nr. 78 / 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie; 

207) Legea nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenţei şi falimentului 

208) OUG nr. 99 / 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; 

209) Legea nr. 86 / 2006, (art. 9, alin. 3), cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 350 / 19.04.2006; 

210) O.U.G. nr. 92 / 24.12.2003 privind Codul de Procedură Fiscală; 

211) Legea nr. 94 / 1992 de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi; 

212) Legea nr. 156 / 08.04.2002, de aprobare a O.G. nr. 2 / 2000 privind reglementarea 

activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară; 

213) Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

214) Legea nr. 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 305 / 09.05.2002; 

215) Legea nr. 304 / 2004 privind organizarea judiciară; 

216) Legea nr. 312 / 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României; 

217) Legea nr. 656 / 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor; 

218) Hotărârea de Guvern nr. 386 / 25.04.2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Economiei şi Finanţelor; 

219) Hotărârea nr. 532 / 30 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale a Vămilor; 

220) H.G. nr. 533 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, O.U.G. 

nr. 91 / 2003 și Legea nr. 132 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare 

acestora, 

 

V. Coduri 

221) *** – Codul Civil; 

222) *** – Codul Penal; 

223) *** – Codul de Procedură Penală, Best Publishing, 2008; 

224) *** – Codul Fiscal; 

225) *** – Codul de Procedură Fiscală; 

 

VI. Rapoarte şi studii 

226) Nicolae, A. – Crearea Eurojust. Comunicatul Comisiei Comunităţilor Europene, în 

Culegere de materiale, Proiectul „Tempus”, Jep. 14219-99, Ministerul Public, 

Centrul de Pregătire Continuă a Procurorilor; 

227) *** – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Rapoarte periodice de 

informare cu privire la situaţia unor fraude economico-financiare (evaziune fiscală, 

etc.) 2007-2010, 

228) *** – Rapoarte de activitate; Ministerul Finanţelor Publice (Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, Garda financiară), 2007-2010, 

229) *** – Raport preliminar ONU – Oficiul de control al drogurilor şi de prevenire a 

crimei organizate „Programul global contra spălării banilor”, 29 mai 1998 (traducere 

din limba engleză); 

230) *** – Price Waterhouse Coopers: Studiu asupra criminalităţii economice din 

România, Bucureşti, 2007, 

231) *** – Ghid pentru prevenirea spălării banilor, Asociaţia Naţională a Băncilor, 

Bucureşti, 2000; 

232) *** – Rapoartele de analiză asupra măsurilor întreprinse de Poliţia Română, pentru 

prevenirea şi combaterea criminalităţii (perioada 1990-1995 – Cabinetul I.G.P.R.); 
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233) *** – Raport asupra activităţii desfăşurate de Poliţia Română (1995 – Colectiv 

I.G.P.R.); 

234) *** – Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European privind progresele 

înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare 

(M.C.V.), din 18.07.2012 (Bruxelles, COM (2012) 410 final); 

235) *** – Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European privind progresele 

înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare 

(M.C.V.), din 30.01.2013 (Bruxelles, COM (2013) 47 final); 

236) *** – Raport al Comisiei Europene către Parlamentul European privind progresele 

înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare 

(M.C.V.), din 22.01.2014 ( Bruxelles, COM (2014) 37 final); 

237) *** – Raportul anual EUROJUST pe anul 2009; 

 

VII. Biblioteca electronică 

238) www.anaf.ro 

239) www.antifraudă.gov.ro 

240) www.bnr.ro 

241) www.fatfgafi.org  

242) www.fmi.ro 

243) www.igpr.ro_datestatistice 

244) www.mai.gov.ro 

245) www.mfinante.ro 

246) www.pna.ro 

247) www.wikipedia.ro 

248) www.ziare.ro 

249) http://europa.eu/rapid/press_release.MEMO_12_621 

250) http://politiaromana.ro/date_statistice 

 

VIII. Directive, Decizii şi Recomandări 

251) *** – Directiva Consiliului Uniunii Europene cu privire la prevenirea folosirii 

sistemului financiare în scopul spălării banilor (921/308/EEC) adoptată la 10 iunie 

1991, la Luxemburg; 

252) *** – Conseil de l’Europe, Programme d’action contre la Corruption adopte par la 

Comite des Ministres Strasbourg, 1996; 

253) *** – Recomandarea nr. R (81)12 din 25 iunie 1981 – Lista activităţilor ilegale 

circumscrise fenomenului criminalităţii în afaceri; 

 

IX. Convenţii, Regulamente, Instrumente 

254) Convenţia din 26 iulie 1995 (J.O. C 316, 27.11.1995 – frauda); 

255)  Convenţia din 26 mai 1997 (J.O. C195, 25.06.1997 – corupţia). 
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