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Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU* 
 

Principala idee subliniată de cercetarea noastră este aceea că orice analiză a securităŃii 
presupune luarea în considerare a acŃiunilor criminale, traficului de droguri sau substanŃe interzise, 
spălarea banilor şi alte activităŃi ale organizaŃiilor de crimă organizată care influenŃează puternic viaŃa 
publică cotidiană. 
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The main idea underlying our research is that any analysis of the security needs to take into 

account acts or actions on crime gunrunners, drug traffic or forbidden substances, money laundry 
and other activities of the organisations of organized crime that greatly influence the daily public life.  

Indeed the evolution of the organized crime has always been problem in the human 
societies and is still an active issue. 

Keywords: risks; security; organized crime; national security; organisations. 
 

rima organizată reprezintă o formă de infracŃionalitate extrem de gravă, care 
influenŃează politica statelor şi activitatea instituŃiilor democratice1, o expresie 
a proliferării unor procese şi fenomene periculoase ce iau amploare în 

condiŃiile globalizării şi o consecinŃă a gestionării greşite a proceselor politice, economice şi 
sociale care s-au produs în UE. În aceste condiŃii, România s-a transformat într-o zonă de 
tranzit şi de destinaŃie a unor activităŃi ilicite constând îndeosebi în: trafic ilegal de narcotice; 
de armament muniŃii şi explozivi; migraŃie ilegală şi trafic de fiinŃe umane; trafic de produse 
contrafăcute; activităŃi de spălare a banilor; alte forme de criminalitate economico-
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